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Förord  

Det har sagts förut, men tål att sägas igen: att skriva avhandling är ett ensamt 

arbete där resultatet samtidigt är beroende av många personers ansträngning-

ar. Ingen forskare är en ö! Dessa är mina tacksamhetsskulder: 

Mitt första och främsta tack går till min huvudhandledare Pär Frohnert. 

För hans ständiga uppmuntran och okuvliga entusiasm. För hans oändliga 

tålamod med mina många kursändringar och hugskott – som han utan att 

kväva den eventuella kreativiteten konstruktivt kritiserat. Och slutligen för 

hans noggranna läsningar av mitt manus som hindrat mig från mängder av 

språkliga och innehållsliga tabbar. Tack Pär, äntligen blev det klart! 

Även min biträdande handledare Klas Åmark ska ha ett stort tack för att 

med gott humör tog sig an en avhandling med ett helt annat ämne än vad han 

vanligtvis ägnar sig åt. Klas breda perspektiv och närmast kusligt osvikliga 

öga för vad som är kärnan i en text eller i ett resonemang har varit till stor 

hjälp. 

Hjälpsamma händer på vägen har också sträckts från Leos Müller som var 

min tredjeläsare och Magnus Linnarsson som var opponent på mitt slutsemi-

narium. Båda två är personer som gör att jag ser en ljus framtid för forsk-

ningen om tidigmodern historia i Stockholm. En annan person som föranle-

der sådan optimism är Mats Hallenberg som trots att han inte officiellt varit 

delaktig i avhandlingsarbetet varit med på snart sagt alla seminarier där jag 

lagt fram texter och tagit sig tid att noggrant läsa mina texter och bidragit 

med värdefulla kommentarer och tips. Mats har dessutom varit med och 

arrangerat två seminarier vid vår institution som jag haft nöjet att delta i: 

Statsbildning och representation i det förmoderna Europa och Förmoderna 

seminariet. Dessa seminarier, liksom det gamla Äldrehistoriska seminariet, 

har varit lekplatser i det ekosystem av tidigmoderna historiker jag haft för-

månen att dimpa ner i. Denna miljö har berikats av personer som Anna Ma-

ria Forssberg, Malin Grundberg, Johan Holm, Jonas Nordin, Leif Runefelt 

och Oskar Sjöström. Och även om jag inte personligen hade kontakt med 

honom så står jag även i tacksamhetsskuld till den alltför tidigt bortgångne 

Jan Glete vars forskargärning är en inspiration för mig liksom för så många 

andra. I sammanhanget vill jag heller inte glömma de medeltidare jag vand-

rat med på forskarutbildningens stig: Göran Dahlbäck som var min handle-

dare i början på denna färd, Gabriela Bjarne Larsson och Olle Ferm som 

ledde Äldrehistoriska seminariet och sist men inte minst Christine Ekholst 
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och Wojtek Jezierski – vägsällskap från allra första början, den där januari-

dagen som nu känns så avlägsen. 

Mitt andra hem under nästan hela denna färd har varit arbetsrummet och 

pentryt på plan D8. Jag har kunnat glädja mig åt orgier av ohejdad nördighet 

tillsammans med Mats Berglund, Dan Johansson, Per Gunnar Sidén, Biörn 

Tjällén och Ingvar Sjöblom. Och vad kul vi har haft! Både i och utanför 

plugget. Kul har jag också haft med mina många andra doktorandkolleger på 

alla dessa festliga tillfällen som den lärda världen som tur är också är fylld 

av. Ingen nämnd, ingen glömd! 

Mina rumskamrater Olof Holm och Fredrik Charpentier Ljungqvist har 

givit mig en stimulerande, och samtidigt arbetsbefrämjande arbetsmiljö. Jag 

är också i större tacksamhetsskuld till Fredrik än vad jag någonsin kan hop-

pas att återgälda, då han gav mig ovärderlig hjälp i slutproduktionen av 

denna bok. You saved my bacon! 

På institutionen har jag haft stor hjälp av den administrativa personalen 

som fått allt att fungera smidigt. Jag vill särskilt nämna Annika Brofelth som 

hjälpt mig med alltifrån rum till uteblivna löneutbetalningar och Tom Sil-

vennoinen som bokstavligt räddat min avhandling ur de datorer jag lyckats 

krascha. Mitt uppehälle tjänade jag länge som lärare på institutionen, och jag 

vill tacka alla de studenter jag undervisat och handlett: att undervisa skärper 

tankegången och breddar perspektiven, och låter en dessutom träffa många 

trevliga personer. Och tack till institutionen som gett mig chansen att göra 

det. 

Helge Ax:son Johnsons stiftelse hade vänligheten att finansiera min 

forskning under ett kritiskt skede och förtjänar förstås ett stort tack. 

Slutligen: alla mina nära och kära, min familj och mina vänner, ni som 

har gett mig oaser i denna nästan oändliga avhandlingsvandring – tack och 

kram till er. Och mest av allt till mina föräldrar, Kjell Scherp och Kerstin 

Linder-Scherp. Er tillägnas denna bok. 

  

Frescati, den ljusa och strålande december 2012 
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1. Inledning 

Accepterade människor med underordnad ställning i samhället ofriheten, 

ojämlikheten och de härskandes förmyndarskap, villkor som var många 

människors lott i äldre tider? Frågan kan förstås studeras i en mängd olika 

kontexter med olika underordnade grupper i centrum. Jag har valt de ofrälse 

stånden på 1600-talets riksdagar, alltså en politisk kontext med relativt sett 

underordnade aktörer i centrum. Ordet ”relativt” förtjänar att betonas: samt-

liga riksdagsmän var husbönder med stor normativ och laglig makt över 

hustrur, barn och tjänstefolk (historiker har under senare år börjat studera 

även underordnade grupper som kvinnor och fattiga som politiska aktörer 

under tidigmodern tid, vilket är ett framsteg). De ofrälse riksdagsmännen var 

trots sitt överläge i förhållande till somliga andra politiskt underordnade 

kungamakten och adeln, och det är deras agerande i frågor som berör den 

politiska maktfördelningen som jag studerar. På längre sikt var deras politik i 

dessa konstitutionella frågor viktiga även för de lägre, orepresenterade skik-

ten, då den kom att bidra till att forma dagens friare och jämlikare demokra-

tiska politiska institutioner. 

Avhandlingens undersökningsperiod omfattar både den period på 1600-

talet då riksdagen var som starkast (1660−1675) och den tid då det striktaste 

envälde som svensk historia känner infördes (1680−1682) – som efter bara 

ett par decennier skulle ge vika för nästan lika utpräglad riksdagsmakt under 

frihetstiden. När Gustav III störtade detta ständervälde 1772 gjorde bonde-

ståndets talman Josef Hansson denna historiska tillbakablick på avhandling-

ens undersökningsperiod: 

Sverige har från uråldriga tider varit ett fritt och självständigt rike och dess in-
vånare fria och lagstiftande dock laglydiga medborgare. Men när orättvisa och 
inbördes aggtogo överhand, ledsnade folket vid dessa sötebrödsdagar, samt 
avklädde sig under Karl XI:s tid friheten och införde suveräniteten. Sedan det 
någon tid fått med smärta känna tyngden av dess tryck, blev genom Guds för-
syn friheten återupplivad 1720.

1
 

 

”Orättvisan” som bonden nämner anspelar på adelns makt under 1600-talet, 

men överskuggas av det direkta och indirekta lovprisandet av friheten under 

denna tid. För Hansson var fria medborgare som styrde sig själva genom 

riksdagen normaltillståndet i Sverige, medan enväldet var en abnormitet som 

                                                      
1 Alexandersson (1975) s. 207. 
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satte stopp för välståndet och tillfogade folket smärta genom sitt förtryck. 

Bondens framställning ter sig generellt avvisande till enväldet, men erkänner 

samtidigt att ständerna frivilligt hade ”avklätt sig” sin makt och överlämnat 

makten till Karl XI. Citatet leder in i avhandlingens tema på två sätt. För det 

första visar det att även de ofrälse kan ha upplevt valet mellan konstitution-

ellt styre och envälde som en genuin målkonflikt (orättvisa eller frihet) vars 

lösning inte var självklar. För det andra visar Hanssons ord att de ofrälse 

uppfattade sig själva som handlande subjekt, som självmant underkastat sig 

suveräniteten och sedan med Guds hjälp återupprättat friheten. Hanssons ord 

strider dock mot den allmänna uppfattningen bland både historiker och lek-

män. Enligt denna uppfattning var de ofrälse stånden, och särskilt bönderna, 

entusiastiska anhängare av en starkare kungamakt och stödde med glädje 

Karl XI:s och Karl XII:s absolutistiska anspråk. Det finns skäl att ifrågasätta 

denna uppfattning, inte bara på grund av ett yttrande från 1760-talet, utan för 

att den förutsätter att abdikationen från den maktställning som riksdagen 

uppnått under 1600-talet skedde med lätta hjärtan i den obrottsliga lojali-

tetens tecken. Ställd inför en liknande situation vid Gustav III:s statskupp 

demonstrerade bondeståndets talman sitt missnöje. Är inte en liknande reakt-

ion tänkbar under slutet av 1600-talet? Var inte den egna makten viktig för 

de ofrälse? 

Naturligtvis kan inte bondens uttalande tas ur sitt sammanhang. En positiv 

uppfattning om kungligt envälde förekom i folkdjupet under frihetstiden, 

som Jonas Nordin nyligen visat.
2
 På 1760-talet hade den ofrälse alliansen 

mot adeln återuppstått, och när Gustav III gjorde sin kupp 1772 var de 

ofrälse stånden att betrakta som Sveriges verkliga styresmän och både adeln 

och kungamakten var i underläge.
3
 Hade en kunglig kupp skett 15–20 år 

tidigare är det inte osannolikt att i alla fall bönderna välkomnat den. Det är 

alltså viktigt att sätta olika uttalanden eller andra politiska handlingar i sitt 

sammanhang. Bara i samspel med kontexten de kan förstås på ett djupare 

plan. Därför har jag valt att lägga fokus på att djupundersöka politiska för-

handlingar i ett antal fallstudier. 

Förutom detta mikroperspektiv på det politiska förloppet går jag också i 

avhandlingens sista kapitel in på ett utpräglat makroperspektiv där händel-

serna i Sverige sätts i ett europeiskt och världshistoriskt sammanhang – vilka 

historiska krafter förklarar envåldshärskares respektive representativa för-

samlingars segrar och förluster? I förlängningen handlar detta om frågan om 

varför länder utvecklats till demokratier respektive diktaturer vilket jag 

                                                      
2 Nordin (2009) s. 224–234. 
3 Alexandersson (1975) s. 192–204, 211ff; Metcalf (1985a) s. 154ff.; Lagerroth (1934) s. 207, 

211f.; Jonas Nordin menar att det fanns en radikal potential i det frihetstida konstitutionalism-

en som delvis berodde på att det inte var knutet till någon särskild klass, och att de ofrälses 

front hade kunnat ge verkligt radikala resultat om inte utvecklingen stoppats genom statskup-

pen (Nordin 2003 s. 69, 71.). 
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också berör, och jag diskuterar utifrån mina egna resultat komparativt inrik-

tade statsbildningsteoretiker från Barrington Moore över Charles Tilly till 

Victoria Hui och Francis Fukuyama. Jag gör också ett eget försök till genera-

lisering av vilka faktorer som kan förklara de representativa församlingarnas 

öde i Europa. 

Hur såg ramarna för riksdagsarbetet ut, vilken miljö verkade de politiska 

aktörerna i? Detta är stora och viktiga frågor som jag ansett mig tvungen att 

försöka ge ett svar på, eftersom tidigare forskning endast gjort det på ett vagt 

och osystematiskt sätt. Jag använder mig av institutionell teori för att tolka 

denna miljö, vilket också leder mig in på en analys av vilka möjligheter riks-

dagsstånden hade att agera. Denna teori erbjuder enligt min åsikt en fullgod 

lösning på den aktör/struktur-problematik som historikerna länge kämpat 

med.
4
 Jag kommer alltså att ägna stort utrymme åt spelreglerna, de politiska 

institutionerna, som aktörerna verkade inom liksom de förutsättningar dessa 

spelare hade att nå framgång med sin politik. Aktörs- och strukturperspekti-

ven berör också varandra i innehållet i de politiska frågor jag behandlar, som 

ju just rör maktens fördelning genom de politiska institutionerna. 

De ofrälse riksdagsstånden under 1600-talet har ägnats sparsam uppmärk-

samhet av forskningen, som framför allt fokuserat på adeln och kungamak-

ten. Detta trots att det var just de ofrälse som gjorde Sverige unikt genom att 

folkrepresentationen representerade så breda skikt av folket. Det svenska 

1600-talets riksdagspolitik är intressant i ett europeiskt perspektiv också för 

att riksdagens makt ökade till skillnad från de allra flesta europeiska motsva-

righeternas ställning – ända tills denna utveckling abrupt bröts till förmån för 

det starkaste envälde landet upplevt. 

Föreliggande avhandling syftar alltså till att fylla en lucka i historiografin. 

Oavsett om de ofrälse hade framgångar eller inte på riksdagarna är deras 

agerande en del av den politiska historien som förtjänar att granskas. Men 

avhandlingen är däremot inte ett försök att göra de ofrälse eller deras kontra-

henter till hjältar i en saga om kampen mellan gott och ont, det som Nietz-

sche kallar ”monumentalistisk historieskrivning”.
5
 

                                                      
4 Problemet rör vilken utsträckning mänskliga aktörer eller opersonliga strukturer har varit 

avgörande för historiska förlopp. 
5 Nietzsche (1998 [1874]) s. 42–50. 
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2. Syfte, frågeställningar, tidigare forskning, 
metod 

Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka de ofrälse rikdagsståndens – 

prästernas, borgarnas och böndernas − politik i frågor som rörde den poli-

tiska maktens fördelning och utformning 1660−1682, samt vilka förutsätt-

ningar de hade att utöva inflytande på riksdagarna. Främst kommer detta att 

ske genom detaljerade framställningar och analyser av hur de agerade i olika 

utvalda frågor som på olika sätt aktualiserar maktfördelningen: kungens 

rättigheter i striderna om Karl X Gustavs testamente, utformandet av kon-

stitutionella dokument (1660 års additament till regeringsformen, 1672 års 

kungaförsäkring, ståndens eder 1675), konflikterna om riksdagens rätt att 

lagstifta (striden om gårdsrätten 1668–1675), furstliga personers maktan-

språk (drottning Kristina 1660, hertig Adolf Johan 1664) samt införandet av 

det kungliga enväldet på 1682 års riksdag. Undersökningsperioden 1660–

1682 är särskilt intressant utifrån detta maktdelningsperspektiv eftersom 

riksdagens makt först expanderade kraftigt under förmyndartiden och Karl 

XI:s första regeringsår för att sedan försvagas i och med kungens ökande 

makt efter Skånska kriget. 

Till stöd för analysen av de ramar som styrde politiken och av riksdags-

stånden som bedrev politiken kommer jag att använda mig av institutionell 

teori i den variant som främst utvecklats av ekonomhistorikern Douglass 

North. Jag kommer också att diskutera vilka resultat de ofrälse uppnådde på 

kort och lång sikt och vilken inverkan de hade på den tidigmoderna svenska 

statsbildningsprocessen. I avhandlingens sista kapitel kommer jag att sätta in 

den svenska riksdagens utveckling i en vidare europeisk och världshistorisk 

kontext. 

Vad motiverar föreliggande undersökning? Vilka frågeställningar utgår 

undersökningen från? Avhandlingens frågeställningar utgör nedan rubriker 

där frågorna diskuteras i relation till forskningsläget och/eller relevant teori-

bildning diskuteras under dessa rubriker. I sammanfattningskapitlet (kap. 10) 

återkommer rubrikerna med diskussioner av avhandlingens resultat och hur 

dessa förhåller sig till respektive forskningsläge. 
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1. Vilken politik drev de ofrälse stånden i frågor om maktdelning 

och maktutövning? Varför bedrev de denna politik? Vilken 

ideologisk inställning hade de ofrälse till statsmakten? 

Jag anser att det finns skäl att skriva politisk historia som inte enbart fokuse-

rar på statsmakten och samhällets toppskikt. I den mån de lägre ståndens 

politik behandlats har det ofta gällt ekonomiska frågor, under min period 

främst de ofrälses kamp för reduktion av de avsöndrade kronointäkterna.
6
 

Jag anser att det också är intressant att närmare studera hur de mindre mäk-

tiga i samhället såg på frågor som rörde den politiska maktens fördelning 

och spelregler. I det följande kommer jag att presentera forskningsläget om 

de ofrälse stånden på 1600-talet, med tonvikt på de generaliseringar svenska 

historiker gjort om deras politik. Jag kommer också att kort beskriva stån-

dens sociala och ekonomiska situation under detta sekel.
7
 

Tidigare forskning om de ofrälse stånden och deras politik 

The clergy are but moderately learned, little acquainted with the disputes of 
religion as having no enemies to oppose. They affect gravity and long beards, 
are esteemed for their hospitality, and have great authority among the com-
mon people. The burgers [sic] are not very  intelligent in trade, nor able to do 
their business without credit from abroad; rather inclined to  impose upon 
those they can overreach, than follow their calling in a fair way. The peasants, 
when sober, are very obsequious and respectful, but drink makes them mad 
and ungovernable.  Most of them live in a very poor condition, and are taught 
by necessity to practice several arts in  a rude manner [eftersom de inte har 
pengar att köpa hantverksprodukter] […] In general, it may be said of the 
whole nation, that they are a people very religious in their way, and constant 
frequenters of the church, eminently loyal and affected to the monarchy, grave 
even to formality;  sober, more out of necessity, then [sic] principles of tem-
perance; apt to entertain suspicions, and  to envy each others [sic].

8
 

 

Detta citat, ur den engelske diplomaten John Robinsons skildring av 1600-

talets Sverige, skriven 1688, får representera den i samtiden vanliga uppfatt-

ningen om de svenska ofrälse som en tämligen osofistikerad för att inte säga 

efterbliven samling: prästerna är skäggiga och inte särskilt lärda, borgarna är 

dåliga på sköta handeln, bönderna är fattiga och lydiga (om de tvingas vara 

nyktra). Över huvud taget är svenskarna trogna kungen och vördnadsfulla 

mot prästerna – förmodligen var detta inget negativt i den prästvigde Stuart-

                                                      
6 Revera (1984) s. 14–17 sammanfattar detta forskningsläge på ett sätt som i stort står sig. 
7 De ideologiska föreställningarna om de ofrälse ståndens plats i samhäller kommer inte att 

beröras närmare, men är förträffligt skildrade i Stadin (2004) s. 169–295. 
8 A Short Account of Sweden s. 21. 
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lojalisten Robinsons ögon.
9
 Hur har då den historiska forskningen uppfattat 

de ofrälse stånden under 1600-talet? 

Bönderna 

En stor social förändring som oroade stormaktstidens bönder var att adeln 

genom att kronan avsöndrade gods och skatterättigheter vid mitten av 1600-

talet kom att kontrollera 2/3 av den mantalslagda jorden.
10

 Detta var en för-

ändring som uppenbarligen väckte oro bland skatte- och kronobönderna. 

Den bild av ett obarmhärtigt adelsförtryck på stora säterier som i hög ut-

sträckning byggt på böndernas egen framställning i besvär och i pamfletter 

skrivna av adelsfientliga agitatorer har dock ifrågasatts av flera forskare som 

har undersökt böndernas villkor. Skattebönderna har enligt dessa kunnat 

hävda sig gentemot adelsmän på tinget och haft ganska hyggliga ekonomiska 

förutsättningar. Adelsmännens återhållsamhet kan dock också vara ett resul-

tat av den ovilja som deras ökade jordinnehav väckte bland bondebefolk-

ningen.
11

 Hur det än förhöll sig med adelns behandling av bönderna föll det 

sig naturligt för skattebönderna att frukta en högadel vars politiska, ekono-

miska och sociala ställning stärkts. Adelns makt hade ökat mycket snabbt på 

1600-talet och hade 1660 nått en tidigare oöverträffad rekordnivå. För ögo-

nen hade man också det näraliggande Danmark och Baltikum där bönderna 

inte ägde jorden de brukade och där adeln hade vidsträckta politiska och 

juridiska rättigheter över ”sina” bönder. Med denna hotbild för ögonen är det 

inte förvånande att de svenska skattebönderna på riksdagen försökte hindra 

att adeln fick mer generösa privilegier och allt större jordegendomar.
12

 

Bönderna var samtidigt hårt nedtyngda av det höga skattetrycket och de 

ständiga knektutskrivningar som var en följd av Sveriges många krig (mellan 

1560 och 1660 rådde ett i princip konstant krigstillstånd).
13

 Ett ytterligare 

skäl för bönderna att motsätta sig godsavsöndringar till adeln var därför eko-

nomiskt: allt färre skattebönder fick ensamma bära hela bördan av tunga 

beskattningar och utskrivningar.
14

 Produktivitetsutvecklingen inom jordbru-

ket var samtidigt låg eller stillastående.
15

 Bönderna hade dock arenor där de 

                                                      
9 Robinsons framställning kan verkligen inte avfärdas utan vidare, den var inte avsedd för 

publikation och sålunda mer osminkad än andra liknande verk. Han hade dessutom uppehållit 

sig i Sverige i nio år när skriften författades (1678–1687) Hattendorf (1996) s. xiii, xviff, xix–

xxvii. Tilläggsvis hade Robinson förstås engelska förhållanden i bakhuvudet när han skrev: i 

England var folket i allmänhet rikare, handelsmännen skickligare, prästmännen teologiskt mer 

övade på grund av de religiösa kontroverserna. Kungarna var mindre vördade (en kung hade 

avrättats och hans son skulle snart avsättas), och de religiösa konflikterna försatte prästerna i 

en mer osäker situation än fallet var i Sverige. 
10 Nilsson (1990) s. 249f; Revera (1984) s. 43ff. 
11 Nilsson (1990) s. 255f. 
12 Holm (2007) s. 243f; Nilsson (1990) s. 288; Larsson & Österberg (2001) s. 83f. 
13 Nilsson (1990) s. 290; Lindegren (1985) s. 317. 
14 Nilsson (1990) s. 251, 288. 
15 Myrdal (1999) s. 258ff, 298f 



 19 

kunde göra sin röst hörda: bland annat kunde de driva sina intressen genom 

det juridiska systemet.
16

 En del forskare har påpekat att detta kunde vara 

framgångsrikt, medan andra påvisat att de hade svårt att få rätt när de var i 

konflikt med mäktiga personer.
17

 Riksdagen blev också ett viktigt forum för 

bönderna i och med att deras besvärsskrivelser behandlades i samband med 

ständermötena.
18

 Den politiska representationen på riksdagen kan enligt en 

spridd uppfattning förklara att Sveriges bönder under 1600-talet tillhörde de 

minst upproriska trots att de tillhörde de mest exploaterade på grund av 

stormaktstidens tunga skatte- och utskrivningsbördor.
19

 

Socialt sett var bondeståndet skiktat på en rad olika sätt. Beroende på 

geografiska förutsättningar varierade förstås näringsfånget i olika delar av 

landet. Bönderna delades in i skattebönder (brukade sin egen jord, även om 

äganderätten hade vissa begränsningar), kronobönder (arrenderade kronans 

jord) och frälsebönder (arrenderade jord som ägdes av en adelsman). Dessu-

tom tillkom under stormaktstiden de så kallade skatte-frälsebönderna som 

var skattebönder vars utlagor förlänats till en adelsman. Dessa, liksom de 

rena skattebönderna och kronobönderna hade representationsrätt på riksda-

garna, eftersom frälsebönderna ansågs representerade av sina herrar. Det har 

dock förekommit att frälsebönder bevistat riksdagarna. Forskarna har även 

diskuterat huruvida det fanns stora ekonomiska och sociala skillnader mellan 

bönderna på landsbygden. Ett äldre synsätt har antagit att bönderna var en 

homogen grupp, medan många nu anser att det har funnits en ganska stor 

inkomstspridning mellan bönderna och att de flesta av de mer välbärgade 

bönderna var skattebönder.
20

 

Böndernas inställning till kungamakten har karakteriserats som naiv mo-

narkism, en oreflekterad tilltro till att kungamakten arbetade för deras 

bästa.
21

 Förutom att bönderna tillskrivits en patriarkalisk tilltro till kunga-

makt och präster har de ofta framställts som fundamentalt konservativa. De 

har framställts som motståndare till alla hotfulla förändringar i samhället, 

och försvarare av ”gammalt och fornt” och ”god sedvana”.
22

 Böndernas 

politik ska ha präglats av trögrörliga mentaliteter och av en politisk kultur 

som förblev densamma under århundraden.
23

 De historiker som framfört 

detta har också kunnat visa på många exempel som stöder deras tes som 

numera har blivit ett slags axiom i studien av bönders politiska agerande. Det 

finns dock en rad skäl att misstänka att det kunde förhålla sig annorlunda 

                                                      
16 Sogner (2000) s. 268–274. 
17 Katajala (2004a) s. 184; Myrdal (1999) s. 348, 350. 
18 Rystad (1985) s. 101f. 
19 Katajala (2004c) s. 263–266. 
20 Lindström (2008) s. 14f, 216f; Larsson & Österberg (2001) s. 126; Ahnlund (1933) s. 422. 
21 Scott (1990) s. 96ff; Linde (2000) s. 22f. 
22 Larsson (1997) s. 137, 241, 300; Lindström (2008) s. 13; Larsson & Österberg (2001) s. 44, 

46f; Harrison (1997) s. 47ff; Olsson (2005) s. 114. 
23 Österberg (1993) s. 127f, 139f. 
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med böndernas politiska agerande på riksdagarna. Det är inte säkert att sed-

vaneargument stöder sig på en verklig sedvana: traditionerna kan också vara 

”konstruktioner” uppfunna i stunden för att rättfärdiga böndernas önske-

mål.
24

 Dessutom har den tidigare gängse bilden av de tidigmoderna bönder-

na som stockkonservativa när det gällde sina egna jordbruk naggats i kan-

ten.
25

 Kanske var bonden flexibel även som politisk aktör? 

En av de få studier som över huvud taget fokuserar på bondeståndet på 

riksdagen under 1600-talet är Johan Holms avhandling Konstruktionen av en 

stormakt. Kungamakt, skattebönder och statsbildning 1595–1640. Holm 

studerar bönderna som proaktiva aktörer i lokalsamhället och på riksdagen 

och studerar även böndernas inverkan på det tidiga 1600-talets statsbild-

ningsprocess. Borgarna och prästerna hade däremot inte någon ställning som 

självständiga stånd, menar Holm. Prästerna var beroende av kungamakten, 

och borgarna var snarare intresserade av att bli adelsmän än att förbli bor-

gare; dessutom kontrollerade inget av de två stånden några betydande eko-

nomiska eller militära resurser, vilket enligt Holm gjorde det svårt att ut-

veckla en politisk agenda. Holms slutsatser av studierna av böndernas besvär 

och riksdagspolitik är att allmogen önskade en stark och lyhörd regent som 

kunde hålla efter privilegierade grupper och bevaka statstjänarna. De öns-

kade också i mån av möjlighet att undvika krig och insisterade på att kronans 

inkomster skulle säkras av dess jordinnehav, varför man inte borde avsöndra 

kronojord till adeln. Karl IX:s och Gustav II Adolfs ”allians” med bönderna 

dikterades dock inte av någon principiell bondevänlighet, utan av kallhamrad 

realpolitik. Det rådde alltså enligt Holm inte någon enighet mellan överhet 

och undersåtar på det sätt en del forskare antytt. I det besvärliga valet mellan 

en stark kungamakt som förde krigspolitik och en svag kungamakt som do-

minerades av adeln menar Holm att bönderna valde det första alternativet, 

eftersom kungamakten betraktades som legitim i kraft av dess kontrakt med 

undersåtarna och eftersom kungarna satte åt adeln. Relationen mellan bön-

derna och Kristinas förmyndarregering betecknas som fientlig på grund av 

motsättningen mellan adelsmän och bönder.
26

 Holm betraktar alltså bönder-

na som en aktiv politisk kraft som träffade ett aktivt val och stödde kunga-

makten eftersom denna åtnjöt en legitimitet som adeln saknade. Adeln fram-

hålls alltså som böndernas fiende. Det återstår att se om Holms bild överens-

stämmer med bondeståndet även på det sena 1600-talets riksdagar. 

                                                      
24 Maria Ågren menar att detta var en strategi som 1600-talsbönder kunde använda när de 

gjorde anspråk på jord på basis av urminnes hävd. (Ågren (1997) s. 270.); Harnesk (2003) s. 

56f. 
25 Wiking-Faria (2009) s. 336ff; Lindström (2008) s. 13; Larsson (2009) s. 385–391; Olsson 

(2005) s. 179f. 
26 Holm (2007) s. 15f, 115, 249, 251, 260 
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Prästerna 

Det sena 1600-talets prästerskap ingick i en svensk statskyrka som var inde-

lad i sammanlagt cirka femton stift. Stiften hade fram till Karl XI:s kyrkolag 

1686 stor självständighet, även om ärkebiskopen av Uppsala var den främste 

bland stiftscheferna. De övre skikten i den kyrkliga hierarkin (biskopar, su-

perintendenter, prostar, en del kyrkoherdar) var tämligen välbärgade perso-

ner med högt socialt anseende, medan kaplaner och kyrkoherdar på magra 

pastorat kunde vara relativt fattiga. Prästmännens inkomster kom dels från 

jord avsatt till kyrkans försörjning, dels från olika avgifter.
27

 

Sedan sent 1500-tal hade den svenska evangeliska kyrkan utvecklats i 

alltmer luthersk-ortodox riktning. Detta innebar intolerans mot alla andra 

trosinriktningar och ett intensivt fokus på lärofrågor. Det intellektuella inne-

hållet i tron blev allt viktigare, och prästerna sågs som församlingsbornas 

lärare. Historikerna har även framhållit att Gamla testamentets bistra lärdo-

mar kom att överskugga Nya testamentets frälsningsbudskap i förkunnelsen, 

vilket dock är en överdrift.
28

 

I förhållande till statsmakten har forskningen framhållit att prästerna, som 

ju var ett slags statsanställda, var kungamaktens trogna budbärare, propa-

gandister och folkbokförare.
29

 Dock har man även noterat att prästerna och 

kungamakten hade en lång dragkamp i frågorna om en ny kyrkostyrelse 

(med både präster och lekmän, vilket skulle ge kronan större makt över kyr-

kan vilket särskilt biskoparna motsatte sig) och ny kyrkolag (kronan ville 

ersätta kyrkoordningen från 1571, prästerna ville förändra varsamt). Fram till 

det karolinska enväldets kyrkolag från 1686 lyckades framför allt biskoparna 

hålla kronan stången i dessa frågor.
30

 Från Johan III:s trontillträde till Karl 

IX:s död rådde det till och från konflikt mellan kungarna och kyrkan om vad 

som var den rätta läran.
31

 I någon mån fortsatte denna konflikt på 1600-talet 

då majoriteten av prästerna ville göra den strängt luthersk-ortodoxa konkor-

dieformeln till en av kyrkans bekännelseskrifter, vilket regenter och rådsher-

rar var tveksamma till.
32

 På ett salomoniskt sätt löstes dessa konflikter med 

Karl XI:s kyrkolag 1686 som gav kungen segern angående makten över kyr-

kans organisation, medan prästerna i gengäld segrade i lärofrågan. Några 

forskare har också uppmärksammat att prästerna ibland kunde använda sin 

position som morallärare för att kritisera även kungarna, till exempel för 

                                                      
27 Montgomery (2002) s. 38f, 42f, 136; Norrman (2002) s. 243. 
28 Montgomery (2002) s. 59–62 , 128–132, 136f, 144f; Jarlert (2005) s. 256f, 259. 
29 Nilsson (1990) s. 19, 73–76; Montgomery (2002) s. 92f; Forssberg (2005) s. 55–64; Ihse 

(2005) s. 36. 
30 Montgomery (2002) s. 72f, 109–112; Petrén (2000) s. 127–133; Inger (2000) s. 204–209; 

Jarlert (2005) s. 277f; Crafoord (2002) s. 26. 
31 Montgomery (2002) s. 29–36; Petrén (2000) s. 87–102; Larsson (2005) s. 238–257, 336–

340, 416f. 
32 Montgomery (2002) s. 128–132 , 144f; Petrén (2000) s. 116; Crafoord (2002) s. 48f. 
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dem förda krigspolitiken.
33

 En som utsatte kungamakten för sådan kritik var 

biskopen Johannes Rudbeckius som även är en utmärkt representant för bis-

koparnas stora makt och självmedvetenhet under 1600-talet – även om han 

gick för långt för sitt eget bästa när han under 1630-talet ställde sig i spetsen 

för den ofrälse oppositionen och i en skrift krävde radikalt förbättrade poli-

tiska rättigheter för prästerskapet.
34

 Biskoparna besatt politiskt inflytande 

och social prestige, och de hade dessutom mycket stort inflytande på kyrko-

praxisen och prästerskapet i de egna stiften. Att biskoparna hade så stark 

ställning gjorde den svenska kyrkan nära nog unik bland protestantiska 

statskyrkor.
35

 

Prästernas propagandafunktion för kungamakten och dess krig har stått i 

fokus för många forskare, men det har varit mer ovanligt att studera präster-

na som politiska aktörer. Ett viktigt undantag är Cecilia Ihses avhandling om 

riksdagsprästerna 1640–1686 Präst, stånd och stat: Kung och kyrka i för-

handling 1642–1686. Ihse betraktar prästeståndet på riksdagarna som under-

ordnat kungamakten, med uppdrag att ideologiskt legitimera kronans politik. 

Hon slår fast att även om prästerna inte hade samma mål som statsmakten, så 

var det som regel kungamakten som fick sista ordet. Enligt Ihse dikterades 

prästeståndets politik av ”särskiljandets princip”, vilket innebar att kyrkan 

mutade in ett område som den hade suveränt inflytande över och som stats-

makten inte borde lägga sig i. Dessutom motiverade prästernas expertis inom 

sitt ”särskilda” område dess existens som privilegierad samhällsgrupp. Ihse 

påvisar också att prästerna som regel var motvilliga riksdagsmän, vilket hon 

tolkar som att de inte såg på riksdagsarbetet som något viktigt och värde-

fullt.
36

 Idéhistorikern Febe Crafoord har analyserat prästernas och präs-

teståndet utifrån ett idéperspektiv och liksom Ihse framhållit att prästerna 

lade stor vikt vid att motivera sin egen funktion i samhället, vilket skett uti-

från teologiska resonemang. Denna syn menar hon gällde även under det 

karolinska enväldet. Hon menar också att prästerna strävade efter enighet, 

såväl inbördes som med kungamakten och de andra stånden.
37

  

Det har alltså varit en stark tonvikt på prästernas lydighet under kronan i 

forskningen, men samtidigt har också prästernas vilja att styra sig själva 

framhållits. Att privilegierade grupper, och dit måste prästerna räknas, ver-

kade för att försvara och utöka sina privilegier var också det normala mönst-

ret i europeiska ständerförsamlingar.
38

 Frågan är i vilken riktning prästernas 

agerande i frågor som rörde maktdelning visar: om det följer det kunga-

trogna eller det privilegieförsvarande spåret? 

                                                      
33 Jarlert (2005) s. 252f, 277; Montgomery (2002) s. 93f, 156. 
34 Crafoord (2002) s. 56ff; Montgomery (2002) s. 60, 94f; Inger (2002) s. 208; Wetterberg 

(2003) s. 56f, 64–72. 
35 Crafoord (2002) s. 184f, 188, 194f; Montgomery (2002) s. 37–45. 
36 Ihse (2005) s. 22, 31, 37f, 50, 175f, 179, 184ff. 
37 Crafoord (2005) s. 219f, 240ff, 245f, 255–258, 263–267. 
38 Graves (2001) s. 40f.; Ertman (1997) s. 21f; Rystad (1985) s. 59. 
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Borgarna 

Det svenska borgerskapet har av hävd ansetts svagt i jämförelse med samtida 

europeiska ståndsbröder. Utrikeshandeln var svag även om den ökade under 

seklet. Borgarståndet hade inga gemensamma privilegier, utan varje stad 

hade särskilda privilegier − något som förstås bäddade för splittring på riks-

dagen. Närliggande städer låg ofta i luven på varandra och uppstäderna var 

missnöjda med att stapelstäderna hade ensamrätt på utrikeshandel, en kon-

flikt som också återspeglades i intressemotsättningar mellan småhandlare 

och storköpmän.
39

 Men försvaret av de ekonomiska privilegierna riktade sig 

också mot allt bedrivande av handel och hantverk på landsbygden, liksom 

allt intrång på sådana verksamheter från personer som inte tillhörde borgar-

ståndet.
40

 

Den viktigaste politiska utvecklingen på stadsstyrelsens område på 1600-

talet var att kronan i allt högre grad kom att tillsätta borgmästarposterna i de 

viktigare städerna. Sedan medeltiden var städerna dominerade av köpman-

naoligarkier, men de av kronan tillsatta borgmästarna var snarare universi-

tetsutbildade ofrälse karriärbyråkrater än handelsmän.
41

 Detta fick förstås 

konsekvenser för ståndets representation på riksdagarna, då borgmästarna 

ofta var riksdagsmän. Att städerna på detta sätt representerades av män som 

inte var näringsidkare kunde göra att borgerskapet inte kände att riksdags-

männen verkade för deras intressen.
42

 Historikern Carl Fredrik Corin har 

dock visat att denna utveckling avstannade under Karl XI:s förmyndare som 

försökte motverka byråkratiseringen av stadsstyrelsen i Stockholm och i 

stället gynnade borgerskapet.
43

 Under enväldet kom sedan stadsstyrelsen att 

gå allt mer i statsledningens ledband, trots att Stockholm kämpade för att 

behålla sitt självstyre.
44

 

Borgarståndets agerande på 1600-talets riksdagar har mycket sällan varit 

föremål för vetenskapliga studier och forskarna har inte varit intresserade av 

att göra generaliseringar om dess politik. Historikern Nils Ahnlund menar 

dock att borgarståndet från och med 1600-talets mitt började ta allt större 

plats, symboliserat av att flera av de ofrälse ledargestalterna kom ur borgar-

nas led.
45

 

Forskningsläge om tidigmodern maktpolitik i Sverige 

I en forskningsinriktning med gamla anor har man menat att äldre svensk 

politisk historia präglats av en absolutistiskt inriktad kungamakts kamp mot 

                                                      
39 Ahnlund (1932) s. 551f.; Dahlgren (1967) s. 20f. 
40 Villstrand (2011) s. 430f, 439f.; Olsson (1995) s. 161ff. 
41 Ericson (1988) s. 38–41. 
42 Rystad (1985) s. 94f.; Ericson (1988) s. 58, 326f.; Corin (1958) s. 28f, 32. 
43 Corin (1958) s. 47 
44 Corin (1958) s. 217–241. 
45 Ahnlund (1932) s. 507. 
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adelskretsar som sökte begränsa furstemakten med hjälp av statsrättsliga 

bestämmelser. Det har också betonats att adeln strävade efter att försvara och 

förbättra adelsprivilegierna. Angående perioden 1660−1682 har historiker 

som Fredrik Lagerroth, Erland Hjärne, Michael Roberts, Jerker Rosén, Sven 

Grauers, Göran Rystad, Ulf Sjödell och Günther Barudio på 1900-talet gjort 

inträngande och välgjorda studier rörande den aktuella undersökningspe-

rioden huvudsakligen utifrån detta konfliktperspektiv.
46 

Då de stridande 

fraktionerna växlat vid makten genom hela Sveriges äldre historia var detta 

inte orimligt.
47

 De ofrälse stånden har i regel inte tillskrivits någon självstän-

dig roll, utan ofta endast antagits vara kungamaktens okritiska påhejare och 

enväldets tillskyndare, tillsammans med lågadliga grupper.
48

 Även i över-

siktsverk har tolkningen av maktkampen efter dessa linjer varit domine-

rande.
49

 Denna åsikt har kopplats till tanken att de ofrälse varit programma-

tiskt negativa till de två förmyndarregeringarna under 1600-talet 

(1632−1644, 1660−1672), eftersom dessa dominerades av adelsmän.
50

 I min 

undersökningsperiod ingår förmyndarstyrelsen under Karl XI:s minderårig-

het, som ansetts vara en föregångare till frihetstiden på grund av att riksda-

gen fick en starkare ställning än den någonsin haft.
51

 Den kom att på bara ett 

decennium ersättas av det karolinska enväldet som innebar att kungamakten 

blev starkare än någonsin. 

Under hela denna period var riksdagen den arena där de viktigaste batal-

jerna utkämpades. Ändå har forskningen främst fokuserat på adelns roll i 

denna tid av ökande ständermakt, medan de ofrälses roll hamnat i skymun-

dan och deras politik noterats i förbigående. Eftersom de ofrälse stånden 

liksom adeln och kungamakten deltog på den centrala politiska arenan utgör 

detta en lucka som bör täppas till. 

Det har funnits två forskningslägen om 1600-talets politiska historia som 

inte sammankopplats. Dels det som behandlat den konstitutionalistiska 

adelns maktkamp mot den absolutistiska kungamakten. Dels det som be-

handlat en ekonomisk intressekamp mellan de ofrälse, främst bönderna, och 

                                                      
46 Barudio (1976); Sjödell (1966); Lagerroth (1915); Roberts (1967a); Hjärne (1929); Rystad 

(1955); Rosén (1966); Grauers (1949) 
47 Adelsvälde under största delen av unionstiden, stark kungamakt under Gustav Vasa och 

Erik XIV, stark adel under Johan III och Sigismund, ökad adelsmakt under 1600-talet, stärkt 

kungamakt under de karolinska och gustavianska enväldena, stärkt adelsmakt under frihetsti-

den. 
48 Aronsson (1992) s. 323; Villstrand (2011) s. 263; Hjärne (1929) s. 70, 82; Nilsson (1994) s. 

151; Dahlgren (1992) s. 112, 146; Barudio (1976) s. 219; Upton (1998) s. 252–256. 
49 Rosén (1963) s. 25–55, 117–136, 137–163, 164–191; Rystad (2001) s. 13–18, 28–33, 120–

150, 164–180, 216–229; Stadin (1999) s. 144, 146f; Villstrand (2005) s. 81ff; Larsson & 

Österberg (2001) har en delvis annorlunda tolkning framför allt av enväldets framväxt där den 

ökade kungamakten snarare accepteras av bönderna eftersom de gradvis vant sig vid statens 

expansion. s. 96–102, 160–166. 
50 Holm (2007) s. 115; Rosén (1963) s. 41f, Nilsson (1990) s. 251, 253f; Upton (1998) s. 255. 
51 Rosén (1963) s. 40; Rystad (1985) s. 73. 
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adeln angående de adliga privilegierna och kronans godsavsöndringar till 

högadeln. Åtminstone sedan Erik Gustaf Geijer under 1800-talets förra hälft 

har historiker menat att den starka kungamakten varit böndernas bästa vän-

ner i denna konflikt.
52

 Forskningen har inte problematiserat det faktum att de 

ofrälses starka stöd för Karl XI:s finanspolitik inte nödvändigtvis innebar att 

de också stödde enväldets införande. 

Det finns dock skäl att anta att de ofrälse också kunde ha motsatta intres-

sen och andra uppfattningar jämfört med kungamakten, och därför inte borde 

ha stött kungen vid alla tillfällen. Dessutom kan det vara värt att syna in-

ställningen till den under min undersökningsperiod aktuella förmyndarrege-

ringen. Även givet att de ofrälse var motståndare till adelsprivilegierna och 

godsavsöndringarna till adeln, är det inte självklart att de var lika negativa 

till statsledningen när den företräddes av aristokrater. De flesta högre före-

trädare för statsmakten var ju adelsmän även under regerande kungar. Och 

även inställningen till riksdagen under denna ”lilla frihetstid” och begyn-

nande envälde kan vara värt att granska. Ett rimligt antagande vore att även 

de ofrälse värnade om riksdagen och de egna ståndens maktställning, oavsett 

om förmyndare eller kung satt vid statsrodret. En besläktad fråga är om de 

ofrälse allierade sig med kungamakten/statsledningen utifrån en ideologiskt 

betingad lydnad av och respekt för överheten, eller om det mer handlade om 

sammanfallande intressen som drev parterna till en allians. 

Ideologiska föreställningar 

Jag kommer alltså att undersöka vilka ideologiska föreställningar som fär-

gade de ofrälses politik under de valda förhandlingarna. Det jag avser med 

ideologiska föreställningar är med en stipulativ definition normativa upp-

fattningar om den politiska makten i samhället. I fokus står uppfattningarna 

om maktfördelningen mellan statsledning och undersåtar. Jag vill dock be-

tona att dessa normativa föreställningar inte behöver ha varit oförenliga med 

varandra på det sätt som moderna ideologier ofta uppfattas. Den typ av ideo-

logiskt material som partiprogram, valmanifest, propagandaaffischer etc som 

är så viktig för dagens politiska liv existerade inte i 1600-talets riksdagspoli-

tik, lika lite som det fanns en offentlig debatt där idéer kunde brytas mot 

varandra.
53

 

Jag kommer i undersökningarna att ställa aktörernas politik mot tre på 

förhand definierade ideologier. Dessa ges här kortfattade, förenklade be-

skrivningar som bortser från den idémässiga komplexitet och de variationer 

som samtida politiska tänkare utvecklade. Detta motiveras av att jag söker 

                                                      
52 Stråth (2009) s. 175f, 181. Kontrasten mot Anders Fryxell och dennes ”adelsvänliga” efter-

följare utreds av Ulf Sjödell i Sjödell (1965) s. 7, 9–13, 21, 26, 43f. 
53 Däremot kunde, som Bo Lindberg visat, ganska avancerad och frispråkig politisk debatt 

föras i akademins slutna rum, vilket kunde tolereras då den fördes helt på latin. Lindberg 

(2006) s. 217f. 
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efter fundamentala grundmönster i politiskt handlande och inte strävar efter 

en idéhistorisk analys. För att komma den praktiska tillämpningen av ideolo-

gin närmare ska jag också granska ståndens ställningstaganden till de cen-

trala maktägande politiska organisationerna och till de centrala formella 

institutioner som tänktes reglera maktutövandet i Sverige. 

Patriarkalism. I den patriarkaliska bilden av samhället är den underord-

nade skyldig att lyda den överordnade som å andra sidan skall vara ansvars-

full och omsorgsfull gentemot den underordnade. Modellen är hämtad från 

familjen: den överordnade är familjefadern och den underordnade är bar-

net.
54

 Översatt till den politiska världen motsvaras den överordnade av kung-

ligheter eller förmyndarregeringen som ju hade direkt politisk makt över 

riksdagen; och den underordnade med riksdagsstånden. En patriarkalisk 

attityd från riksdagsstånden innebar att de erkände plikten att lyda statsled-

ningen utan att för den skull ha någon självklar rätt att kräva motprestation. 

Även en underdånig attityd gentemot personer som mer indirekt var en del 

av statsledningen, som riksrådet och medlemmar av kungahuset som änke-

drottningen Hedvig Eleonora, kungens farbror Adolf Johan och den abdike-

rade drottning Kristina kommer att betraktas som en patriarkalisk attityd. Väl 

att märka gör jag inte skillnad på undergiven lojalitet gentemot regerande 

kungar och motsvarande lojalitet gentemot förmyndarregeringen, men jag 

kommer att undersöka huruvida de patriarkaliska attityderna var mindre 

starka under förmyndarregeringen jämfört med under en regerande kung − 

vilket ju tidigare forsknings betoning av de ofrälses rojalism implicerar. 

Det kunde förstås finnas andra inslag av patriarkaliska attityder på riksda-

garna: relationerna mellan präster och bönder, adel och bönder etc. När det 

gäller de normativa föreställningarna är det dock som sagt statsledningens 

förhållande till undersåtarna som är det centrala; relationerna mellan stånden 

kommer att diskuteras i kapitel 5. 
Teokrati. En än mer underdånig attityd var teokratin som tillerkände 

kungamakten gudomlig rätt och förklarade att kungligheter endast var ansva-

riga inför Gud.
55

 Härmed avses alltså ”kungar av Guds nåde” och inte präst-

välden, vilka också kallas teokratier. Teokratin ger alltså inte undersåtarna 

någon rätt att kräva något av kungen utan de har bara att finna sig i hans 

beslut, med motiveringen att Gud ger honom denna rätt. Prästerna har också 

ansetts förespråka en teokratisk statsuppfattning, som de under enväldet 

också uppmuntrades till att predika.
56

 En annan möjlig beteckning hade varit 

”absolutism”, som ju mindre fokuserar på motiveringen till kungens rätt till 

envälde. Skälet till att jag valt begreppet teokrati är på grund av att forsk-

ningen menat att det karolinska enväldet var just teokratiskt motiverat, till 

                                                      
54 Englund (1989) s. 90–93, 101f, 121, 202ff. 
55 Villstrand (2005) s. 81; Normann (1948) s. 11f . 
56 Nilsson (1990) s. 266; Dahlgren (1992) s. 139f.; Normann (1948) s. 348–357. 
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skillnad från det samtida danska enväldet som legitimerades med naturrätts-

liga motiveringar.
57

 

Konstitutionalism. Konstitutionalism definieras här som åsikten att stats-

ledningens makt bör vara begränsad av lagar och regler.
58

 De lagar och reg-

ler som avses är i första hand landslagens kungabalk, regeringsformen i dess 

varianter från 1634 och 1660, kungaförsäkringar och kungaeder. Konstitut-

ionalismen kan också kopplas till speciella organisationer som tänks dela 

makten med statsledningen och även övervaka den. Man har talat om en 

rådskonstitutionalism som betonade rådets roll, men det är även relevant att 

tala om en ständerkonstitutionalism som gav ständerna en motsvarande roll i 

riksstyrelsen.
59

 

Termen konstitutionalism motsvarar ungefär de ”ideologier” som för-

knippas med de samtida statsrättsliga termerna regimen politicum, dominium 

politicum et regale respektive monarchia mixta.
60

 Om dessa termer fanns det 

en lärd diskussion och betydande variation om hur stort inflytande regenter 

borde ha, hur stort inflytande ”folket” skulle ha etc. Dessa subtiliteter lämnas 

dock därhän i denna avhandling. 

Genomgående har tidigare forskning betraktat de ofrälse stånden under 

1600-talet som anhängare av en stark kungamakt, och alltså anhängare av 

patriarkala tankegångar. Adeln däremot anses ha varit starkt influerad av 

konstitutionalism. Framför allt har forskare som Fredrik Lagerroth förknip-

pat adelns konstiutionalism med kampen för att en regeringsform skulle be-

gränsa kungens makt och definiera maktutövningen i riket.
61

 Nils Runeby 

har undersökt den idémässiga utvecklingen 1620–1660 och då funnit att 

bilden inte varit så entydig som man tidigare trott. Ledande kyrkomän som 

Rudbeckius, Laurentius Paulinus Gothus och Johannes Lenaeus gav uttryck 

för konstitutionalistiska tankegångar både i lärda skrifter och predikningar. 

Dessutom konstaterar han att under ståndsstriden kring 1650 använde både 

den adliga och den ofrälse sidan argumentation som med min terminologi 

skulle kunna kallas konstitutionalistisk.
62

 Tillfälliga intressen snarare än 

ideologisk konsekvens verkar ha styrt argumentationen. Runebys studie 

öppnar också för möjligheten att de ofrälse liksom adeln generellt sett var 

ganska flexibla när det gäller tillämpning av olika normativa föreställningar. 

Det rådde inte nödvändigtvis någon skarp motsättning mellan att till exempel 

både bejaka kungens myndighet och konstitutionalistiska principer.
63

 En 

alternativ möjlighet är därför att de ofrälse aktörerna växelvis bedrev patri-

                                                      
57 Hjärne (1929) s. 90. 
58 Stanford Encyclopedia of Philosophy (Uppslagsord: ”Constitutionalism”) 

http://plato.stanford.edu/entries/constitutionalism/#BM1. (senast hämtad 4/7 2012) 
59 Roberts (1967a) 
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arkalisk, konstitutionalitisk och teokratisk politik. Politik och argument av 

dessa slag kan ha tillhört en allmänt tillgänglig verktygslåda där man valde 

olika verktyg efter de behov man för tillfället hade. Som tidigare nämnts 

finns det utifrån internationella forskningsresultat, liksom av rimlighetsskäl, 

fog för att misstänka att även de svenska ofrälse stånden åtminstone stund-

tals satte det egna ståndsintresset framför stödet till kungamakten. 

2. Hur väl stämmer undersökningens resultat med den tidigare 

forskningens generaliseringar/tolkningar om relationen mellan 

överhet och undersåtar i tidigmodern tid? 

För att vidga perspektivet kommer jag att anknyta mina resultat till en på-

gående forskningsdiskussion om relationen mellan styrande och styrda. Un-

dersåtarnas, och då framför allt böndernas (i långt mindre utsträckning bor-

garnas och prästernas) relation och inställning till statsmakten har varit fö-

remål för olika tolkningar. Eftersom de snarare är komplementära än mot-

stridiga kommer jag inte att försöka att slutgiltigt avgöra vilken tolkning som 

är ”rätt”. Snarare kommer jag att undersöka i vilken utsträckning var och en 

ger en bra beskrivning av interaktionen mellan statsledning och ofrälse riks-

dagsstånd under perioden 1660−1682. Diskussionen av de olika tolkningarna 

kommer inte att ha en egen underrubrik i undersökningarna utan kommer att 

kopplas till diskussionen av resultaten som de andra frågeställningarna gene-

rerat. 

Maktstaten/militärstaten. Forskarna verksamma inom denna riktning har 

främst fokuserat på hur den svenska staten ökade sitt resursuttag i och med 

de många och långa krigen, särskilt under perioden 1560–1660. All statlig 

verksamhet var underordnad krigföringen. Kombinerat med resursuttaget har 

man menat att staten ägnade sig åt en långt gången disciplinering av den 

egna befolkningen med hjälp av ideologisk indoktrinering och allt hårdare 

straff. Inriktningen förknippas ofta med vid Uppsala universitet verksamma 

forskare som Sven A Nilsson och Jan Lindegren.
64

 

Riksdagen har inte stått i fokus för denna tolkning, men har i ljuset av re-

sultatet − höga skatter och kraftiga utskrivningar − betraktats som en arena 

för manipulation från statsledningens sida snarare än som en självständig 

aktör och betydelsen av dess beslut har tonats ner.
65

 Den politiska kampen 

står mellan adel och kungamakt, även om det betonats att dessa parter också 

hade gemensamma intressen.
66

 Inom riktningen har man visat på hur präs-

terna var kungamaktens lydiga tjänare, som inte visade någon större själv-

ständighet visavi statsledningen. Denna bild är numera den gängse, och har 
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endast undantagsvis ifrågasatts.
67

 En fråga som detta väcker är huruvida de 

ofrälse stånden verkligen var manipulerade och osjälvständiga på riksdagar-

na, eller om de uppvisade självständighet gentemot statsledningen när de 

formulerade sin politik. 

Interaktionsmodellen/konsensusmodellen. En alternativ tolkning har 

hävdat att statsmakten ofta förhandlade med undersåtarna, framför allt har 

lokalsamhällets och centralmaktens möte på ting och sockenstämmor be-

handlats. Även lokalsamhället har då ofta lyckats driva igenom sina krav. En 

förklaring till detta är att statsmakten knappast kan anses ha varit så stark 

som militärstatsskolan hävdar − den var hela tiden beroende av lokalsam-

hällets samarbete för att fungera. Dialogen har också grundat sig på gemen-

samma normativa föreställningar om maktens utövande, en gemensam poli-

tisk kultur, har företrädare för inriktningen menat. Föreställningarna har 

dock haft en spännvidd mellan principen om förhandling, ömsesidighet, 

legalism och dialog och en föreställning om en hierarki som gav statsmakten 

stor makt. Som exempel på normativa föreställningar som har varit gemen-

samma för hela samhället har ståndsläran, patriarkalism och traditionalism 

föreslagits. Riksdagarna har inte heller för denna inriktning stått i fokus för 

de empiriska utredningarna, även om de gärna anförs som exempel på det 

svenska samhällets fortgående kommunikation mellan styrande och styrda.
68

 

En näraliggande inriktning delar sociologen Barrington Moores uppfatt-

ning om att varje samhälle måste innehålla ett oskrivet socialt kontrakt mel-

lan hög och låg för att kunna hålla ihop. Detta kontrakt måste innebära vissa 

fördelar även för de underlydande, och det är viktigt att samhällets mäktiga 

håller sin del av avtalet. Annars hotar samhällsordningen att bryta samman 

då de lägre skikten inte längre kommer att uppfatta den som legitim. Förut-

satt att samtliga parter håller kontraktet kan dock även ett hierarkiskt och 

ojämlikt samhälle accepteras av alla. Detta innebär dock inte att kontraktet är 

statiskt: alla parter testar kontinuerligt gränserna för vad de andra tolererar 

inom ramen för ”avtalet”.
69

 

Riksdagen var en av de viktigaste arenorna för interaktion under tiden, 

och böndernas deltagande där nämns ofta som stöd för en tidigmodern kon-

sensuspolitik i Sverige. Men frågan är om politiken verkligen präglades av 

konsenus och dialog, och om man kan se gemensamma normer som skulle 

göra det berättigat att tala om en gemensam politisk kultur. 

Uppriktig eller spelad underdånighet? En tredje tolkning har ifrågasatt 

att överhet och undersåtar verkligen delade samhällssyn, vilket de tolkning-

arna ovan i varierande mån förutsatt. Den teoretiker som mest slagkraftigt 
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framfört denna åsikt är socialantropologen James C Scott. Enligt Scott upp-

visar de lägre skikten i traditionella jordbrukssamhällen en mask av under-

dånighet och lydnad som skydd mot samhällets mäktiga, en mask som dock 

döljer ett motstånd som vid lämpliga tillfällen kan kastas av och blotta att de 

svaga egentligen är motståndare till den orättvisa samhällsordningen. Den 

offentliga masken kallar Scott public transcript och de svagas egentliga tan-

kar kallas hidden transcript. Scott menar att man inte kan ta bönder eller 

slavar på orden när de inom hörhåll från sina herrar intygar sin trohet och 

bekräftar sin underordning. Detta är endast taktiskt betingat och är ett in-

strument för att utvinna fördelar trots det orättvisa systemet, inte ett bekräf-

tande av det. Scott tillbakavisar därför tankegångar om att de underlydande 

klasserna även mentalt och idémässigt skulle vara de härskande klassernas 

fångar (sammanfattat i termerna ”falskt medvetande” och ”hegemoni”). I 

själva verket går det att spåra många exempel på underkuvade gruppers 

självständiga tänkande om samhällsordningen, bland annat i folkliga kultu-

ryttringar. Han bestrider att förmoderna bönder skulle ha varit besjälade av 

”naiv monarkism”, alltså tanken att de hyste en klockartro på att monarker 

var deras vänner (vilket som vi sett varit en ledande tanke i den svenska de-

batten). Även när bönder uttryckt tilltro till kungar och kejsare har de snarare 

utgått från att regenternas önskemål sammanfallit med deras egna än anpass-

sat sig efter de önskemål regenterna i själva verket uttryckte. Till stöd för sin 

uppfattning redogör han för en undersökning av ryska 1800-talsbönders in-

ställning till tsaren som präglades av detta önsketänkande. Öppet motstånd 

och öppna uttryck av vad de underordnade egentligen tänker om samhälls-

ordningen kommer bara till uttryck när de bedömer att de har en chans att 

lyckas på grund av att överheten är försvagad.
70

 I Sverige har Börje Harnesk 

kritiserat interaktionsmodellen med utgångspunkt i Scott, och Martin Linde 

menar att Scotts teorier om vardagsmotstånd och strategisk anpassning av 

motståndsformerna bekräftas av bönders beteende under stora nordiska kri-

get.
71

 

Beskyddsförsäljning och intresseaggregering. En fjärde inriktning, som 

främst utvecklats av Jan Glete har tagit sin utgångspunkt i att staten framstår 

som en försäljare av beskydd till undersåtarna. Beskyddet statsmakten erbjöd 

gällde framför allt säkerhet för yttre angrepp och garantier för liv och egen-

dom, vilket undersåtarna också efterfrågade. Upprättandet av starka stater, 

statsbildningen, skedde således i dialog med de viktigaste samhällseliterna i 

respektive land; genom en aggregering av intressen bakom statsledningens 

politik. Staten legitimerade sin politik inför de viktigaste eliterna, och lät 

dem i hög utsträckning medverka i utformningen av besluten. Beskyddet 

kunde alltså gälla olika elitgruppers särintressen som staten garanterade i 

form av särskilda privilegier. Uppgörelserna om termerna för beskyddsför-
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säljningen kan ses som kontrakt mellan beskyddsförsäljaren (staten) och 

beskyddsköparna (undersåtarna eller grupper av undersåtar) och antar som 

alla kontrakt formen av kompromisser. I fråga om Sverige har Glete betrak-

tat regenterna som drivande och skickliga ”entreprenörer” inom branschen 

beskyddsförsäljning, vilket resulterade i att den svenska statsmakten organi-

serades särdeles effektivt. Riksdagen var uppenbarligen en viktig arena för 

sådana uppgörelser och Cecilia Ihse och Johan Holm har använt detta per-

spektiv för att undersöka prästernas respektive böndernas förhandlingar med 

kungamakten om beskydd.
72

 

3. Vilken relation hade de ofrälse stånden till varandra och till 

adeln? 

Sveriges riksdag var i det närmaste unik i det att den hade representation av 

präster − vilket var ovanligt i protestantiska länder − och av befolkningsma-

joriteten, bönderna − vilket var ovanligt i hela världen.
73

 Hur dessa stånd 

tillsammans med borgarna som de ofta allierade sig med agerade på riksda-

gen är därför av intresse. Vilken dynamik skapade den unika svenska stånds-

sammansättningen? 

Att samtliga de ofrälse stånden ofta hade en negativ inställning till adeln 

har som framgått ofta noterats av tidigare forskning. En del historiker har 

sett denna intressemotsättning som det svenska samhällets grundläggande 

klasskamp.
74

 Det är väl belagt att bönderna krävde reduktion av adelns jord 

och minskade privilegier, men frågan är om intressemotsättningen var så 

stark att den uteslöt allt samarbete på riksdagarna som klasskampstolkningen 

tycks förutsäga. Kunde det inte inträffa att adeln och bönderna samarbetade? 

Johan Holm har ställt sig den frågan för det tidiga 1600-talet men inte funnit 

några tecken på samarbete, i stället skildrar han motsättningarna som hårda 

och oförsonliga.
75

 Frågan är om detta gäller även under 1600-talets senare 

del. 

Även borgarna och prästerna var oroliga för att de skulle få stå för större 

andelar av kronans intäkter om godsavsöndringarna till adeln fortsatte. Dessa 

stånd var också missnöjda med att adeln hade företräde till en lång rad stat-

liga ämbeten som enligt deras mening borde tillsättas efter meriter i stället 

för att börden skulle ha företräde − vilket borde innebära att borgar- och 

prästsöner kunde vara med och konkurrera. De var också missnöjda med att 

borgare och präster inte kunde förvärva adelsjord. Prästerna var missnöjda 
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med den så kallade patronatsrätten, som innebar att vissa adelsfamiljer som 

gjort donationer till den lokala sockenkyrkan enligt tradition hade rätt att 

tillsätta präst i vissa socknar. Dessutom fördömde prästerna rika adelsmäns 

tendens att skaffa egna huspräster och hålla husandakt i sina egna kapell och 

slottskyrkor snarare än att bevista församlingskyrkan. Detta var både en 

makt- och befordringsfråga: dels gick aristokraterna förbi domkapitlets rätt 

att godkänna stiftets präster, dels undandrog de sig kyrkans andliga makt och 

kunde av sina huspräster förvänta sig att slippa straffpredikningar över deras 

eventuella moraliska skavanker. Borgarna å sin sida var förbittrade över att 

adelns rätt bedriva handel inkräktade på deras privilegier.
76

 

En tongivande tankegång bland historikerna har varit att det fanns en sär-

skild relation mellan prästerna och bönderna, som ju levde nära varandra i 

lokalsamhällena på landsbygden.
77

 Två delvis motsatta tolkningar av denna 

relation har dominerat. Den ena har framhållit att prästerna hjälpte statsmak-

ten att kontrollera böndernas resurser genom att bistå med den folkbokföring 

som låg till skatte- och manskapsuttag. Dessutom bidrog kyrkans män till 

den ideologiska kontrollen av allmogen genom att föra ut överhetens propa-

ganda och legitimera den med hjälp av religiös ideologi.
78

 Detta eftersom 

prästerna ansetts ha en sådan makt över böndernas sinnen − vilket ofta illu-

strerats av Gustav II Adolfs ord i sitt ”tal till ständerna” från 1630 (då bön-

derna dock inte var med).
79

 

Den andra tolkningen, som varit mindre vanlig bland forskarna, tar också 

fasta på prästernas makt över böndernas tankevärld. Redan samtida adels-

män och kungar menade att nästan all bondeoro förklaras med att illasinnade 

präster agiterat bland den tröga men välmenande allmogen.
80

 Gustav II 

Adolf menade att prästerna var en slags motsvarighet till romarnas folktribu-

ner.
81

 Prästernas ledande roll i de ofrälses angrepp på adeln under ståndsstri-

den har förstås också uppmärksammats av forskningen. Det har också fram-

hållits att präster ibland fuskade med folkbokföringen för att rädda bondsö-

ner från att bli utskrivna, vilket tolkats som ett uttryck för kyrkoherdens pat-

riarkala omsorg om sin flock och ett slags solidaritet inom lokalsamhället.
82

 

En alternativ förklaring i samma anda är att det har varit fientliga utländska 

makter och inhemsk adelsopposition som agiterat bland bönderna och väckt 

deras upprorslusta. Historikern Birger Lövgren, som ansluter sig till tesen 

om utländsk agitation, är dock skeptisk till att prästerna bör betraktas som de 
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ofrälses ledare under ståndsstriden under 1630-, 1640 och 1650-talen. Löv-

gren menar att detta endast gällde under en period på 1630-talet, då biskop 

Rudbeckius ledde ofrälse framstötar.
83

 

De ovan presenterade tolkningarna utgår båda från att prästerna var re-

spekterade av allmogen, som vördade kyrkans män som religiösa ledare. På 

lokalsamhällets nivå har detta ifrågasatts av historikern Göran Malmstedt 

och andra forskare som visat att kyrkoherdarna hade fullt sjå med att få 

sockenborna att visa kyrkan och dess representanter tillbörlig respekt.
84

 

Även Martin Linde har kunnat konstatera att det var si och så med prästernas 

förmåga att upprätthålla ordningen i kyrkan, och drar slutsatsen att prästerna 

nog inte hade lika stor makt över bönderna som Gustav II Adolf sade.
85

 Det 

har också noterats att bönderna var missnöjda med höga avgifter för begrav-

ningar och andra kyrkliga förrättningar. Dessutom var de missnöjda med en 

del religiös lagstiftning, särskilt stadgan om eder och sabbatsbrott som bön-

derna ansåg ingrep för mycket i deras vardag.
86

 Frågan är vilket mönster 

relationen mellan riksdagens präster och bönder uppvisar: dominerade präs-

terna bönderna, eller var bönderna självständiga i förhållandet till präster-

skapet? 

Forskningen har ägnat jämförelsevis stor uppmärksamhet åt de ofrälses 

förhållande till adeln (särskilt böndernas) och åt prästernas förhållande till 

bönderna. Däremot har borgarnas relationer till bönderna respektive präster-

na inte ägnats något närmare intresse varför mina utredningar om dessa relat-

ioner beträder jungfrulig mark i svensk politisk historia. 

4. Hur såg de institutionella ramarna för riksdagens arbete ut? 

Hur inverkade institutionerna på de ofrälse stånden? Försökte de 

förändra dem? Hur ändamålsenliga var de ofrälse ståndens 

organisationer? 

Till skillnad från den äldre forskningen om tidigmodern svensk riksdagspoli-

tik kommer jag att använda mig av samhällsvetenskaplig teoribildning för att 

analysera riksdagen och de ofrälses politik, nämligen den teori om institut-

ioner som utvecklats av ekonomhistorikern Douglass North. Enkelt uttryckt 

rör det sig om att beskriva och analysera de spelregler (institutioner) som 

styrde riksdagens arbete och vilka förutsättningar aktörerna − de organisat-

ioner som de ofrälse riksdagsstånden utgjorde − hade för att verka inom 

dessa ramar. De maktresurser som stod ståndsorganisationerna till buds var 

betingade dels av interna förutsättningar, dels av riksdagens institutioner. I 

enlighet med en inriktning som kallats det sociala konfliktperspektivet 
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kommer jag också att diskutera vem som gynnades av institutionerna och i 

vilken utsträckning aktörer försökte förändra institutionerna till sin fördel 

när de hade möjlighet till det. Jag kommer att diskutera denna teoris använd-

barhet för studiet av förmodern politik. 

Institutioner: spelregler som koordinerar handlingar 

Jag kommer i denna avhandling att undersöka de ofrälses politik på riksda-

garna med hjälp av en variant av institutionell teori, närmare bestämt utifrån 

den skolbildning som utvecklats av bland andra ekonomihistorikern 

Douglass North, nationalekonomen Ronald Coase och företagsekonomen 

Oliver Williamson (samtliga mottagare av Riksbankens ekonomipris till 

Alfred Nobels minne). Även om teorin till att börja med främst användes till 

att studera ekonomiska institutioner och organisationer så har den även in-

spirerat statsvetenskapliga studier av politik.
87

 Ett av de mest kända exemp-

len är statsvetaren Elinor Ostrom, som delade ekonomipriset med William-

son 2009. North − som är den teoretiker jag främst kommer att utgå ifrån − 

avsåg för övrigt redan tidigt en bred samhällsvetenskaplig tillämpning av 

teorin och hävdade också tidigt likheterna mellan politiska och ekonomiska 

institutioner.
88

 Inom svensk historisk forskning har forskare inriktade på 

tidigmodern statsbildning inspirerats av skolbildningen: Jan Glete i sina ar-

beten om statsbildning och militär organisation; Magnus Linnarsson i sin 

avhandling om organisationen av det svenska postväsendet på 1600-talet.
89

 

Institutioner är enligt den skolbildning som utgår från North alltså spel-

regler som påverkar och begränsar ekonomiska eller politiska aktörers val-

möjligheter.
90

 Institutioner kan vara formella regler som lagar och förord-

ningar, men också informella regler fastlagda i tradition och sedvänja ofta i 

form av normativa föreställningar och allmänt omfattade föreställningar om 

hur samhället fungerar.
91

 Institutioner koordinerar mänskligt beteende delvis 

genom att de är allmänt kända. De begränsar inte bara individers och organi-

sationers beteende utan påverkar också deras förväntningar på andra indivi-

ders och organisationers beteende.
92

 Ett exempel är de regler som styr på 
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vilken sida av vägen man kör: att köra på höger sida av vägen är visserligen 

fastslaget i lag, men det viktigaste skälet till att nästan alla nästan alltid kör 

på rätt sida är att man förväntar sig att alla andra kommer att bete sig på 

detta sätt.
93

 Koordineringen av mänskligt beteende gör att det som ekonomer 

kallar transaktionskostnader minskar: det blir lättare, smidigare och billigare 

att genomföra transaktioner om parterna har gemensamma föreställningar 

om hur transaktioner genomförs (mer om transaktionskostnader nedan). Väl 

fungerande institutioner skapar förutsägbarhet eftersom de ger information 

om vilka begränsningar som gäller för det egna beteendet och anger vad man 

kan förvänta sig av andras beteende. Mindre välfungerande institutioner 

skapar oro och brist på tillit. Både politisk och ekonomisk verksamhet gyn-

nas av förutsägbarhet och tillit, men fördelarna kan vara ojämnt fördelade 

och mindre effektiva än de kunde vara.
94

 

Elinor Ostrom har förfinat Norths schema i det att hon skiljer på tre olika 

nivåer av institutioner: operationella regler som styr dagliga rutinbeslut, 

regler för kollektiva val som påverkar antagandet av de operationella regler-

na och slutligen regler för konstitutionella val som i sin tur är grundläggande 

för de kollektiva valen.
95

 Översatt till mina undersökningar handlar förhand-

lingarna ofta om de grundläggande konstitutionella reglerna för maktens 

utövning i Sverige och särskilt riksdagens makt, vilket gör dem lite speciella 

då de till skillnad från de andra nivåerna inte bestäms av en överordnad nivå. 

Flera av fallstudierna berör förhandlingar om sådana regler. De två lägre 

nivåerna kan sägas motsvara de regler för beslutsfattande som ståndsorgani-

sationerna rättade sig efter i det löpande arbetet, och som också kommer att 

granskas (i kapitel 4). 

Både ekonomiska och politiska institutioner berör koordination av mänsk-

lig interaktion – men i övrigt har naturligtvis den ekonomiska och den poli-

tiska sfären skilda karakteristika, vilket också Douglass North framhållit.
96

 

Ekonomiska transaktioner rör sig om ett utbyte av varor och tjänster som 

styrs av ekonomiska institutioner. Politiska ”transaktioner” behöver inte 

innehålla något utbyte av varor och tjänster, utan handlar om hur olika aktö-

rer interagerar med varandra för att nå politiska uppgörelser inom ramen för 

de politiska institutionerna – men interaktionen behöver inte betyda samar-

bete, utan handlar ofta om politiska konflikter mellan aktörer. Både samar-

bete och konfliktlösning sker dock inom ramen för de institutionella spelreg-

lerna. Målet för de politiska transaktionerna behöver inte heller vara att max-

imera ekonomisk nytta i snäv bemärkelse, vilket ekonomiska transaktioner 

antagits göra. Ändamålet kan i stället vara ökad makt, ökad status eller upp-

fyllande av ideologiskt formulerade mål – och ofta en kombination av flera 
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målsättningar (vilket ju logiskt utesluter att någon av målsättningarna ska 

maximeras). 

Det sociala konfliktperspektivet: maktkamp om institutioners utformning 

North framhåller att även om effektivitetsvinster går att uppnå genom ända-

målsenliga institutioner innebär detta inte att institutionerna alltid är optimalt 

utformade. De är tvärtom ofta präglade av enskilda aktörers eller organisat-

ioners intressen.
97

 Forskare som statsvetaren Jack Knight, nationalekonomen 

Daron Acemoglu och statsvetaren James A Robinson har utvecklat denna 

tankegång i en riktning inom den institutionella teorin som jag i Daron 

Acemoglus efterföljd kommer att kalla det sociala konfliktperspektivet.
98

 

Institutioners utformning är enligt denna inriktning ett utslag av samhälle-

liga maktförhållanden − de präglas främst av intressena hos de mäktigaste 

aktörerna vilka försöker uppnå institutioner som garanterar dem själva poli-

tiska och ekonomiska förmåner. Detta ger en tydlig feedback-mekanism som 

gynnar reproduktionen av de rådande institutionerna.
99

 Enligt Acemoglu och 

Robinson försöker också aktörer att utnyttja politiska överlägen och perioder 

av styrka för att införa permanenta institutionella arrangemang som återspeg-

lar detta styrkeförhållande. Aktörernas styrkeposition kan ju vara tillfällig, 

och en institutionalisering med hjälp av lagar, konstitutioner och annat kan 

även i fortsättning skydda aktörens intressen. En maktposition de facto över-

sätts alltså till en institutionaliserad maktposition de jure.
100

 Ändå får även 

institutioner som är ”valda” för att gynna vissa intressen oavsedda och oför-

utsedda effekter som dessa aktörer inte kan råda över, vilket liksom externa 

chocker kan förändra maktförhållandena i samhället och leda till institution-

ell förändring. Det är normalt inte heller bara en aktör som har inflytande 

över institutionerna, som regel är institutionerna ett slags kompromisser som 

uppstått som bieffekt av kampen mellan inflytelserika grupper.
101

 Som mo-

difiering av det sociala konfliktperspektivet kan också framhållas att politi-

ker/makthavare kan känna sig pressade att anta institutioner som uppfattas 

som mer effektiva på bekostnad av deras egna snäva intresse. Alltför inef-

fektiva institutioner kan göra den egna staten sårbar i konkurrensen med 

andra stater med mer effektiva institutioner och i värsta fall leda till att dessa 

militärt invaderar och helt tillintetgör de styrandes makt.
102

 I avhandlingen 

har jag valt att undersöka frågor där den politiska maktfördelningen aktuali-
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seras, vilket borde avslöja om det rådde en social konflikt om de grundläg-

gande politiska institutionerna i 1600-talets Sverige.  

Hur kan man förklara att de som missgynnas av politiska institutioner 

ändå följer spelreglerna? Detta är av speciellt intresse för min avhandling då 

den behandlar relativt sett mindre privilegierade gruppers politik. Frågeställ-

ningen anknyter också till den vidare frågeställningen om varför människor 

över huvud taget rättar sig efter det beteende som institutioner föreskriver, 

som jag också kommer att diskutera. Vilka slags incitament till beteende gör 

att institutionerna upprätthålls? Även när det finns starka incitament till ett 

visst beteende förekommer ändå ageranden som institutionerna söker mot-

verka: starka moraliska normer om att det är fel att mörda och fungerande 

lagstiftning mot mord hindrar inte att mord förekommer. Ändå räknar jag 

både normerna och lagstiftningen som institutioner som institutioner då de 

ändå starkt påverkar mångas beteende. Institutioner är spelregler, och spe-

lare kan bryta mot spelregler. 

Informella institutioner: normer 

De mest grundläggande institutionerna i ett samhälle är de informella in-

stitutionerna, normerna, som de formella institutionerna som regel tar sin 

utgångspunkt i. Lagar och förordningar kräver en normativ grund och inte 

enbart tvång för att kunna upprätthållas. Sådana normativa föreställningar 

upprätthålla av att de ärvs från tidigare generationer och i regel förändras 

långsamt.
103

 

Normer kan sägas ge dels inre incitament eftersom brott mot normer kan 

orsaka dåligt samvete om normerna internaliserats av aktören, dels yttre 

incitament eftersom brott mot normen kan leda till moraliskt fördömande 

från människor i omgivningen.
104

 Liksom i fråga om bestraffning och belö-

ning är det ett krav att normativa föreställningar ska vara vitt spridda och 

kända för att de ska fungera som institutioner. Jack Knight argumenterar för 

ännu ett skäl: att lydnad av sådana informella institutioner också i regel är 

det bästa valet för individen, även om hon relativt sett missgynnas av dem. 

Skälet är att de fördelar som samarbete och koordination med andras bete-

ende ger ofta är större än fördelen med att bryta mot en orättvis norm eller 

ifrågasätta den, vilket kan vara förenat med risk.
105

 Den som svär i kyrkan 

riskerar att straffas eller bli utfryst. Endast om den starkare parten försvagas 
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eller den svagare parten förstärks uppstår ett gynnsamt läge för den svagare 

parten att förändra normen eller bryta den.
106

 

En viktig fråga är förstås hur ojämlika/hierarkiska institutionerna var på 

riksdagarna, och i vilken utsträckning hierarkiskt underordnade parter som 

de ofrälse fann sig i denna underordning eller om de försökte utmana dem 

när omständigheterna var de rätta. 

Formella institutioner: käppen, moroten, staten 

Särskilt formella institutioner som lagar och ordningsföreskrifter är beroende 

av olika typer av tvångsmakt för att de ska följas − vanligtvis av statens 

tvångsmakt. När det gäller upprätthållandet av lagen rör det sig förstås om 

hela uppsättningen påföljder i straffskalan. I en organisation kan det röra sig 

om uteslutning ur organisationen. Institutioner kan effektivt upprätthållas 

med tvångsmakt om människor i allmänhet uppfattar hotet om repressalier 

som trovärdigt.
107

 Av detta skäl är formella lagar och regler som det inte 

finns vilja eller förmåga att upprätthålla med tvångsmakt inte att räkna som 

institutioner, eftersom de i realiteten inte fungerar som spelregler. Många 

tidigmoderna härskare utfärdade lagar och regler som de inte hade förmågan 

att upprätthålla: för att identifiera institutioner från denna tid räcker det inte 

att läsa lagböcker och förordningssamlingar.
108

 Vad som i realiteten var 

institutioner måste därför undersökas genom studier av beteende.
109

 

De formella institutionerna har oftast sin bas i redan existerande infor-

mella institutioner − om de inte har de är risken överhängande att de inte 

kommer att åtlydas. Med tillämpning av det sociala konfliktperspektivet 

kommer sålunda de ojämlika normer som råder i samhället att upprätthållas 

av statsmaktens tvångsresurser.
110

 Men statsmakten är också enligt Jack 

Knight en attraktiv allierad för den svagare parten som med en sådan allians 

kan förändra maktförhållandena så mycket att ett institutionaliserat jäm-

viktsläge kan hävas.
111

 För de ofrälse grupperna i svenskt 1600-tal kunde 

alltså statsmakten vara en attraktiv strategisk partner i motsatsställningen till 

adeln. Bilden kompliceras dock av att de ofrälses förhållande även till kung-

amakten var styrd av djupt ojämlika institutioner, vilket medför att andra 

privilegierade grupper ur strategisk synvinkel kunde vara attraktiva partners i 

en gemensam front gentemot kungamakten. Ett särdrag med formella in-

stitutioner, särskilt sådana med statsrättsligt innehåll, är att de tenderar att 

kodifieras i skriftliga dokument som ofta gällde under långa tider. Små skill-

nader i de formella institutionerna kan också få stora konsekvenser.
112

 

                                                      
106 Knight (1992) s. 145–151. 
107 Ostrom (2009 [1990]) s. 82. 
108 Se t. ex. Gustafsson (1994) s. 120f, 137ff. 
109 Rothstein (1996) s. 146. 
110 Knight (1992) s. 189. 
111 Knight (1992) s. 191ff. 
112 Weingast (2002) s. 691. 



 39 

Transaktionskostnader: mått på institutionernas effektivitet 

Vinsten som institutionerna ger beskrivs inom institutionell teori i termer av 

minskade transaktionskostnader. Transaktionskostnader är som framgår av 

ordet de kostnader som krävs för att en transaktion ska kunna genomföras. 

Douglass North och Robert Thomas beskriver transaktionskostnader på föl-

jande sätt i sin bok Västerlandets uppgång: 

Överföringen av varor mellan olika ekonomiska enheter kräver tillgång till in-
formation  om möjligheterna till utbyte (sökkostnader) överläggningar om 
villkoren för överföringen  (förhandlingskostnader) och fastställandet av 
proceduren för tillämpningen av kontraktet  (tillämpningskostnader). Kostna-
den för att tillhandahålla alla dessa tjänster kallas här  transaktionskostna-
der.

113
 

 
Det ska tillägga att ”kostnader” inte behöver avse rent monetära värden, utan 

även kostnader som tidsåtgång, arbetsinsats etc. Överfört till den tidig-

moderna politikens värld kommer jag att betrakta politiska uppgörelser mel-

lan olika parter som transaktioner och kostnaderna för att ingå dessa uppgö-

relser som transaktionskostnader.
114

 En övergripande fråga blir att se om 

riksdagens institutioner underlättade politiska uppgörelser på ett sätt som 

minskade transaktionskostnaderna. Klara, tydliga och lättillgängliga regler 

för det politiska spelet borde underlätta den politiska processen.
115

 Otydliga 

och svårtillgängliga regler borde göra den svårare. Men förutom detta borde 

det också finnas en fördelningseffekt. Otydliga och svårtillgängliga regler 

borde missgynna parter med mindre kunskap om dessa regler och gynna 

parter med bättre kunskap, på samma sätt som en jurist har övertag mot en 

lekman i rättsliga processer. Notera att det ändå är fråga om en institution 

trots att kunskapen om institutionerna är ojämnt fördelade så länge de miss-

gynnade ändå erkänner reglernas giltighet − precis som det normalt ser ut i 

rättsliga processer. Med detta i åtanke ska riksdagens transaktionskostnader: 

sökkostnader, förhandlingskostnader och tillämpningskostnader undersökas. 

Sökkostnader kommer jag att översätta till kostnaderna för att få information 

om möjligheter till politiska uppgörelser mellan stånden och mellan stånden 

och statsmakten; hur lätt var det att orientera sig i de politiska frågorna och 

hur lätt eller svårt var det att överlägga med motparterna? Förhandlingskost-

naderna rör själva reglerna för riksdagens beslut; hur lätt eller svårt var det 

att tolka dessa regler och vad hade reglerna för effekt på uppgörelserna? 

Tillämpningskostnaderna rör uppföljningen av besluten; kunde stånden kon-

trollera att fattade beslut verkligen följdes? 

                                                      
113 North & Thomas (1993 [1973]) s. 124f 
114 En liknande analys av politiska transaktionskostnader har utförts av Margaret Levi, som 

dock kategoriserar transaktionskostnaderna på ett något annorlunda sätt. (Levi (1988) s. 23, 

25, 27–32)  
115 North (1993 [1990]) s. 86. 
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Existensen av folkrepresentationer påverkade de politiska transaktionskost-

naderna för staterna i stort. Statsvetaren Margaret Levi har påpekat att nat-

ionella representativa församlingar minskade de politiska transaktionskost-

naderna för härskarna i och med att beslutsprocessen centraliserades. De 

engelska kungarna med sitt nationella parlament hade således lägre kostna-

der för sitt skatteuttag än de franska med sina regionala förhandlingar.116 

Men hon bortser från att den franska situationen främst berodde på att de 

franska kungarna själva undvek sammankallandet av nationella församlingar 

av det uppenbara skälet att de inte ville få sin makt utmanad, trots att de un-

der Karl VII:s regim kunnat öka sina intäkter betydligt i samarbete med 

ständerna.117 Jakob II av England tycks inte heller ha påverkats av att parla-

mentet möjliggjorde större inkomster om han delade sin makt med det: hans 

inkomster och makt ökade ju inte. Så han försökte införa envälde och katol-

icism.
118

 Den franska kungamakten ökade också självmant sina transaktions-

kostnader när den på 1400-talet underminerade det mäktiga Parisparlamen-

tets makt genom att upprätta flera regionala parlament som alternativa för-

handlingsparter.119 Ungefär samtidigt centraliserade hertigen av Burgund 

förhandlingarna med de nederländska provinserna till en ny församling, Ge-

neralstaterna, uppenbarligen i avsikt att minska transaktionskostnaderna. Det 

kom dock surt efter då den koordination som Generalstaterna erbjöd bäddade 

för det nederländska upproret mot kungamakten på 1500-talet.120 Och de 

engelska revolutionerna på 1640- och 80-talen, liksom den franska revolut-

ionen hade som bekant sitt ursprung i nationella representationers opposition 

mot kungamakten. Den kalkyl som statsledningarna ställdes inför var alltså 

huruvida vinsten av en förenklad politisk process var värd risken för att un-

dersåtarnas ökade politiska koordination skulle bli en utmanare av överhet-

ens makt. Men regeln tycks ha varit att om möjligt undvika sådana försam-

lingar. Som sociologen Thomas Ertman påpekar var samarbete med nation-

ella representationer annat än i krissituationer något som var främmande för 

furstarnas tänkande.121 

Organisationer 

I Norths schema är aktörerna organisationer av olika slag, och jag kommer 

att följa hans terminologi. Vidare menar han att organisationerna är målinrik-

tade och alltså försöker främja medlemmarnas syften.
122

 Organisationernas 

                                                      
116 Levi (1988) s. 97, 113f, 118–121. 
117 Ertman (1997) s. 87–93. 
118 Harris (2006) s. 97–100. 
119 Imsen (2011) s. 148. De franska parlamenten var domstolar, men hade också viktiga poli-

tiska funktioner då de bland annat skulle fastställa kunglig lagstiftning för att denna skulle bli 

rättsgiltig. (www.ne.se, uppslagsord ”Parlament”) 
120 Veenendaal (1994) s. 99, 103f. 
121 Ertman (1997) s. 87f, 262. 
122 North (1993 [1990]) s. 18f, 23f, 114f. 
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framgång är beroende av dess skicklighet att spela inom de institutionella 

spelreglerna och kunskapen om dessa är alltså viktiga: incitamenten för att 

behärska regelboken och anpassa ”spelet” efter den är starka. Det är alltså 

inte bara teoretisk kunskap om reglerna som är viktig utan också kompeten-

sen att omsätta kunskap till handling. Erfarenhet och tyst kunskap framhålls 

av North.
123

 

 De aktörer jag undersöker är riksdagsstånden, alltså de organisationer av 

riksdagsmän som sammanträdde som bondeståndet, prästeståndet och bor-

garståndet. Jag kommer att försöka göra en bedömning av hur goda möjlig-

heter ståndens organisation gav dem att bedriva politik. Väl att märka be-

traktar jag inte hela de samhällsgrupper som stånden representerade som 

aktörer, utan aktörer var bara de män som var närvarande på riksdagarna. 

Vilka möjligheter som riksdagsstånden hade att göra sig gällande på riksda-

garna kommer jag att analysera utifrån en bedömning av hur mycket politisk 

erfarenhet och kunskap det fanns i de respektive stånden samt andra organi-

satoriska förutsättningar. Jag kommer att försöka göra en bedömning av om 

transaktionskostnaderna var höga, särskilt möjligheterna för stånden att 

skaffa sig information och för att komma överens inbördes och med 

varandra. Hur lätt det var att nå enighet kring politiken – vad Glete kallar 

intresseaggregering – kommer jag också att försöka bedöma.
124

 

Att transaktionskostnaderna är låga innebär alltså ökad effektivitet. Men 

effektivitet ska här förstås värdeneutralt: att något fungerar effektivt är inte 

nödvändigtvis positivt. Effektiviteten kan ofta ske på bekostnad av andra 

värden. Till exempel har hierarkiska system med tydliga beslutsregler och 

raka kommandokedjor låga transaktionskostnader, men ibland på bekostnad 

av att de underordnades kunskaper inte används och att deras intressen inte 

tillvaratas. Effektiva institutioner och organisationer kan dessutom användas 

för ändamål som de flesta anser vara förkastliga, som erövringskrig och 

slavhandel. 

De politiska institutionernas utveckling 

Den institutionella teorin har från början varit inriktad på historisk utveckl-

ing, och i synnerhet utvecklingen av ekonomiska institutioner. Hur är det då 

med bilden av de politiska institutionernas utveckling? 2009 presenterade 

North tillsammans med ekonomen John Wallis och statsvetaren Barry 

Weingast ett ambitiöst försök till ”a conceptual framework for interpreting 

recorded human history”. Fram till 1800-talets mitt tillhörde alla samhällen 

som lämnat jägar/samlartillvaron en samhällsordning (social order) som 

omväxlande kallas limited access orders och natural states.
125

 Känneteck-

nande för dessa samhällen är att de styrs av slutna koalitioner av eliter som 

                                                      
123 North (1993) [1990]) s. 115ff 
124 Glete (2002) s. 6ff, 52ff 
125 North, Wallis & Weingast (2009) s. xif, 1, 12f 
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vinner rikedom och makt genom att begränsa tillträdet till ekonomiska och 

politiska resurser till medlemmar av eliterna – privilegier, med ett annat 

ord.
126

 Dessutom lyckas man därigenom hjälpligt begränsa användandet av 

våld, vilket också är ekonomiskt gynnsamt. Författarna graderar olika typer 

av natural states efter dess olika grad av standardisering av interaktionen 

och maktfördelningen. Detta sker genom att politiken blir mer och mer oper-

sonlig: kungen går till exempel från att vara en speciell individ med speciella 

maktresurser till att vara företrädare för kungaämbetet som i sig medför vissa 

standardiserade egenskaper som gäller för alla kungar. Parallellt med denna 

standardiseringsprocess måste dock institutionerna fortfarande anpassas efter 

de ständiga omförhandlingar om tillträde till olika resurser som skedde mel-

lan olika elitgrupper. I de länder som har utvecklats till vad författarna kallar 

open access societies började dock de olika elitprivilegierna generaliseras för 

alla eliter för att till slut utvecklas till lika rättigheter för alla medborgare. 

”Open access” betyder att alla har rättighet att skapa och delta i det politiska 

och ekonomiska livet, och obegränsad rätt att etablera politiska, ekonomiska 

och sociala organisationer.
127

 Jag kommer att återknyta till denna skiss över 

utvecklingen utifrån hur de svenska politiska institutionerna såg ut. 

5. Vilket resultat fick de ofrälses politik på kort och lång sikt? 

Jag kommer att diskutera vilket resultat de ofrälses politik fick på kort och 

lång sikt. Även om de ofrälses politik är intressant oavsett de resultat den 

fick har det också ett värde att göra en bedömning av vilket inflytande politi-

ken hade. Resultaten på kort sikt, i de enskilda förhandlingarna kommer att 

presenteras under rubriken ”De ofrälses vinster och förluster” i avslutnings-

delen till varje delstudie. Resultaten på lång sikt, på det efterföljande karo-

linska enväldet och frihetstiden och eventuellt ännu längre fram i tiden 

kommer att diskuteras i avslutningsdelen. 

Definitioner, avgränsningar, metod, källkritik 

Ofrälse. Under medeltiden betecknades prästerna som ett frälsestånd, men 

då kyrkans politiska och ekonomiska privilegier försämrades i och med re-

                                                      
126 North, Wallis & Weingast (2009) s. 30ff, 49ff. En svaghet i deras ansats är att det ofta är 

svårt att förstå om den ”dominerande koalitionen” utgörs av alla elitmedlemmar eller den del 

av eliten som innehar den politiska makten. Detta anser jag vore en viktig distinktion. Appli-

cerat på min undersökningsperiod är jag beredd att gå med på att borgarna och prästerna och 

kanske till och med böndernas överskikt tillhör ”eliten” men knappast den dominerande 

koalition som hade den yttersta politiska makten. Bueno de Mesquita och hans medförfattare 

har en mer stringent terminologi då de särskiljer den större elitgrupp (the selectorate) som den 

styrande gruppen (the winning coalition) hämtas från och påverkas av. (Bueno de Mesquita et 

al. (2003) s. 7f, 41f, 51–55). De övre skikten bland de ofrälse skulle kunna betecknas som en 

del av the selectorate, men knappast som en del av the winning coalition. 
127 North, Wallis & Weingast (2009) s. 21ff, 32ff, 37f, 42–49, 53f, 73ff 110ff. 
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formationen är det kutym att därefter betrakta prästerna som ett ofrälse 

stånd. Detta är den praxis jag kommer att ansluta mig till i denna avhandling. 

 Statsledning. Det finns en omfattande diskussion av vad staten ”är” för 

något. Jag väljer dock att inte ta ställning i denna fråga. Med statsledning 

avser jag den lilla krets som var de yttersta centrala politiska beslutsfattarna i 

Sverige: alltså kungen/förmyndarregeringen tillsammans med riksrådet. Skä-

let till att jag använder termen ”statsledning” i stället för ”regering” är att det 

senare ordet ofta använts endast om förmyndarregeringen och därför skulle 

förvirra mer än det klargjorde. 
Förordningslagstiftning. Administrativ lagstiftning, ekonomisk lagstift-

ning och ordningslagstiftning utfärdades under denna tid under namn av 

stadgor, plakat, ordningar etc. Då de påminner om vår tids regeringsförord-

ningar använder jag samlingsbeteckningen förordningslagstiftning (om dess 

konstitutionella status, se kap. 4).
128

 

Avgränsningar 

Avgränsningen i tiden till 1660–1682 motiveras främst (som nämnts ovan) 

av att jag då kan fånga in den period då riksdagen nådde sin dittills största 

makt (under förmyndarna) och övergången till den period då kungamakten 

nådde sin dittills största makt. Vad beträffar valet av aktörer (präster, bor-

gare, bönder) kan gruppen tyckas heterogen då prästerna ofta betraktats som 

en del av överheten. Varför inte fokusera endast på bönderna? Skälet är att 

tidigare forskning noterat att de tre ofrälse stånden i hög utsträckning bedrev 

en gemensam politik och att böndernas politik bäst förstås i relation till präs-

ternas och borgarnas (och vice versa). Det finns dock en kostnad förenat med 

detta val: det skulle förmodligen gå att fördjupa sig ytterligare i forskning 

och källor som berör vart och ett av de ofrälse stånden. Med tre stånd blir 

detta ogörligt. 

Individers ställningstaganden. Denna avhandling fokuserar först och 

främst på de ofrälse ståndens politik, och i mindre utsträckning på vad en-

skilda aktörer inom stånden haft för varierande och unika motiv för sina 

ställningstaganden. Dessa har förstås i sin tur påverkat hela ståndets ställ-

ningstaganden. 

Informella kontakter och nätverk. Personliga relationer mellan politiker 

har förmodligen alltid spelat en stor roll. Att kartlägga pa-

tron/klientrelationer, släktskap och vänskap mellan riksdagsmän från olika 

stånd eller samma stånd skulle säkerligen bidra till andra insikter om den 

förda politiken än mitt fokus på stånden som organisationer.
129

  

                                                      
128 Frohnert (1996) s. 533n9 
129 Likaså har det förstås förekommit tillfälliga informella kontakter (”korridorsnack”), spri-

dande av rykten med mera. I den mån sådant har satt avtryck i mitt källmaterial har jag tagit 

upp det, men för att få en fullständig bild skulle det tarvas intensivare studier av brevsamling-
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Dåtidens statsrättsliga teoribildning. Denna kan ha påverkat ståndens in-

nehåll, men att spåra påverkan från olika teoretiker hos politikerna är en 

alltför mödosam uppgift i detta sammanhang.
130

 

Källmaterial 

Protokoll. Först och främst har jag använt mig av riksdagsståndens proto-

koll, som finns i tryckta utgåvor. Bondeståndet förde inte protokoll; endast 

en fragmentarisk redogörelse för dess förhandlingar från riksdagen 1664 

finns bevarad (med största säkerhet författad av dess sekreterare se kap. 8). 

Prästernas och borgarnas protokoll har jag gått igenom i sin helhet för åren 

1660–1682, men sedan fokuserat mina studier till vissa utvalda förhandling-

ar. För vissa riksdagar finns luckor i källserien: för prästerna år 1668 och 

1682 och för borgarna år 1664 och 1682. Prästeståndets protokoll började 

publiceras från 1950-talet i noggranna textkritiska utgåvor och banden inne-

håller dessutom många av ståndets olika skrivelser. De aktuella borgarproto-

kollen trycktes 1933 i en mindre ambitiös utgåva. Jag har också gått igenom 

adelns tryckta protokoll och studerat alla de tillfällen som ofrälse riksdags-

mäns yttranden protokollförts. Adelns protokoll publicerades redan på 1800-

talet och i banden ingår förutom olika handlingar rörande adelns verksamhet 

även akter utfärdade av statsmakten (t.ex. riksdagens propositioner) och även 

skrifter av de ofrälse som rörde adeln. Jag har också använt mig av riksrådets 

otryckta protokoll och studerat ofrälse delegationers diskussioner med rådet, 

dock inte för hela perioden utan endast i anslutning till de fallstudier som 

utvalts till kapitlen. För 1682 års riksdag har jag använt mig av en avskrift av 

Sekreta utskottets protokoll, vilket motiverats av att utskottet från och med 

denna riksdag blir alltmer central i riksdagens politiska liv. 

På det hela taget har jag antagit att protokollen någorlunda sanningsenligt 

återger de yttranden och de diskussioner som förts. Naturligtvis med reser-

vationen att allt troligen inte kommit med och att yttrandena ofta troligen 

inte är exakt återgivna. I och med testamentsakten 1682 och kassationsakten 

1689 försämrades förutsättningarna för sanningsenliga protokoll eftersom 

vissa yttranden då blev straffbara och protokollen kunde utsättas för gransk-

ning vilket sannolikt lett till självcensur. Detta berör dock i stort sett inte min 

period. Prästernas och borgarnas protokoll är bitvis svårtolkade eftersom de 

ofta förutsätter kännedom om saker som var självklara för de berörda. Ofta 

är sammanfattningarna av diskussionerna mycket korta, särskilt i borgar-

                                                                                                                             
ar och dagböcker. Ett exempel på en studie av politiska nätverk från senare tid är Patrik Win-

tons avhandling om prästeståndet under frihetstiden (Winton (2006)). 
130 För den som är intresserad rekommenderar jag idéhistoriska studier: Nils Runebys avhand-

ling Monarchia mixta och två arbeten från senare år: Lindberg (2006) och Sellberg (2010). 

Huruvida den svenska tidigmoderna konstitutionella politiken drevs av internationell akade-

misk statsrättsteori eller inhemsk positivrättslig utveckling är för övrigt en klassisk stridsfråga 

inom svensk historiografi med Erland Hjärne som ledande företrädare för den förra linjen och 

Fredrik Lagerroth för den senare. 
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ståndet där dessutom enskilda yttranden sällan protokollförts. Dessa utma-

ningar har jag ändå försökt möta: i stället för att resignera har jag ansträngt 

mig för att tolka skeendena med hjälp av vad vi annars känner till och vad 

jag själv ansett varit rimligt att anta. Adelns och rådets protokoll har i mindre 

grad erbjudit sådana problem då de enskilda uttalandena i dessa är utförligt 

redovisade. 

Skrivelser, akter etc. Förutom att använda protokollen har jag också stu-

derat resultaten av de ofrälse ståndens verksamhet i form av skrivelser, ofta 

riktade till statsledningen i form av utlåtanden i de ärenden som behandlas. 

Dessa har jag analyserat för att komma åt de ofrälse ståndens politik. Jag har 

också använt mig av lagar, förordningar, resolutioner och beslut utfärdade av 

statsledningen, ofta för att utröna hur stort genomslag de ofrälses politik fick. 

Men sådant material har också använts för att studera de formella institution-

erna som styrde det politiska livet, tillsammans med bland annat riksdagens 

propositioner. Jag har ibland också undersökt auktoritativa akter av olika 

slag som åberopats av de ofrälse i sin argumentation. 

De många och varierande källorna inom denna kategori finns på olika 

ställen. En hel del finns tryckta i anslutning till adelns och prästernas proto-

koll, andra i Stiernmans stora samling av beslut med mera från riksdagarna. 

Otryckt material har som regel funnit i buntarna med Riksdagsacta som sor-

terade efter riksdag finns på Riksarkivet.
131

 

Riksdagsjournaler. Till eftervärlden har bevarats ett antal berättelser om 

riksdagarna, skrivna av riksdagsmän och i de här aktuella fallen endast av 

präster. Antagligen har de som regel varit riktade till riksdagsmännens val-

män, delvis som ett försvar för det egna agerandet på riksdagen varför det 

ofta finns skäl att betrakta dem med misstro. Särskilt Terserus berättelse om 

riksdagen 1660 ger i långa stycken ett mindre trovärdigt intryck och är ofta 

mer användbart som källa till denne centrale aktörs uppfattningar än till hän-

delseförloppet på riksdagen. Däremot anser jag i likhet med andra forskare 

att prästen Duraeus dagbok från riksdagen 1682 är en användbar källa då 

författaren har varit närvarande vid många centrala förhandlingar (bland 

annat i Sekreta utskottet) och inte är tendentiös i samma utsträckning som 

Terserus dagbok. Även Hedemoraprästen Skults dagbok från 1664 års riks-

dag har använts. 

Metod och disposition 

Den metod jag kommer att använda mig av är att studera politiken med hjälp 

av detaljerade fallstudier. En fördel med denna metod är att aktörernas poli-

tik skildras i sitt sammanhang: kunskap om situation och kontext underlättar 

förståelsen för varför stånden gjorde som de gjorde. I dessa fallstudier försö-

ker jag följa de ofrälses politik i spåren så nära som möjligt, vilket jag anser 

                                                      
131 Ludwigs (1998) s. 69–75. 
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vara viktigt när just förhandlingar studeras. Om man hoppar över olika led i 

förhandlingsspelet riskerar man att missförstå aktörernas politik som ju sker 

i ett samspel med olika parter och i en miljö som kunde förändras. Jag försö-

ker ofta tolka de ofrälses beteende i olika frågor, med utgångspunkt i vad jag 

bedömer som sannolika förklaringar. Det finns förstås inget skäl att tro att de 

ofrälse ståndens riksdagsmän alltid skulle handla utifrån samma motiv varje 

gång. Aktörer kan också ha olika tidshorisont för sitt handlande: de kan 

agera utifrån historisk erfarenhet, med tanke på framtiden och mer kortsik-

tigt. Jag har försökt att vara så lyhörd som möjligt inför dessa möjligheter. 

Dessutom har jag försökt att fånga de ofrälses ställningstaganden när de 

”avslöjar sig” i ärenden som innehåller knepiga valsituationer och målkon-

flikter: till exempel valet mellan respekt för kungligt blod och säkerhet (kap. 

8). 

Jag har valt ut de förhandlingar som jag anser mest aktualiserar de ofräl-

ses ståndpunkter i maktdelningsfrågor. Detta inkluderar förhandlingar om de 

akter som skulle reglera maktutövningen: Karl X Gustavs testamente, addi-

tamentet och regeringsformen, kungaförsäkran och ederna, Karl XI:s testa-

mente och testamentsakten 1682. Även andra frågor har tagits med. För-

handlingarna om gårdsrätten samt Karl XI:s ständerfrågor om lagstiftningen 

aktualiserade ständernas lagstiftningsrätt och har därför behandlats. Behand-

lingen av hertig Adolf Johans och ex-drottning Kristinas krav har analyserats 

då synen på kungligheters maktanspråk därigenom kan visa sig. Även frågan 

om reduktionen 1682 belyser gränserna för kungliga maktanspråk. Vilka 

förhandlingar har uteslutits som kunde tagits med? Framför allt de drama-

tiska förhandlingarna om förmyndarnas ansvar för krigsutbrottet 1675 och 

ständerförklaringen om rådet 1680 hade kunnat försvara en plats i denna 

avhandling, liksom diskussionerna om 1660-talets förordningslagstiftning. 

Dock är fallstudier utrymmeskrävande och jag har därför fått välja bort 

dessa. Jag har också sett en poäng i att låta de förhandlingar som på olika 

sätt berörde Karl X Gustavs kontroversiella testamente utgöra ett slags röd 

tråd genom fallstudiekapitlen (berörs i kap. 6, 7, 8 och 10). 

Eftersom fullständigheten tyvärr leder till att undersökningarna blivit 

långa försöker jag underlätta för läsaren genom att kort sammanfatta händel-

seförloppet i början av varje studie, och inleda analysen av varje studie med 

en sammanfattning av innehållet i de ofrälse ståndens politik. De utförliga 

fallstudierna möjliggör också att undersöka förloppet utifrån flera infallsvin-

klar. Med grund i syftet och frågeställningarna som redovisats ovan kommer 

samma analyspunkter att återkomma i avslutningen av varje fallstudie. Dessa 

är: Ideologi (vilken ideologisk inställning till den politiska makten som stån-

den hade), Resultat av politiken (huruvida de ofrälse nådde sina politiska 

mål), Självständighet (var de ofrälse påverkade av andra eller varandra när 

de utformade sin politik). 

Förutom fallstudierna analyserar jag även riksdagens institutioner och or-

ganisationer i kapitel 4. Detta sker både utifrån mina genomgångar av proto-
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kollen och utifrån redan existerande forskning. Jag kommer också att ta upp 

exempel från fallstudierna i detta kapitel. På ett liknande sätt använder jag 

exempel från protokollen i kapitel 5 där jag granskar de ofrälse ståndens 

relation med varandra och med adeln. I dessa båda kapitel använder jag 

också i viss utsträckning kvantitativa metoder. I kapitel 3 ger jag en historisk 

bakgrund till min undersökningsperiod. Kapitel 11 består av svar på avhand-

lingens frågeställningar och diskussion av resultaten. Det sista kapitlet, kapi-

tel 12, diskuterar den svenska riksdagens utveckling i ett större geografiskt 

och tidsmässigt perspektiv. 

Stavningen i citaten från 1600-talskällorna är moderniserade av mig. Ett 

urval av de för avhandlingen intressantaste delarna av kungabalken i Kristof-

fers landslag finns i Appendix 1. Appendix 2 innehåller korta presentationer 

av i avhandlingen ofta förekommande personer. 
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3. Riksdagen, institutionerna och de ofrälse 
fram till 1660 

Syftet med detta kapitel är att ge en allmän historisk bakgrund till min 

undersökningsperiod, med särskild tyngdpunkt på ämnen som ligger i fokus 

för avhandlingen. För det första riksdagens utveckling, vilket redovisar vil-

ket arv från det förflutna som undersökningsperiodens riksmöten präglade 

av. För det andra utvecklingen av de formella och informella institutioner 

som styrde utövandet av den politiska makten i allmänhet, och riksdagarna i 

synnerhet. För det tredje de ofrälse ståndens politik, särskilt i frågor som 

rörde maktdelningen. 

Riksdagens långsamma födelse under 1400- och 1500-talen 

Som Herman Schück visat kunde riksdagen räkna sin härstamning från me-

deltida mötesformer, framför allt ur de herredagar då alla rikets förnämsta 

män från andligt och världsligt frälse samlades för att överlägga riksangelä-

genheter. Detta skedde särskilt då de många politiska kriserna gjorde det 

nödvändigt att få bred uppslutning bakom besluten. Under 1400-talets un-

ionsstrider breddades dessa möten ytterligare och även lågfrälse, borgare och 

bönder kallades till möten. Dessa grupper var annars endast representerade 

på lokal nivå. Alla de tre ofrälse stånden på 1600-talet kunde alltså spåra sin 

nationella representation till senmedeltiden. 

Dessa lokala möten hade enligt landslagen makt över skatterna och lag-

stiftningen, medan herredagarna mer rörde konstitutionella och storpolitiska 

spörsmål. Unionsstriderna ledde också till att särskilt politiskt och ekono-

miskt betydelsefulla ofrälse grupperingar hördes i riksangelägenheter: sär-

skilt Stockholms borgare och Dalarnas bönder och bergsmän. Samtidigt hade 

ofrälse och frälse ofta samverkat för att motverka kungamaktens expansiva 

krav på större makt och högre skatter. Den ideologiska ledstjärnan var det 

rådskonstitutionalistiska program som kom till uttryck bland annat i 1319 års 

frihetsbrev och Kalmar recess från 1483. 1400-talets ”riksmöten” var ännu 

så oorganiserade att de knappast utgjorde en självständig maktfaktor, men 

det faktum att bönderna och borgarna hade tillgång till starka politiska organ 

på lokal och regional nivå (stadsråd, häradsting, landsting) betydde att det 

fanns en stark potential för dessa stånd. Kyrkan var ännu bättre lottad ef-

tersom den var en nationell gren av en internationell organisation. Dessutom 
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var biskoparna vid denna tid mäktiga potentater som tillhörde rådets ledar-

skikt och dessutom var några av rikets rikaste män.132 

Under Gustav Vasa fick riksdagen en fastare utformning efter tyska före-

bilder. Ständerna fick ta ställning till ett kungligt förslag som förhandlades i 

dialog med ständerna och resulterade i formella riksdagsbeslut. Det var 

också under 1520-talet indelningen av riksdagen i olika stånd som överlade 

var för sig initierades.133 Riksdagen kom sedan under 1500-talet att användas 

vid alla större beslut som förändrade grundläggande konstitutionella förhål-

landen: krossandet av kyrkans makt 1527, arvkungadömets införande 1544, 

Gustav Vasas testamente med införande av ärftliga hertigdömen 1560, Ar-

boga artiklar som minskade hertigarnas makt 1561.134 Tillsammans med 

kungen kunde alltså ständerna omförhandla delar av kontrakten mellan kung 

och undersåtar  till kungamaktens förmån. Ständerna var påfallande osjälv-

ständiga vid dessa möten som snarare var till för att legitimera redan fattade 

beslut i ett slags organiserad acklamation. Ett skäl var förstås att mötena 

hölls med så långa och ojämna mellanrum att den rikspolitiska kompetensen 

inte utvecklades: politik fortsatte att bedrivas på lokal och regional nivå för 

samhällets lägre skikt. Kungamaktens konstitutionella expansion märktes 

också i de första Vasakungarnas kröningseder. De var mer allmänt hållna 

och kringgick de begränsningar av kungens rätt som landslagens kungaed 

innehöll.135 Ett viktigt trappsteg i kungamaktens klättring mot större makt 

och bättre finanser var förstås reformationen som innebar att kyrkojord be-

slagtogs samtidigt som prästerna försvagades genom att biskoparna avpollet-

terades från riksrådet och kyrkan blev en nationell organisation med nära 

band till staten.136 

Strider inom Vasaätten ger riksdagen mer makt 

Under Johan III förändrades dock maktförhållandena i och med kungens 

konflikt med sin bror hertig Karl. Johan sökte då stöd hos rådsadeln som i 

och med detta gjorde politisk comeback efter en lång svaghetsperiod.137 Efter 

Johans död utnyttjade hertig Karl och rådet möjligheten att begränsa kung-

ens makt. En naturlig allierad fick de i kyrkan, som fruktade att den ”papist-

iske” kung Sigismund skulle rekatolicera Sverige. Vid Uppsala möte 1593 

kodifierades den svenska kyrkans protestantiska lära. Erkännandet av mötes-

beslutet var på prästernas initiativ en bärande del i den kungaförsäkran som 

Sigismund blev tvungen att avge för att få tillträde till tronen.138 Detta hade 

hans företrädare inte behövt göra, men avläggande av kungaförsäkran kom 

                                                      
132 Schück (2005) s. 117–121,123–129; Schück (1985) s. 7–36. 
133 Schück (1985) s. 36–40. 
134 Schück (1985) s. 42ff. 
135 Hildebrand (1896) s. 220f. 
136 Larsson & Österberg (2001) s. 35–38. 
137 Schück (1985) s. 47, 50. 
138 Schück (1985) s. 50; Ahnlund (1933) s. 24. 
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sedan att bli en del av den konstitutionella traditionen – och i likhet med 

regeringsformerna motarbetades detta till en början av kungamakten. Adeln, 

kyrkan och hertig Karl hade alltså tillsammans uppnått en begränsning av 

kungens makt och samtliga hade också stärkt sin ställning. För kyrkan, och 

särskilt biskoparna, innebar Uppsala möte en politisk comeback.139 Att 1590-

talets religionspolitik utgjorde ett viktigt argument för de konstitutionalist-

iska begränsningarna av kungamakten räddade sannolikt prästernas plats 

som riksdagsstånd. Det vanliga var nämligen att fursten i protestantiska riken 

uteslöt prästerskapet från riksrepresentationen.140 Och till skillnad från prin-

cipen att furstens religion skulle avgöra rikets religion som slogs fast i den 

Augsburgska religionsfreden (”cuius regio, cuius religio”) hade nu rikets 

antagna religion företräde framför furstens religiösa böjelser.141 

Från Gustav II Adolf och framåt kom bekännelsen till den evangeliska 

protestantismen att bli en legitimitetsskapande faktor för kungahuset, vilket 

är en förklaring till att prästerna som religiösa experter kunde genomdriva så 

många skärpningar av religionslagstiftningen under 1600-talet.142 Den gängse 

åsikten under 1600-talet var också att enighet i religionen var det kitt som 

höll ihop samhället, vilket även det gav prästerna trumf på hand.143 I den nya 

arvföreningen från 1604 som gav den yngsta grenen av Vasahuset arvsrätt 

till Sveriges tron fastslås också att en tronföljare måste tillhöra den evange-

liska läran.144 

Koalitionen från Uppsala möte föll samman när hertig Karl bröt med både 

kungen och rådsherrarna under 1590-talets andra hälft. Karl stödde sig på 

riksdagen, och särskilt de ofrälse stånden.145 Han utnyttjade och underblåste 

böndernas motvilja mot adeln, och gjorde på så sätt allmogen till en viktig 

del i sitt politiska system.146 Man kan också notera att de enligt många histo-

riker notoriskt rojalistiska bönderna ställde sig bakom Karl i kampen mot 

kungen. Riksdagar kom alltså att sammankallas i princip varje år. De täta 

riksmötena fortsatte också sedan Sigismund störtats, flera rådsherrar avrät-

tats och hertigen först blivit riksföreståndare och så småningom kung Karl 

IX.147 Det historiska minnet av dessa händelser kom att spela en roll när riks-

dagen i Göteborg 1660 diskuterade ett parallellt fall: rikets styrelse under 

kungens frånvaro (även om omständigheterna kring Sigismunds och Karl X 

Gustavs utlandsvistelser var väsensskilda). 

                                                      
139 Crafoord (2004) s. 19ff. 
140 Ihse (2005) s. 26ff. 
141 Montgomery (2002) s. 16f. 
142 Montgomery (2002) s. 69f. 
143 Montgomery (2002) s. 10f. 
144 Ahnlund (1933) s. 82. 
145 Schück (1985) s. 50f.; Holm (2007) s. 197–205.  
146 Holm (2007) s. 196–205; Schück (1985) s. 34f. 
147 Schück (1985) s. 51f. 
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När Karl IX dog 1611 hade riksdagen tagit plats som rikets centrala politiska 

arena.148 På riksdagen upprättades alla konstitutionellt betydelsefull akter: 

kungaförsäkringar, kungaeder, arvföreningar och kungliga testamenten.149 

Under Vasasönernas strider hade kungamakten försvagats och tvingats söka 

stöd i bredare lager av befolkningen, en tydlig parallell till de utvidgade her-

redagarna under senmedeltidens politiska kriser. Samtidigt var formerna för 

representationerna lösa: det var inte givet att det endast var de traditionella 

fyra stånden som skulle representera riket på riksdagen, utan även andra 

kategorier som krigsbefäl och kronans ämbetsmän kallades stundom som 

separata ”stånd”.150 Dessutom hade fortfarande hertigar ur Vasahuset egen 

representationsrätt.151 Även riksrådet var en självständig part i mötesförhand-

lingarna och fungerade som ett slags medlare mellan kungen och riksda-

gen.152 Ståndsorganisationerna och förhandlingsformerna var primitiva, vil-

ket gav kungamakten en betydande fördel. 

Riksdagens status verkar i efterhand vara säkrad från Karl IX:s tid, men 

det är en synvilla. Gustav II Adolfs kungaförsäkran talar om att kungen inte 

skulle betunga undersåtarna med så många ”herredagar” som tidigare.153 Men 

det faktum att riksdagarnas frekvens ökade så markant jämfört med Gustav 

Vasas regering gjorde att dess informella status ökade trots att dess existens 

inte garanterades av formellt antagna aktstycken. 

Riksdagen stadgas under Gustav II Adolfs och Axel Oxenstiernas regim 

När Karl IX dog utnyttjade högadeln ledd av Axel Oxenstierna Gustav II 

Adolfs omyndighet till att avkräva denne en långtgående kungaförsäkran 

vilket för ständernas vidkommande innebar att de skulle tillfrågas om krigs-

förklaringar och fredsslut. Dessutom lovade kungen att beskattning eller 

utskrivning inte skulle ske utan ”deras samtycke som vederbör”, vilket dock 

inte nödvändigtvis betydde riksdag.154 Gustav II Adolf kom dock att börja 

använda riksdagarna som bevillningsmöten till stöd för den expansiva säker-

hetspolitiken. Kungen spelade skickligt ut kontrahenterna i adeln och bonde-

ståndet mot varandra och avtvang båda avsevärda resurser.155 Många bevill-

ningar skedde dock på utskottsmöten som inte bevistades av bönderna, till 

exempel beslöts den tunga bevillningen till Älvsborgs lösen utan bondestån-

dets medverkan.156 Det faktum att även adelsmännen tummade på sina privi-

                                                      
148 Ahnlund (1933) s. 94. 
149 Hildebrand (1896) s. 386. 
150 Schück (1985) s. 55; Ahnlund (1933) s. 98. 
151 Ahnlund (1933) s. 98f. 
152 Schück (1985) s. 46, 55. 
153 Kungaförsäkran 1611 Hildebrand (1891) s. 68 
154 Kungaförsäkran 1611 Hildebrand (1891) s. 199f. 
155 Rystad (1985) s. 66; Holm (2007) s. 34. 
156 Ahnlund (1933) s. 128, 153. 
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legier och bidrog med manskap och kontributioner gjorde det samtidigt lät-

tare för bönderna att acceptera de stora bördorna.157 

Utvecklingen av den svenska militärstatens byråkrati fick också konse-

kvenser för förhandlingen på riksdagarna. Kanslikollegium fick i högre ut-

sträckning ansvaret för författande av propositioner, redigering av riksdags-

beslut och resolutioner på besvär.158 Rådet fick fortfarande säga sitt, men 

makten över frågornas beredning gav kollegiets byråkrater ett betydande 

inflytande. Betecknande är att det i regel var kollegiets chef, rikskanslern, 

som läste upp propositionen inför ständerna.159 

1617 utarbetade Axel Oxenstierna en riksdagsordning (RO 1617) för att 

reglera mötesformerna. Även om den varken kom att antas eller tryckas, fick 

den betydelse för den närmaste framtiden. Den slog fast att kungen skulle 

ställa proposition, varefter de olika stånden efter enskilda överläggningar 

angav sina svar. Om svaren inte överensstämde kunde kungen välja det han 

tyckte var bäst, sedan stånden argumenterat för sin sak i en muntlig debatt. 

De ofrälse stånden var till skillnad från adeln motståndare till sådana munt-

liga överläggningar. Detta berodde säkerligen på att de insåg att de skulle 

komma till korta mot både kung och adel i debatten, eftersom dessa var kun-

niga, debattvana och socialt överordnade de ofrälse. Forskarna är också ense 

om att RO kraftigt gynnade kungamakten på ständernas bekostnad.160 Att 

praxis blev en annan än RO:s är troligen åtminstone delvis en effekt av de 

ofrälses motstånd. 

Vid Gustav II Adolfs kröning 1617 svor kungen och ständerna sina eder. 

Kungens ed byggde tydligt på kungaeden i landslagens kungabalk, vilket 

innebar att kungens makt åtminstone i formellt avseende var mer begränsad 

än den varit under 1500-talet. Nytt var också att riksdagsstånden svor speci-

ella eder, som byggde på undersåtarnas ed i landslagen. Dessa edsformulär 

kom sedan att behållas nästan oförändrade fram till enväldet: Karl XII svor 

aldrig någon kungaed.161 

Regeringsform och ofrälse offensiv efter Gustav II Adolfs död 

Kristinas förmyndarregering utfärdade efter intensiva riksdagsförhandlingar 

 där adeln och prästerna var de mest aktiva stånden, medan bönderna och 

borgarna var passiva  den regeringsform (RF) som Axel Oxenstierna utar-

betat och som var tänkt att gälla som grundlag för riket och reglera dess sty-

relse och förvaltning även under myndig regent.162 RF:s stadgande om att 

                                                      
157 Holm (2003) s. 48. 
158 Rystad (1985) s. 100. 
159 Rystad (1985) s. 100. 
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allmänna riksdagar bara skulle kallas i undantagsfall hade antagits trots präs-

ternas motstånd. Prästeståndet önskade att riksdagen skulle inkallas om alla 

rikets ”högre ärender”.163 RF var också den första akt med karaktär av allmän 

lag som antogs av en riksdag, vilket var ett tecken på att ständermötet över-

tagit den roll som landstingen tillskrevs i landslagen.164 

Varken Kristina, Karl X Gustav eller Karl XI godtock dock RF, trots 

framstötar från adligt håll.165 Mot den vanliga uppfattningen att RF skulle ha 

setts som ett tecken på aristokratisk maktexpansion talar att de ofrälse inte 

hade några substantiella invändningar mot den när den diskuterades vid 

Kristinas trontillträde 1644.166 Kristinas förmyndarregering sammankallade 

riksdagar lika ofta som de föregående regimerna, i trots mot RF:s bestäm-

melser. Axel Oxenstierna hävdade till och med att det var extra viktigt att 

vinna ständernas samtycke under förmyndarstyre.167 Det var också först un-

der denna period som riksdagen slutgiltigt blev den viktigaste arenan för 

bevillningar.168 Under förmyndarregeringens riksdagar opponerade sig stän-

derna mot regeringen i mycket högre grad än tidigare. Bönderna protesterade 

mot de skatter och tunga utskrivningar som Gustav II Adolf påtvingat dem, 

bland annat med argumentet att de inte själva varit med och beviljat dem. 

Förmyndarregeringen lindrade också utlagorna något.169 Från 1630-talet 

ökade de ofrälses kritik mot kronans avsöndring av krono- och skattejord till 

adeln, liksom mot de adliga privilegierna. Ett gemensamt ofrälse samarbete 

mot adeln började ta form.170 En stridbar företrädare för en samlad ofrälse 

opposition var Västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius.171 Han föll dock på 

eget grepp sedan han publicerat en skrift som propagerade för att prästerna 

skulle ha en framskjuten position i samhället. Rudbeckius var också en för-

kämpe för riksdagens rätt, och hävdade att ständerna hade rätt att upphäva 

beslut som fattats av tidigare riksdagar.172 De ofrälse gynnades av att bonde-

ståndet under 1600-talets första årtionden sammansvetsades till en spelare på 

det rikspolitiska planet och delvis övervann den tidigare splittringen mellan 

de olika landskapsrepresentanterna. Detta berodde på att riksdagen blev den 

viktigaste arenan för bevillningar och kontakt med överheten, samt på att de 

enades i sitt motstånd mot adelns privilegier.173 De ofrälse gjorde på 1630-
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talet också framgångsrikt enad front mot kronans utarrendering av skatte-

uppbörden.174 

Ståndsstriden 1650: de ofrälse formulerar ett program 

Den stormiga kröningsriksdagen 1650 innebar att den så kallade ståndsstri-

den exploderade och eftersom den hade stor inverkan på relationerna mellan 

stånden även under min period förtjänar den en någorlunda utförlig behand-

ling. 

Redan i början av riksdagen knöts ett nära samarbete mellan bönder och 

borgare, medan de adelsfientliga lägre delarna av prästerskapet satte hårt 

tryck på biskoparna (stiftscheferna hade samma åsikter, men föredrog still-

sammare metoder). På borgarnas initiativ knöts prästerna till ett program 

som gick ut på att kronogodsen skulle reduceras och att Karl Gustav skulle 

bli rikets arvfurste, vilket även bönderna anslöt sig till. Allmogen tog dock 

mot de bägge andra ståndens vilja initiativ till en ofrälse audiens med drott-

ning Kristina, vilket prästerna och borgarna såg sig tvungna att delta i. Under 

denna audiens uppmuntrade drottningen de ofrälse i deras kritik av adeln, 

vilket förstås gav dessa vind i seglen då de trodde sig fått starkast tänkbara 

allierade.175 

Prästerna framstår hela tiden som det mest återhållsamma av de ofrälse 

stånden, och ville helst fortsätta att ha en dialog med adeln. Borgarna och 

bönderna satte dock prästerna under starkt tryck, och i slutändan var det i 

regel biskoparna som framstod som de ofrälses främsta talesmän.176 Detta, 

samt det faktum att flera präster kritiserade adeln från sina predikstolar, 

gjorde att adeln ändå uppfattade präster som farliga agitatorer som hetsade 

allmogen mot dem.177 En av prästernas radikalaste ledare var den sedermera 

biskopen Johannes Terserus. Denne var också med och författade ett utkast 

till den stora protestskrift som de ofrälse fått drottningens godkännande att 

lämna in. Även om bönderna varit politiskt drivande i flera skeden under 

riksdagen var det de litterata prästerna och borgarna som gemensamt sam-

mansatte denna programmatiska skrift. Skriftens innehåll gick ut på ett krav 

på reduktion av kronogodsen och en inskränkning av adelns privilegier. De 

ofrälse slår fast att de inte vill kränka drottningens makt och höghet, som är 

”dess frihets stolpe” − men samtidigt önskar de sätta hinder i vägen mot 

donationer och försäljningar av kronojord, vilket förstås inskränkte drott-

ningens makt. Stöd hämtas från landslagen, förordningslagstiftning och Bi-

beln. Denna skrift blev mycket betydelsefull för framtiden, då den innebar 

att de ofrälse nu hade ett eget intellektuellt sammanhållet program med ar-

gument hämtade från juridiken, statsrätten och teologin. Skriften kom också 
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att få stor spridning och blev en viktig arsenal för de ofrälse ståndens argu-

mentation under lång tid framåt.178 

Resultatet av de ofrälses möda blev klent för borgarna och bönderna – 

men prästerna som fick sina efterlängtade privilegier. Kristina hade upp-

muntrat de ofrälse för att tvinga adeln att gå med på att hennes kusin 

pfalzgreven Karl Gustav blev arvfurste, och drog snart tillbaka sitt stöd när 

detta mål uppnåtts. Däremot lyckades de ofrälse avstyra att pfalzaren i sin 

arvfursteförsäkring skulle svära på att beskydda adelns donationer. Annars 

använde Kristina vid det här laget mest maktspråk i sin dialog med de 

ofrälse: förslaget till riksdagsbeslut överensstämde inte alls med de svar som 

de ofrälse lämnat in, vilket de livligt − men utan framgång − protesterade 

emot.179 Ett viktigt prejudikat som påverkade riksdagens institutioner var att 

de ofrälse med sina förslag brutit mot kungamaktens förslagsmonopol (vilket 

adeln också påpekade) och dessutom kommit med förslag som inkräktade på 

ett annat stånds rättigheter, vilket också var kontroversiellt.180 Adeln var bit-

ter över de ofrälses angrepp mot privilegierna. Bitterheten verkar främst ha 

varit riktad mot borgarna och prästerna: enligt en spridd pamflett var det 

dessa som var adelns fiender, medan bönderna var adelns vänner.181 

1650 innebar också ett genombrott för överläggningar mellan stånden 

som initierats av stånden själva, oberoende av kungamakten. Detta var ett 

tecken på att riksdagen höll på att frigöra sig ur kronans och rådets ledband: 

fram till 1600-talets mitt dirigerade överheten ständernas verksamhet ganska 

handfast. Återigen var det de ofrälse, och särskilt borgarna och prästerna 

som gick i bräschen för denna riksdagsemancipation. Adeln var däremot 

återigen mer konservativ och framhöll att detta inkräktade på kronans rätt. 

Dessutom bar det emot för de bördshögfärdiga adelsmännen att på jämställd 

fot överlägga med de ofrälse.182 

Kyrkans framgångar under 1600-talet 

Prästeståndet var det ofrälse stånd som var mest engagerat i konstitutionella 

frågor, och med betydande framgång lyckades få in skrivningar som stödde 

både den ortodoxa lutheranismens monopol och kyrkans självbestämmande i 

konstitutionella akter. Prästerna hade svetsats samman i sin kamp mot Johan 

III:s och Sigismunds katolska tendenser och hämtat kraft ur framgångarna 

vid Uppsala möte i förhandlingarna om Sigismunds KF.183 I KF 1611 inför-

des bestämmelser om stärkte kyrkans makt vid biskops- och prästtillsätt-

ningar.184 I Örebro stadga av 1617 belades avfall till katolicismen med döds-
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straff, men kyrkans män misslyckades med att straffbelägga avfall till kalv-

inismen.185 

Prästerna genomdrev att en särskild försäkran om religionen sattes som 

första paragraf i RF 1634; paragrafen stadgade att såväl kungar och stats-

tjänstemän som vanliga undersåtar skulle bekänna sig till den lutheranska 

läran som den kodifierats i den augsburgska trosbekännelsen, Luthers kate-

kes och Uppsala mötes beslut.186 Prästernas privilegier från 1650 innebar ett 

ytterligare skydd för religionslagstiftningen och slog fast att prästerna hade 

rätt att delta i ”alla solenna möten och samkväm”, vilket bör tolkas som ett 

skydd för prästernas representationsrätt på riksdagarna.187 I privilegierna 

slogs också fast att varken ”papister” eller ”kalvinister” skulle få hålla guds-

tjänst i riket. Luthersk gudstjänst skulle endast ske i kyrkan och inte i privata 

hus, vilket var riktat mot adelns huspräster som prästerskapet hade ett syn-

nerligen gott öga till.188 Statsmakten hade enligt privilegierna ingen rätt att 

besluta om de andliga ämbetena och kyrkans ordning, vilka var saker som 

tillkom Gud och hans församling. Däremot var kungamakten skyldig att se 

till att trygga kyrkans ekonomiska ställning.189 

I Karl X Gustavs kungaförsäkran (KF 1654) lyckades prästerna också få 

med stränga bestämmelser om främmande religionsbekännares religionsut-

övning i riket, vilket också befästes i religionsstadgan som utfärdades påföl-

jande år.190 Denna var delvis också motiverad av den våg av antikatolicism 

som svepte genom landet när det blivit känt att Kristina konverterat till 

katolicismen.191 Som Cecilia Ihse visat gick de prästerliga kraven på intole-

rans och kyrkans religionsmonopol även igen i prästeståndets besvär.192 

Kristina och Karl X Gustav 

När Kristina tillträdde tronen avgav hon en kungaförsäkran (KF 1644) som 

var betydligt mindre detaljerad och innehöll färre uttryckliga begränsningar 

än KF 1611. Förklaringen är troligen att adeln satsade på att i stället utvinna 

förmånliga privilegier samt ratifikation av RF. Till de ofrälses förtret lycka-

des adeln också få förbättrade privilegier, medan däremot RF i tysthet kasse-

rades.193 Under Karl X Gustavs regering realiserades ett av de ofrälse önske-

målen genom att ett beslut om partiell reduktion av kronojord fattades. Detta 

skedde dock efter förhandlingar mellan statsledningen och adeln. De ofrälse 

vände sig dock emot att adeln betraktade reduktionen som en bevillning, då 
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det enligt de ofrälse handlade om kungens i kungabalken fastslagna rätt att 

återta kronans egendomar. Lösningen blev att reduktionen inte blev en be-

villning, utan skedde i enlighet med en särskild förordning, 1655 års redukt-

ionsstadga. Detta var således en halv seger för de ofrälse.194 Reduktionen 

hade statsrättslig sanktion genom en formulering i den kungaförsäkran som 

antagits på riksdagen året innan.195 

Läget efter Karl X Gustavs död 

Med Karl X Gustav dog den expansiva fasen i den svenska stormaktens ut-

veckling och en period av uppemot 100 år av kontinuerligt krigande tog slut. 

Den svenska krigsmakten hade utvecklats i ett tillstånd av ständig rörelse, 

där fred innebar dyra avdankningar och obevakade gränser.196 Finansiellt var 

dock riket vid ett vägskäl. Kronans kredit var på upphällningen. Stora delar 

av de ordinarie intäkterna var utarrenderade eller bortdonerade och inte ens 

de redan beviljade skatterna flöt in som de skulle.197 För kronan hade dessu-

tom expansionspolitiken skett till priset av att kungamakten tvingats dela 

med sig av makten till råd och riksdag. Karl XI:s regim skulle hitta fördel-

aktiga lösningar på dessa problem. Han var den förste regent sedan Gustav 

Vasa som först och främst koncentrerade sig på inrikes konsolidering och 

uppnådde en liknande ställning: solida statsfinanser (om än till priset av rui-

nerad kredit till följd av reduktionen) och en relativt billig hemvävd armé 

som snabbt kunde mobiliseras. Dessutom var kungens maktställning obe-

stridd sedan riksdagen och riksrådet domesticerats. Politiken under Karls 

förmyndare var den spegelvända: rådets och riksdagens inflytande ökade 

markant medan de långsiktiga finansiella och försvarspolitiska problemen 

kvarstod. Det är väl känt att de ofrälse förespråkade kungens politik angå-

ende försvar och finans – reduktion, indelningsverk och ständigt knektehåll. 

Men hur förhöll de sig i den maktpolitiska frågan? Kungens inställning var i 

alla fall glasklar. Den kan illustreras av ett ärende angående Riksens ständers 

bank när ständernas fullmäktige påpekade att kungen bröt mot sin kungaför-

säkran. Kungen lovade att hålla sina löften men gjorde också en reservation 

som framgår av historikern Gunnar Wetterbergs framställning: 

Om de nuvarande eller tidigare fullmäktige hade fattat beslut som kungen inte 
gillat och  som dessutom gick emot andra regler och förordningar, ”som Vi 
have funnit gott”, då kunde kungen inte låta vare sig ständerna eller någon 
annan fatta sådana beslut, ”eftersom Oss allenaden makten och myndigheten i 
Vårt rike ägnar och tillkommer, och allt som utan Vår nådige  vilje, vetskap 
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och stadfästelse i så måtto görs, är i sig själv kraftlöst och skattas alldeles för 
ogillt”.198 

 

Med andra ord: det var kungens vilja som gällde, och hans beslut kunde 

upphäva alla andra beslut. 

Riksdagen, de ofrälse och den konstitutionella utvecklingen 

Riksdagen flyttade på många sätt fram sina positioner under perioden 1600–

1660. Man började sammanfatta de mest generella punkterna från lägre in-

stanser (härader, socknar, magistrater, stift) till allmänna ståndsbesvär.199 

Detta hade fördelar både för stånden, som fick ökad slagkraft genom att vara 

eniga i sina krav, och för kung och råd som slapp befatta sig med de mest 

partikuljära lokala spörsmålen som hänvisades till kanslitjänstemän och 

landshövdingar. Från och med 1630-talet hade också stånden börjat sam-

verka genom att skicka förhandlingsdelegationer till varandra med syfte att 

samordna svaren i olika frågor och därmed få ökad tyngd. De ofrälse stån-

dens allians under ståndsstriden 1650 kom till på detta sätt. Också det faktum 

att man lämnade in skriftligt formulerade krav på reduktion av adelns jord 

var revolutionerande i det att det gav ständerna en sorts initiativrätt som de 

aldrig tillerkänts förut; angreppet fick adeln att ställa sig i drottningens be-

skydd och hävda att de ofrälse kränkte hennes kungliga rätt. Det var också 

uppseendeväckande att de i stället för att diskutera sin egen bevillning ut-

tryckte fordringar som gick ut över ett annat stånd.200 

Riksdagen växer under perioden 1527–1660 fram som rikets centrala po-

litiska arena, där de allra viktigaste besluten fattas. Och den börjar uppfattas 

så: det en riksdag beslutade sågs som ett beslut av hela Sveriges folk, vilket 

enligt RF 1634 ingen kunde säga emot. Denna normativa uppfattning var en 

viktig institution som förklarar självklarheten i att en riksdag skulle sam-

mankallas när den enväldige Karl XII dog utan arvinge till tronen. I jämfö-

relse med övriga Europas ”nationella” ständermöten var den svenska riksda-

gen snarare en av de yngre. Till skillnad från snart sagt alla andra väster-

ländska folkrepresentationer, med undantag för det engelska parlamentet, 

stärkte riksdagen också sin makt under 1600-talet.201  
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4. Riksdagens institutioner och organisationer 

Syftet med detta kapitel är ett försök att beskriva och analysera de institut-

ioner som styrde riksdagens arbete och karakterisera riksdagsstånden som 

organisationer. I stor utsträckning kommer jag att använda mig av redan 

existerande forskning, kompletterad av egna undersökningar. Tidigare fram-

ställningar har fokuserat på att ge empiriskt grundade beskrivningar av riks-

dagens regelverk och ståndens uppbyggnad. Detta kapitel syftar dessutom 

till att analysera institutionerna och organisationerna i fråga med utgångs-

punkt i den institutionella teoribildning som beskrivits i kapitel 2. Institut-

ionerna som behandlas rör både politikens form och innehåll. Institutionerna 

som styrde riksdagens beslutsformer liksom riksdagens beslutskompetens 

kommer att behandlas. Även exempel från fallstudierna i de kommande ka-

pitlen har inarbetats för att exemplifiera hur institutionerna såg ut i den poli-

tiska praktiken. 

Riksdagens institutioner 

Kungabalken: respekterad men underminerad och otydlig 

Kungabalken i Kristoffers landslag från 1440-talet var grunden för Sveriges 

statsrätt fram till frihetstiden. Den erkändes som sådan av alla aktörer, och 

utgjorde således en institution i egentlig mening. Dock hade dess ställning 

destabiliserats: från och med 1544 var Sverige ett arvrike och inte ett valrike 

− och utgångspunkten för kungabalken är valriket (”Nu är till konungariket 

konunger väliande oc ey ärfwande”).202 Detta medförde att delarna som 

handlade om kungaval delvis var inaktuella (de kunde dock aktualiseras igen 

om en kungadynasti med arvsrätt dog ut).203 En annan viktig förändring var 

att Sverige blivit protestantiskt, vilket bland annat fick konsekvensen att 

biskoparna inte längre kallades till rådsmöten, vilket KB föreskriver. Allt 

detta skapade ett prejudikat för att även andra delar av KB kunde uppfattas 

som obsoleta, vilket medförde en vaghet och mångtydighet i statsrätten. 

Detta kunde utnyttjas strategiskt. De ofrälse vände sig 1660 emot att adeln 

och rådet angav brott mot kungabalkens bestämmelser i Karl X Gustavs 

testamente som skäl till att det skulle förkastas, eftersom de ansåg att kunga-
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balken delvis var satt ur spel (kap. 6). Däremot använde de senare samma år 

kungabalken som stöd för att hindra att regeringsformen tillsammans med 

additamentet antogs som lagar som skulle gälla även under myndig regent. 

Kryphålen i den medeltida kungabalken underlättade också för Karl XI. Han 

kunde införa enväldet utan att behöva ändra i lagen. När de tre högre stånden 

1723 försvarade den nya regeringsformens brott med den gamla kungabal-

ken mot rojalister i bondeståndet var det också utifrån argumentet att den 

gamla lagen inte givit tillräckligt skydd mot kunglig maktfullkomlighet.204 

Detta visar att riksdagsmännen dragit en viktig slutsats av historien som 

rimmar väl med min egen: oklara och svaga institutioner gav statsledningen 

ett överläge jämfört med riksdagen. I likhet med företrädarna för det sociala 

konfliktperspektivet ansåg de också att ett tillfälligt överläge mot motparten 

måste utnyttjas till en beständig institutionell lösning till sin egen fördel. 

Kungabalken utgår från att undersåtarna företräds av regionala represen-

tanter som förutsätts agera var för sig, och inte är samlade till en riksdag. 

Bevillningen av extraskatter skulle således enligt landslagen göras av nämn-

der bestående av varje lagsagas lagman och biskop tillsammans med ”6 af 

hofmannom oc 6 af almoganom”.205 En informell institution var på 1600-talet 

att undersåtarna (landslagens ”allmoge”) ansågs representeras av riksdags-

männen i de fyra stånden.206 Ständerna utövade undersåtarnas rätt enligt 

landslagen i fråga om beskattning, lagstiftning och kungaval. Riksdagen blev 

kungens motpart när kungen och undersåtarna enligt landslagens föreskrift 

utväxlade eder till varandra. Bestämmelserna i kungabalken är inneslutna i 

innehållet av dessa eder, som reglerade kungens och undersåtarnas rättighet-

er och skyldigheter. Under specificerade omständigheter (kungligt bröllop, 

försvarskrig, fästningsbygge) hade kungen rätt att föreslå extraskatter som 

undersåtarnas representanter har rätt att samtycka till. Dessutom var kungen 

tvungen att erhålla undersåtarnas samtycke till ny lag, även om formerna för 

samtycket inte närmare specificerades.207 Det kunde ibland anses vara givet 

på förhand, i och med att ständerna givit kungen i uppdrag att göra en för-

ordning innebar det automatiskt att man gett sitt samtycke till det som den 

slutliga förordningen innehöll.208 Detta förblev oklart tills Karl XI avgjorde 

frågan till kungamaktens fördel 1682.209 

Ständernas lagstiftningsrätt – omstridd och odefinierad 

Inte heller klargörs i vilken utsträckning kungen hade rätt att utan underså-

tarnas hörande utfärda det som i denna avhandling benämns förordningslag-
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stiftning − administrativ lagstiftning, ekonomisk lagstiftning, ordningslag-

stiftning. Inom dessa områden ökade ständernas medverkan under 1660- och 

70-talen.210 Praxis hade länge varit att kungen och rådet kunde utfärda sådan 

lagstiftning utan att höra riksdagen.
211

 Dock restes ibland krav på att riksda-

gen hade rätt att samtycka till sådan lagstiftning, till exempel av Erik Sparre 

1594, prästerna protesterade mot att de inte fått samtycka till 1614 års rätte-

gångsordning och bönderna hävdade att 1647 års skogsordning var ogiltig 

eftersom riksdagen inte fått ge sitt samtycke.
212

 I diskussionen om RF 1634 

hade prästerna också framfört att riksdagen borde sammankallas när ”nye 

ordningar” skulle beslutas, vilket otvivelaktigt innebär ett krav på en kodifie-

rad rätt till medbestämmande vid förordningslagstiftning.
213

 

Under Karl XI:s förmyndare kom dock riksdagen att tillfrågas allt oftare 

beträffande denna kompletterande lagstiftning. Ibland fick alla stånden ge 

sitt betänkande, som till exempel var fallet med 1667 års sjölag. Hur stor 

oklarheten var visas dock av att prästerna inte trodde att de hade rätt att yttra 

sig om sjölagen på riksdagen 1668 då lagen redan var en ”fullgjord stadga 

som tryckts”, men fick beskedet att de visst kunde få avge sitt betänkande.
214

 

På samma riksdag menade dock riksrådet Sten Bielke att det som skulle vara 

”fundamentallag” skulle föras in i riksdagsbeslutet, och alltså vara ett verk 

av statsledning och riksdag – medan förordningslagstiftningen kunde skötas 

av kungen ensam.
215

 Ibland gavs enskilda stånd rätt till betänkande gällande 

lagstiftning som särskilt ansågs angå dem, till exempel tillfrågades bönderna 

om fattigvårdslagstiftningen.216 Det kunde dock hända att även andra stånd 

såg sig trampade på tårna när de inte blev tillfrågade. Så blev till exempel 

adeln upprörd över att inte ha tillfrågats om de religionsplakat som utfärda-

des 1663 och 1667.217 Plakaten, som kom till mellan riksdagarna, tillmötes-

gick prästernas krav på intolerans mot katolicism och kalvinism var stora 

framgångar för prästerna (kap. 3). Under striden om gårdsrätten och kunga-

försäkran 1672 framförde de ofrälse, och särskilt prästerna, offensiva krav på 

att få medverka vid utarbetandet av förordningslagstiftning (kap. 9). Tio år 

senare valde de i stället att fördöma Lilliehöök, som hävdat just denna rätt 

(kap. 10). De oklara institutioner som vilade på en vacklande praxis kunde 

inte stå emot den kungliga offensiven. 

Det var inte ens etablerat att man kunde stifta ny allmän lag. Lagen antogs 

ha en evig existens och nya bestämmelser kunde enligt gammal uppfattning 

bara upptäckas och inte uppfinnas. Begreppet ”fundamentallag” som börjar 

                                                      
210 Olsson (1971) s. 40ff; Herlitz (1930) s. 85f, 96; Frohnert (2010) s. 13–17. 
211 Bjarne Larsson (1994) s. 2–5; Hildebrand (1896) s. 387; Ahnlund (1933) s. 541. 
212 Ahnlund (1933) s. 31, 131; Wittrock (1953) s. 199. 
213 Ahnlund (1933) s. 200. 
214 RAP 10 s. 196 [6/7 1668]. 
215 Ahnlund (1933) s. 463 
216 Ahnlund (1933) s. 542 
217 Carlson (1885) s. 224 
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användas på 1600-talet anspelade till en början bara på den gamla landsla-

gen, men kom också att utsträckas till andra grundläggande bestämmelser: 

den kristna tron, riksdagsbeslut och annat som rörde grundläggande förhål-

landen i samhällsskicket. Vid denna tid började man dock öppna för att såd-

ana lagar faktiskt kunde modifieras, och anpassas till nya tidsförhållanden. 

Principerna uppfattades fortfarande som eviga, medan detaljerna i lagstift-

ningen var möjliga att förändra.218 Oviljan, särskilt från bondehåll, under 

1600-talet att ändra en enda bokstav i den föråldrade landslagen återspeglar 

delvis synsättet att lagen var evig. I fråga om bönderna finns det skäl att 

misstänka att deras konservatism berodde på att de var oroliga för att en ny 

lag skulle leda till en förändring till det sämre för deras del.219 Paradoxalt nog 

rådde konsensus kring landslagens sakrosankta status (en koordinerande 

informell institution), medan tillämpningen av densamma i konstitutionella 

sammanhang var skiftande och flexibel. Detta öppnade för möjligheter för 

olika aktörer att vränga lagen till sin fördel, särskilt för kungamakten som 

ansågs ha rätt att förklara och förbättra lagen.220 

Kungabalken innehöll inte heller några stadganden om hur undersåtarna 

själva skulle övervaka att kungen höll sina löften. Övervakningen av att un-

dersåtarna och kungen höll sina eder skulle enligt lagen skötas av riksrådet 

vilka vid det här laget snarare var en del av statsmakten än representanter för 

rikets menighet. Ingenting står om att undersåtarna hade rätt att avsätta en 

monark som bröt emot det statsrättsliga kontraktet. Även om kungabalken de 

jure band kungamakten gav den de facto stort armbågsrum för en organisato-

riskt allt starkare statsmakt. Statsledningen var dock inte ensam om att för-

söka sig på kreativa omtolkningar: det tydligaste exempel på ofrälse försök 

är från riksdagen 1682 då präster och borgare försöker omtolka kungens 

ständerfrågor om reduktionen och om testamentet för att tjäna deras egna 

syften. 

Kungabalken (och andra institutioner) destabiliserades också av den stats-

rättsliga norm som satte statsnyttan över alla lagar och kunde tjäna som 

kryphål i skilda sammanhang.221 Denna princip anförs vid ett par tillfällen av 

prästerna och visar nyttan av dessa stånds juridiska bildning. Vid ett tillfälle 

anges också principen föreskriva att statens och kyrkans bästa kan ge anled-

ning till att sätta sig över gällande lag.222 Förutom att ytterligare destabilisera 

                                                      
218 Olsson (1969a) s. 352ff, 356, 358f; Olsson (1968) s. 18, 20f, 25f, 33f, 41f; Peterson (1985) 

s. 288–299. 
219 Olsson (1968) s. 9f, 15, 17, 23 
220 Olsson (1968) s. 36f.; Herlitz (1930) s. 83. 
221 Runeby har visat att begreppet användes på många olika sätt och av olika aktörer i makt-

fördelningsdebatten på 1600-talet. (Runeby (1962) s. 344ff, 421. Som Normann påpekar 

kommer det ytterst från Cicero (Normann (1948) s. 3.) 
222 PrP 2 s. 67 [29/9 1660]; PrP 2 s. 73 [30/9 1660]; PrP 2 s. 116 [25/10 1660]; PrP 2 s. 124, 

126 [27/10 1660]; PrP 2 s. 325 [18/5 1664]; PrP 2 s. 413 [18/7 1664]; RAP 9 s. 146f [18/7 

1664] 
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styrelseskickets institutioner visar prästernas anförande av principen att det 

inte bara var statsledningen som utgjorde hot mot lagen, även ofrälse riks-

dagsstånd kunde tänka sig att sätta den ur spel. 

Prästernas ord om ”kyrkans bästa” kan också kopplas till en annan djupt 

känd norm, nämligen den kristna läran. Religionen uppfattades allmänt som 

en ”fundamentallag” som rikets välstånd byggde på.223 Den var alltså en ko-

ordinerande norm, och är att räkna som en institution. Men på samma sätt 

som den konkreta tillämpningen av den vaga kungabalken och myriaderna 

av olika delvis motstridiga stadgor, beslut och förordningar var oförutsägbar 

var det oklart hur de kristna normerna skulle tillämpas i politiken. Makten 

över lärans uttolkning vilade dock hos prästerna, vilka kunde använda denna 

normativt grundade monopolställning som ett politiskt slagträ för att gynna 

kyrkans och prästerskapets intressen. De andra stånden och statsledningen 

verkar också ha bekräftat prästernas expertroll i religiösa frågor. 

Två slutsatser kan dras angående det rättsliga läget: För det första var det 

rättsliga läget komplext och som Kungl. Maj:t själv uttryckte det i en be-

svärsresolution 1686 var landslagen delvis satts ur spel ”genom kongl. för-

ordningar, stadgar och förklaringar samt riksdagsbeslut jämte landets lång-

liga och skäliga sedvana”.224 Detta ledde till att det kunde vara svårt att veta 

vilka bestämmelser som hade företräde om deras innehåll stod i motsättning 

till varandra, eller vilken som var bäst att tillämpa på ett enskilt fall. Diskuss-

ionen mellan biskop Laurelius och superintendent Brunnius i fallet Kristina 

1660 belyser detta, liksom det visar att välorienterade politiker på skickliga 

advokaters manér kunde vränga rätten till sin fördel. Och sådana fanns up-

penbarligen bland prästerna (kap. 8). Men riksdagsmän som var mindre kun-

niga om lagarnas mångfald hade förstås svårare att hävda sig. För det andra 

hade riksdagen genom praxis på 1600-talet blivit den instans som hade rätt 

att stifta allmän lag tillsammans med kungen och riksdagsstånden deltog 

också som ”lagstiftare” i samband med utfärdandet av stadgor, privilegier, 

riksdagsbeslut och besvärsresolutioner. Samtidigt var ständernas initiativrätt 

oklar och vacklande, och deras rätt till inflytande hade inte kodifierats i 

några fasta bestämmelser. 

Riksdagsordning och regeringsform: trevande ansatser 

Ibland framhålls skapandet av 1617 års riksdagsordning (RO) som en del av 

riksstyrelsens ökande stadga under kung Gustav II Adolfs och rikskanslern 

Axel Oxenstiernas regim. Det är dock mycket tveksamt om den bör betraktas 

som en institution. Dels antogs den aldrig formellt, och jag har inte heller 

sett den åberopad i något protokoll eller aktstycke från 1600-talets senare 

                                                      
223 Lindroth (1975) s. 358. 
224 Grauers (1932) s. 222. 
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del.225 Inte heller dess upphovsman Axel Oxenstierna åberopade den ens när 

han argumenterade för de principer som uttrycktes i den.226 Dels följdes inte 

dess föreskrivna förhandlingsformer i praktiken: i stället för de gemensamma 

muntliga förhandlingar som RO föreskriver ägde riksdagsarbetet under 

1600-talet rum i enskilda ståndsöverläggningar med framför allt skriftlig 

kommunikation mellan statsledning och riksdagsstånd. Som redan anförts 

(kap. 3) gynnade RO:s bestämmelser framför allt talföra, kunniga och socialt 

”högtstående” politiker som kungen och rikskanslern själva liksom adliga 

talesmän. 

Regeringsformen 1634 (RF) bör inte heller räknas som en formell institut-

ion då den inte erkändes av någon regerande kung. Dock innehöll den en del 

bestämmelser angående riksdagens sammansättning som både kan ses som 

en kodifiering av praxis och normerande prejudikat. Ett viktigt prejudice-

rande inslag var att ständernas beslut inte fick kritiseras när de väl fattats: 

riksdagen var fullmäktiga representanter för hela Sveriges folk. Däremot var 

additamentet 1660 tillsammans med valda delar av RF 1634 institutioner för 

förmyndarregeringens styre 1660–1672. Även om RO och RF inte var bin-

dande formella bestämmelser kunde det dock tjäna som normkällor och pre-

judikat som kunde åberopas i statsrättslig argumentation. 

Institutionerna under förmyndartiden: riksdagens makt enligt 

additamentet 

I additamentets § 12 anges att sättet att sammankalla riksdagar som stadgats 

i RF 1634 ska bibehållas, vilket avser § 45 i RF.227 

[…] där [på riksdagen] skola vara tillstädes allt riksens råd […]. Sedan skola 
till riksdag förskrivas och komma alla grevar friherrar, riddare och svenner 
[…] därnäst bis[ko]perna och  superintendenterna i Sverige och Finland samt 
med tvenne av vart kapitel, och därtill en präst av varje tvenne härad […] 
[krigsbefälet] och så en borgmästare och en  rådman av var stad, sist en bonde 
av varje härad i Sverige och Finland

.228 

 

Som tidigare forskning har konstaterat höll man i praktiken inte vidare hårt 

på dessa bestämmelser, även om de säkert använts som utgångspunkt. Ten-

densen var att det blev färre riksdagsmän, ofta fick en riksdagsman represen-

terar flera härader eller städer.
229

 Av RF:s § 46 framgår att det bara är bofasta 

                                                      
225 Förmyndarregeringen åberopade visserligen statsledningens rätt enligt RO att välja vilket 

förslag som skulle segra om ständerna var oeniga (Carlson (1885) s. 139). Detta får dock ses 

som undantaget som bekräftar regeln: RO var inte levande i aktörernas medvetande på samma 

sätt som RF, KF och landslagens kungabalk. Men den tillhörde ett av många akter man kunde 

ta till för att tjäna sin egen sak i den oklara konstitutionella situationen. 
226 Ahnlund (1933) s. 221. 
227 Additamentet 1660 SKU s. 109. 
228 Regeringsformen 1634 SKU s. 93. 
229 Ahnlund (1933) s. 402ff, 417, 425. 
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inom Sveriges och Finlands gamla gränser som har rätt att yttra sig på riks-

dagarna.
230

 Inte heller detta iakttogs när man i strid med RF införlivade de 

erövrade norska och danska landskapens ständer i riksdagen.
231

 I RF anges 

att riksdagar skulle sammankallas bara i undantagsfall, och i stor utsträck-

ning ersättas av utskottsmöten med representanter från de tre högre stån-

den.
232

 Additamentet stadgar att ordinarie riksdag ska hållas var tredje år, 

alltså hade riksdagens ökade politiska tyngd kodifierats. För första gången 

var riksdagens existens inte beroende av statsledningens vilja eller av infor-

mella institutioner, och det skulle dröja till frihetstiden innan det skedde 

igen. Om läget kräver det ska man också sammankalla en riksdag, och inte 

till regionala ständerförsamlingar, så kallade provinsmöten.
233

 Detta kan ses 

som riksdagens slutgiltiga seger över konkurrerande församlingar med be-

gränsat regionalt och socialt deltagande. Centraliseringen av den politiska 

beslutsprocessen genomfördes alltså av rådet och ständerna under en omyn-

dig konung, som när han blev myndig skulle centralisera beslutsprocessen 

ytterligare: till sin egen person. 

Additamentet ger på flera sätt riksdagen kontrollmakt gentemot regering-

en. Redan riksdagens periodiska sammankallande kopplades till en slags 

kontrollmakt. Det var enligt additamentet regeringens plikt att informera 

ständerna om vad som hänt mellan riksdagarna.234 Dessutom specificeras  

för första gången  riksdagens uppgift: att bistå med råd och medel till 

”HKM:s tjänst och riksens välfärd”.235 Vad som tidigare varit en informell 

institution formaliseras därmed. Samtidigt som regeringen binds vid löftet att 

informera om allt viktigt som hänt tillerkänns den dock rätten att bestämma 

vad de ska rådgöra med ständerna om.236 Vad som var viktigt fick regeringen 

bestämma, så den hade liksom regerande kungar kontroll över vad som 

skulle gälla för sann och viktig information. Detta problemformuleringspri-

vilegium var en viktig orsak till statsledningens överläge över ständerna på 

riksdagarna. Bestämmelserna i citatet ovan kom också att styra proposition-

erna under den behandlade tiden, som redogör för vad som hänt mellan riks-

dagarna och påminner om ständernas skyldighet att bidra med råd och dåd. 

Om en medlem av förmyndarregeringen dog och en ny måste väljas ger 

Additamentets § 3 riksdagen inflytande då ”allt sådant [bör] med ständernas 

kommunikation och antagna betänkande förrättas”.
237

 Dock får ingen av 

furstlig börd väljas  Karl X Gustavs bror Adolf Johan kunde alltså inte 

                                                      
230 Regeringsformen 1634 SKU s. 93f. 
231 Rosén (1963) s. 70–77. 
232 Regeringsformen 1634 SKU s. 93. 
233 Additamentet 1660 SKU s. 112. 
234 Additamentet 1660 SKU s. 111f. 
235 Additamentet 1660 SKU s. 112. 
236 Additamentet 1660 SKUs. 112. 
237 Additamentet 1660 SKU s. 104. 
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kräva plats i regeringen om någon ursprunglig regeringsmedlem dog. Riks-

dagens roll som bevakare av regeringen framgår av dess löften i § 14: 

[…] att de riket regera och förestå och allting stadga och [be]sluta med riksens 
råds råde  efter Sveriges lag, laga stadgar och privilegier, havandes sitt för-
nämsta avseende på riksens välstånd och förkovring och samtliga undersåtar-
nas välfärd, såsom de inför Gud, H.K.M:t och samtliga riksens ständer vele 
till svars vara och de med livlig ed  inför riksens ständer nu närvarandes 
vele bekräfta.

238
 [min kursivering] 

 

Genom sin ed inför riksdagen förklarade sig regeringsmedlemmarna alltså 

ansvariga inför denna liksom för Gud och kungen. Additamentets § 17 stad-

gade att vad som 

[…] på en allmän riksdag bliver beslutat, have sin laga kraft, intilldess det-
samma uppå en annan riksdag och med ständernas bevillning utav konungen 
bliver ratificerat eller  upphävt.

239
 

 

Vad riksdagarna beslutade under förmyndartiden kunde alltså upphävas av 

kungen och ständerna tillsammans när kungen blivit myndig. Min tolkning 

är att denna bestämmelse mellan raderna också tillerkänner ständerna rätt att 

tillsammans med regenten upphäva tidigare riksdagsbeslut. Kungen kunde 

alltså inte ensam ändra på ett riksdagsbeslut. Troligen var också detta den 

gängse synen på riksdagsbeslutens giltighet: de gällde som lag tills de upp-

hävdes av andra riksdagsbeslut. I RF § 62 betonas också att riksdagsbesluten 

under förmyndartiden är provisoriska.
240

 Dock betonas också i § 45 att beslut 

fattade av riksdagar var bindande för alla som räknades till kungens och 

rikets undersåtar.
241

 

Institutionerna under förmyndartiden: politiken i praktiken 

På flera punkter gick man under förmyndartiden ifrån Regeringsformen och 

additamentet: 

 Riksdagen hölls i fyraårsintervaller (1660, 1664, 1668, 1672) i stället 

för treårsintervaller. Detta verkar dock inte föranlett några protester från 

ständerna.242 

 På böndernas begäran gick regeringen 1664 med på landsortsförhand-

lingar i händelse av krig, medan additamentet uttryckligen bannlyste pro-

vinsförhandlingar.243 

                                                      
238 Additamentet 1660 SKU s. 110f. 
239 Additamentet 1660 SKU s. 111.  
240 Regeringsformen 1634 SKU s. 98f. 
241 Regeringsformen 1634 SKU s. 93. 
242 Ahnlund (1933) s. 357. 
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 I och med de nytillträdda regeringsmedlemmarna och riksråden över-

skreds gränserna för hur många nära besläktade som fick sitta i dessa för-

samlingar.244 

 

Dessutom påtalade inte riksdagen de överträdelser som förmyndarrege-

ringen begått i den ekonomiska politiken sedan 1660 (politiken kommer att 

närmare diskuteras i nästa kapitel) 

 Donationer och nyadlingar pågick i en skala som knappast överens-

stämde med den måttlighet som additamentet föreskrev.245 

 Reduktionen (1655 års fjärdepartsräfst) fullföljdes inte i någon högre 

utsträckning.246 

Brotten mot additamentets bestämmelser var alltså många. Allt detta (och 

säkerligen mer därtill) bidrog antagligen till att riksdagsmännen inte upplev-

de att denna ”grundlag” gav stadga eller förutsägbarhet i riksstyrelsen, och 

riksdagspolitiken var en lika svårgenomtränglig terräng som tidigare. Rege-

ringsformerna och riksdagsordningen från 1600-talet hade alltså inte riktigt 

den framskjutna plats i statsrätten (under myndig regent) som motsvarande 

akter fick på 1700-talet och innehar än idag. Denna plats fylldes i alla fall 

delvis i stället av kungaförsäkran och kungens och undersåtarnas eder. 

Kungaförsäkran och ederna: lätt brutna kontrakt 

Vid en ny regents trontillträde utfärdades en kungaförsäkran (KF) efter dia-

log med ständerna. Att så skedde var i kraft av ett prejudikat från Si-

gismunds trontillträde. KF var ett statsrättsligt giltigt dokument, men riksda-

garna omnämndes sällan särskilt i de olika försäkringarna. Ett undantag är 

att ständerna enligt Gustav II Adolfs KF hade rätt att ge godkännande av 

anfallskrig, ett löfte som han knappast kan ha sägas ha hållit.247 Dessutom 

utväxlade ständerna och regenten eder vid kröningstillfällena, de fyra stån-

den hade varsin variant på ed. Alla ederna grundades på kungaeden och un-

dersåtarnas ed i kungabalken. Rådet och förmyndarregeringarna svor eder 

som baserades på rådseden i kungabalken. 

Olika KF utgjorde dock prejudikat för vilka krav som kunde ställas på 

kungen vid senare tillfällen. Både vid tillkomsten av ederna 1675 och av KF 

1672 konsulterade prästerna sålunda gamla edsformulär och tidigare regen-

ters KF för att se om det gick att hitta något matnyttigt (kap. 9). I och med att 

de en gång antagits under solenna former kunde olika bestämmelser från 

dessa akter återanvändas i samtiden. På samma sätt utgjorde de olika riks-

dagsbesluten och statsmaktens resolutioner på de besvär som riksdagsstån-

den lämnat in ett slags lagstiftning som riksdagen gjorde tillsammans med 

                                                      
244 Carlson (1885) s. 129, 220f. 
245 Nilsson (1990) s. 252; Wittrock (1914) s. 38f. 
246 Wittrock (1917) s. 35–38. 
247 Wetterberg (2002) s. 144. 



 68 

kungen. Sådana beslut och resolutioner kunde sedan göras till utgångspunkt 

för argumentation och krav i nya ärenden, liksom prejudikat för nya beslut.248 

Den statsrättslige teoretikern Johannes Loccenius räknade till och med riks-

dagsbesluten bland rikets ”fundamentallagar”, vilket inte hindrade att en ny 

riksdag kunde upphäva beslut som fattats av en föregående.249 Ämbetsman-

nen Edvard Ehrensteen karakteriserade också riksdagsbeslut som lagar.250 Att 

fattade beslut faktiskt hade en stark status visas av att de ofrälse trots ansat-

ser till sympatiyttringar för Adolf Johan 1664 lät sig hejdas av att hans krav 

stred mot riksdagbesluten från 1660 (kap. 8). 

Även om ederna och kungaförsäkringarna var utformade som kontrakt var 

det i praktiken riskfyllt att anklaga statsledningen för brott mot bestämmel-

serna, åtminstone så länge den satt vid makten. Anklagelserna år 1660 mot 

att Karl X Gustav brutit mot ed och försäkring i sitt testamente kom surt 

efter när Karl XI indignerat ville vederlägga detta ”förtal” av fadern 1682 

(kap. 10). När man på Riddarhuset diskuterade om reduktionen var ett brott 

mot ed och försäkring vågade man ändå inte framföra dessa argument: det 

var för farligt.251 

Ständerna hade alltså inte tillgång till någon kontrollmekanism för att 

hålla kungar eller förmyndarregeringar till deras del i kontraktet. De kunde 

bara hoppas på att överheten skulle känna sig förpliktigad av de högtidliga 

ederna och skrämmas av Guds straff för brott mot dem. De flesta svenskar 

var troligen också okunniga om innehållet i dessa löften, i synnerhet detal-

jerna i dessa. De eventuella brotten mot dem gavs förstås inte publicitet i den 

regimkontrollerade nyhetsförmedlingen. Rådet hade dock enligt landslagen 

till uppgift att bevaka att både kung och ständer höll sig till sina eder, men i 

praktiken märktes mycket lite av detta.252 De olika regenternas KF varierade 

något, men generellt sett lovade kungen att beskydda den rena religionen, lag 

och rätt och olika gruppers privilegier.253 Ederna som stånden svor utgick 

ifrån undersåtarnas ed som den stadgas i landslagen.254 Egentligen skulle den 

sväras till lagmännen vid de regionala kungahyllningarna, men på 1600-talet 

ersattes denna praxis med svärjande på kröningsriksdagarna. Den stora ny-

heten var att de olika stånden fick egna eder.
255

Adeln och prästerna fick 

svära att de skulle att de skulle hjälpa kungen att få allmogen att fullgöra 

                                                      
248 Exempel på när riksdagsbeslut diskuterades som prejudikat, i regel för ny bevillning: BgP 

s. 159 [16/9 1675]; BgP s. 162 [20/9 1675]; BgP s. 164 [22/9 1675]; BgP s. 190 [16/2 1678]; 

PrP 4 s. 69ff [11/11 1680]; Duraeus dagbok Lidén (1788) s. 62f [25/11 1682]; Duraeus dag-

bok Lidén (1788) s. 69 [28/11 1682].  
249 Lindroth (1975) s. 358.  
250 Grauers (1932) s. 222. 
251 RAP 13 s. 101 [2/11 1680]; RAP 13 s. 122 [6/11 1680]. 
252 Appendix 1, kap. 7. 
253 Hildebrand (1896) s. 247–250 
254 Appendix 1, kap. 5 § 1–5. 
255 Herlitz (1946) s. 93; Hildebrand (1896) s. 245. 
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sina utlagor. Det ska tilläggas att rådsherrarna också svor en speciell rådsed, 

liksom medlemmarna av förmyndarregeringarna fick svära speciella rege-

ringseder.
256

 

För alla stånd gällde att de skulle hålla kungen för den rätte och ”lag-

krönte” regenten och ”styrka all konungslig rätt”. Dessutom lovade de att 

lyda kungens befallningar i de fall han hade rätt att befalla.257 Detta motsva-

rade de två första paragraferna i undersåtarnas ed enligt landslagen.258 Präs-

terna lovade att de skulle flitigt sköta sitt kall och verka för allmän fred i 

landet. De skulle också mana till lydnad mot kungen. På liknande sätt skulle 

de förmå allmogen att fullgöra sina lagliga skatter utan knot. Detta är den 

lagliga grunden för prästernas roll som propagandister för kronans resursut-

tag.
259

 Detta lovade även adeln i sin ed.260 Specifikt för prästerna var att de 

lovade att hålla sig till: 

Guds rena och klara ord, såsom det är uti de profetiska och apostoliska skrifter 
författat,och oss  aldrig därifrån vika eller avtränga låta, utan det allenast för 
vår norm och rättesnöre hålla, och  icke någon människas auktoritet, mening, 
lära, skrifter eller något dekret, beslut, concilium eller bekännelse än som 
kommer överens med den h. skrift, och sig där uppå grundar.261 

 

De lovade också att undervisa åhörarna i denna lära och utdela sakramenten 

efter Kristus exempel, samt lära menigheten att undvika alla kätterska läror. 

Man kan också notera att orden om att ingen människas auktoritet skulle 

inkräkta på den rena, bibelgrundade läran kan ha gett prästerna råg i ryggen. 

Om de kände att läran kränktes av överheten hade de statsrättsligt grundade 

skäl att stå emot världsliga makthavare. Huruvida läran var hotad var det 

också upp till prästerna att avgöra. Borgarna och bönderna hade enligt eder-

na inte några sådana övervakande eller propagandistiska funktioner. Deras 

eder innehåller i stället till skillnad från prästernas löften om att godvilligt 

betala tullar och skatter. Dessutom lovade de att med ”liv och gods” och 

efter yttersta förmåga tjäna kungen.262 Detta motsvaras av § 3–4 i undersåtar-

nas ed enligt landslagen. 

Privilegierna 

I de ofrälses protestation från 1650 riktade man in sig på en viktig formell 

institution: privilegierna, i detta fall adelns. Samma år skulle prästerna också 

bli det andra ståndet i riket som fick formellt fastlagda gemensamma privile-

gier. Ståndsprivilegierna, som bekräftades/förändrades vid varje nytt trontill-

                                                      
256 Hildebrand (1896) s. 278. 
257 Edsformer vid kröningen i Uppsala 1675 Stiernman (1729) s. 1741–1746 
258 Appendix 1, kap. 5 § 1–2. 
259 Ihse (2005) s. 84f; Edsformer vid kröningen i Uppsala 1675 Stiernman (1729) s. 1743 
260 Edsformer vid kröningen i Uppsala 1675 Stiernman (1729) s. 1742. 
261 Edsformer vid kröningen i Uppsala 1675 Stiernman (1729) s. 1743. 
262 Edsformer vid kröningen i Uppsala 1675 Stiernman (1729) s. 1742–1746. 
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träde blev viktiga prejudikat som styrde innehållet i de privilegierade stån-

dens politik. De uppfattades som kontrakt mellan kungamakten och den pri-

vilegierade gruppen, som ingen utomstående egentligen hade något att skaffa 

med.263 Man ville först och främst försvara, och i andra hand utvidga det 

egna ståndets privilegier. Dessutom uppfattade man ofta att andra stånds 

privilegier inkräktade på de egna rättigheterna. Till exempel ansåg prästerna 

att kyrkans rätt till makt över sin egen organisation kränktes av adelsmäns 

rätt att tillsätta kyrkoherde i vissa socknar där de hade säterier (den så kal-

lade patronatsrätten).264 I Stockholm 1660 kämpade prästerna med näbbar 

och klor för sina politiska rättigheter och sina privilegier och det faktum att 

privilegierna bara hade tio år på nacken bidrog nog till prästernas oro över 

att de skulle negligeras av den tillträdande förmyndarregeringen (kap. 7). 

Ändå var det ett offensivt krav från prästerna och borgarnas sida att kräva att 

förmyndarna skulle bekräfta deras privilegier. Detta var ju något som endast 

tillkom vuxna regenter. När Karl XI verkligen tillträdde 1672 var de ofrälse 

snarare inriktade på att inskränka adelns privilegier än att försvara de egna 

(kap. 9). 

Med tiden svällde denna mängd av politiskt och juridiskt betydelsefulla 

dokument till den grad att det krävdes betydande kunskap för att orientera 

sig bland alla dessa aktstycken som ofta nog kunde motsäga varandra (de 

tjocka tryckta samlingarna som Anders Anton von Stiernman och Johan 

Schmedemann gav ut på 1700-talet illustrerar mångfalden av sådana 

aktstycken, liksom deras publikationer i sig svarade mot ett behov att samla 

allt på ett ställe).
265

 Denna mångfald bidrog till att göra det institutionella 

läget oklart i många frågor och gynnade aktörer med goda möjligheter att 

orientera sig i denna snårskog av tänkbart användbara dokument. Rättsläget 

var dock så komplicerat att knappt någon hade överblick över all relevant 

lagstiftning.
266

 Prästerskapets krav på att riksdagen och statsledningen skulle 

enas om vilka bestämmelser som faktiskt gällde i Sverige var bland annat 

motiverat av en önskan om vad vi kan kalla effektivare institutioner: enklare, 

mer genomskinliga regler (kap. 9). Exempel på de normativa akternas mång-

fald ger till exempel de ofrälses skrivelser angående gårdsrätten 1672 (kap. 

9) och reduktionen 1682 (kap. 10), där en mångfald akter alltifrån Bibeln till 

riksdagsbeslut ansågs kunna åberopas. Ett annat exempel är diskussionerna 

av Kristinas recess 1660 (kap. 8), där prästerna med mycken advokatyr för-

sökte leda i bevis att recessen skulle förklaras upphävd i och med Kristinas 

övergång till katolicismen. Att detta var en korrekt tolkning av rättsläget 

                                                      
263 Herlitz (1930) s. 68f. 
264 Montgomery (2002) s. 45. 
265 Alla riksdagars och mötens beslut 1521–1731. Utgiven av Anders Anton von Stiernman. 

Stockholm. 1–3. 1728–1733; Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner, ifrån åhr 

1528. in til 1701 angående justitiæ och executions- ährender. Utgiven av Johan Schmede-

mann. Stockholm 1706 
266 Olsson (1968) s. 8f. 
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bestreds dock till och med inom ståndet, och det är svårt att ens i efterhand 

reda ut vad som var rätt och fel. 

Det kan alltså konstateras att riksdagen i hög utsträckning saknade giltiga 

styrdokument, och således hade ett svagt stöd av formella institutioner. I 

stället förlitade man sig på informella institutioner: normer, sedvanderätt, 

prejudikat. Som Johan Holm påpekat angående bondeståndet var förlitandet 

på sedvanan ett tveeggat svärd. Å ena sidan kunde det ge dem stöd i mot-

ståndet mot förändring, å andra sidan kunde sedvanerätt förändras tämligen 

snabbt, vilket var till nackdel för mindre mäktiga politiska aktörer.267 Riks-

dagens centrala ställning som beslutsarena var grundad på sedvana som växt 

fram under tidigt 1600-tal, egentligen utan att någon central aktör uttrycklig-

en önskat det.268 Detta faktum gjorde riksdagens ställning sårbar, och bidrog 

till att dess ställning så snabbt kunde nedmonteras under det karolinska en-

väldet. Samtidigt var det ständermötenas starka ställning i det allmänna 

medvetandet som starkt ledde till riksdagsmaktens förstärkning efter Karl 

XII:s död. 

Regimskiften: institutionella brytpunkter 

Tronskiften var känsliga tillfällen i monarkier. Endast hälften av alla tron-

skiften i det tidigmoderna Europa var oomstridda överföringar till en vuxen 

manlig arvinge.269 Både monarkerna, som vill säkra tronföljden inom famil-

jen, och många undersåtar som fruktade att omstridda tronföljder skulle leda 

till kaos hade goda skäl att få en institutionell stabilitet i denna fråga. I 1600-

talets Sverige hade alla accepterat att Sverige var ett arvrike, och ingen ifrå-

gasatte att Karl XI var arvinge till tronen. Men det faktum att Karl var ett 

litet barn när han ärvde tronen kombinerat med omständigheten att det inte 

fanns någon erkänd ordning för hur förmyndarstyrelser skulle styra landet 

(då de regerande monarkerna inte ville godkänna 1634 års regeringsform) 

gjorde att situationen ändå var ytterst oklar. Det testamente som Karl X Gus-

tav upprättade var också statsrättsligt tveksamt: i alla fall var institutionerna i 

fallet med kungliga testamenten så oklara att det fanns en möjlighet att ifrå-

gasätta det på principiella grunder (kap. 6). Kärnfrågan var om kungen 

kunde behandla riket som sin ägodel som han kunde testamentera bort som 

vilken privategendom som helst eller om kungliga testamenten var statsrätts-

liga akter som även undersåtarnas representanter hade rätt att ge sitt sam-

tycke till. Med en modern analogi: var Sverige ett familjeföretag som kung-

ahuset fritt kunde förfoga över eller ett aktiebolag där undersåtarna i varie-

rande grad var delägare med rätt till medbestämmande? Hur ”delägarnas” 

samtycke skulle se ut var också det omstritt, vilket aktualiserades i striden 

om testamentet i Göteborg 1660. 

                                                      
267 Holm (2007) s. 55f. 
268 Holm (2007) s. 186ff. 
269 Koenigsberger (1986) s. 19n27. 
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Maktskiften och maktöverföringar kunde skapa oklara politiska lägen 

även när det rådde enighet om vem som skulle bli kung. Det är symptoma-

tiskt att det utvecklades en norm som sade att riksmöten borde hållas i sam-

band med sådana händelser, vilket biskop Enander hänvisade till när han 

sköt upp beslutet om testamentet till nästa riksdag som han antog skulle hål-

las vid Karl X Gustavs begravning (kap. 6). Både hot och möjligheter till 

vinst öppnade sig vid regimskiften och det var viktigt för samtliga politiska 

aktörer att bevaka sina intressen. Både adeln och de ofrälse uppfattade detta 

1660. För adeln hotade ett förmyndarstyre lett av en kunglig farbror, och hur 

det kunde sluta hade man sett på Linköpings torg anno 1600. För de ofrälse 

hotade en adlig statskupp som kunde utöka de förhatliga adelsprivilegierna 

och medföra att än mer kronojord hamnade i adliga händer. Men för båda 

öppnade sig också möjligheter på kort sikt: för adeln att genomdriva just det 

som de ofrälse fruktade och för de ofrälse att bli av med bestämmelser och 

pålagor som starka kungliga regimer genomdrivit och skydda sina egna pri-

vilegier. Dock fanns skuggan av framtiden hela tiden där. Vad skulle Karl XI 

tycka när han blev vuxen och myndig? Detta var uppenbarligen något som 

de ofrälse fruktade mer än vad adeln gjorde då frågan ständigt dyker upp i 

deras diskussioner (kap. 6, 7, 8). Adeln var förstås medveten om detta men 

prioriterade uppenbarligen annorlunda då de drev på för att förkasta Karl X 

Gustavs testamente. 

Föreställningen om kungens stora makt måste betraktas som en slags in-

stitution som påverkade samtliga, även om det var på olika sätt. De ofrälse 

försökte visserligen få igenom kortsiktiga vinster, men var mest inriktade på 

att avvärja hotet från ett fruktat adelsvälde och hotet från en hämndlysten 

vuxen Karl XI. Å andra sidan såg de ofrälse den tillträdande förmyndarrege-

ringen som svag och sökte avtvinga dem förmåner som de inte vågat avkräva 

en myndig regent (kap. 7, 8). Detta gällde för övrigt även adeln, som gick till 

offensiv mot råd och regering. 

Utformandet av en ny kungaförsäkran till Karl XI:s myndighetsförklaring 

1672 var ett liknande maktöverföringstillfälle av hot och möjlighet som bor-

garna och bönderna uppfattade som hotfullt medan prästerna i likhet med 

adeln såg möjligheterna (kap. 9). Men alla de ofrälse stånden var aktiva och 

offensiva i andra frågor: gårdsrätten, inskränkta adelsprivilegier, krigsutbrot-

tet etc under Karl XI:s första riksdagar som vuxen (1672 och 1675). Skillna-

den mot riksdagarna då enväldet drevs igenom i början av 1680-talet är slå-

ende. På 70-talet var det de ofrälse som sökte kungens stöd för sin politik, på 

80-talet drev kungen igenom sin politik med eller utan ofrälse stöd. Skälet är 

med största sannolikhet att den kungliga regimen ansågs vara svag när Karl 

just blivit myndig, vilket gav ett tillfälle för de ofrälse att påverka regimens 

inriktning. När kungen blivit varm i kläderna var det ett annat ljud i skällan − 

och samma sak gällde förmyndarregeringen som hade lättare att hantera 
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ständerna efter det besvärliga första året (1660). Att de politiskt verksamma 

var medvetna om denna återkommande ebb och flod i statsledningens makt 

är mer än troligt, och bevisas av de ofrälses som det skulle visa sig helt be-

rättigade fruktan för att kungen skulle förargas av hur hans fars testamente 

behandlats. Ett annat något senare exempel är förberedelserna för ett regim-

skifte på 1710-talet, då grunden för frihetstidens författning lades.270 Regim-

skiften och nya oetablerade regimer var återkommande kristillstånd för stats-

ledningens makt, och som bara delvis (särskilt ederna och arvsrätten och i 

viss mån KF) hade standardiserade institutionella lösningar. Aktörerna 

kunde med både förväntan och fruktan se fram emot dessa cykliskt åter-

kommande tillstånd som inte bara hade bristfälliga spelregler utan också var 

tillfällen då de framtida spelreglerna avgjordes. 

Ett exempel på hur regimskiften satte institutionerna i gungning är frågan 

om privilegierna, som skulle bekräftas av regerande kungar. Här finns en 

intressant skillnad mellan 1660 och 1672: 1660 ville borgarna och prästerna 

genom kohandel utverka en bekräftelse på sina privilegier av förmyndarre-

geringen trots att det endast tillkom kungen (kap. 7). 1672 öppnade de 

ofrälse för att kungen skulle ompröva samtliga privilegier, även om adelns 

privilegier förstås var den egentliga måltavlan (kap. 9). Varför denna skill-

nad? Det är sannolikt att det finns en djupare logik i skeendet. Att begära att 

en förmyndarregering bestående av adelsmän skulle inskränka adelns privi-

legier var förstås inte särskilt klok politik, även om man bortser från det fak-

tum att regeringen faktiskt inte hade någon rätt att ändra på privilegierna. 

Misstänksamhet mot att rådet och Riddarhuset gemensamt skulle försöka ge 

sig på borgarna och prästerna kan ha föranlett detta offensiva krav, som i de 

ofrälses ögon säkert var defensivt. 1672 hoppades de ofrälse uppenbarligen 

på att de egna privilegierna inte skulle försämras av kungen om han grans-

kade dem, medan det kunde ligga även i kungens intresse att göra inskränk-

ningar i adelns privilegier. 

Både det defensiva kravet från 1660 och det offensiva från 1672 är tecken 

på att de ofrälse i enlighet med det sociala konfliktperspektivets förutsägel-

ser sökte utnyttja egen styrka, motståndarens svaghet och alliansen med 

statsmakten för att varaktigt förändra institutionerna till sin egen fördel. Eller 

för den delen hindra att de förändrades till det sämre. I fråga om ederna och 

KF kan man se liknande mönster. I fråga om KF gällde det att med en defen-

siv aktion hindra att adeln inskränkte kungamakten på ett sätt som gynnade 

detta stånd på bekostnad av de ofrälse och kungen. Prästerna var samtidigt 

inne på det offensiva kravet att inskränka kungafamiljens religionsfrihet. I 

fråga om ederna framförde prästerna det offensiva kravet att de inte skulle 

behöva uppmana bönderna i församlingarna att utgöra sina utlagor till adeln. 

Detta var 1675, på en riksdag då de ofrälse uppenbarligen kände sig starka 

både gentemot råd och adel. De konstitutionella brytpunkterna var helt en-

                                                      
270 Lagerroth (1915) s. 249f, 253. 
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kelt viktiga tillfällen som kunde, eller snarare måste, utnyttjas för att försvara 

eller förstärka de egna positionerna i maktkampen.271 

Ståndsindelningen och ståndshierarkin: mindre stadig än sitt rykte 

Indelningen i fyra stånd var förstås i sig en viktig institution. Troligen upp-

fattades dock ståndssammansättningen på riksdagen som mindre självklar än 

vad det i efterhand kan verka. Till exempel deltog krigsbefälet då och då i 

riksdagarna, och under perioden växlade visserligen inte ståndsindelningen 

men Skånelandskapen hann göra en tur-och-returresa i riksdagsrepresentat-

ionen.272 Böndernas deltagande i riksdagen var nästan unikt i Europa, och i 

samband med ståndsstriden 1650 yppades farhågor om att deras representat-

ion hotades av adelns ökade kontroll över jorden. Prästers deltagande var 

också ovanligt i protestantiska länder, och efter prästerskapets ledande roll 

1650 höjdes allt fler adliga röster om att de inte borde kallas till riksdagarna 

vilket ledde till att prästerna 1660 såg sig tvungna att kämpa för sin politiska 

existens.273 

Riksdagsstånden uppfattades som representanter för en viss kategori un-

dersåtar med egna särskilda privilegier (även om bondeståndet inte hade 

privilegier). Representanternas uppdrag var att bevilja medel till staten för 

sina ståndsbröders räkning, framföra klagomål i sina ståndsbröders namn 

och ge råd utifrån de specialkunskaper som fanns inom deras stånd. Stånden 

var alltså organiserade särintressen som också förväntades bidra med sina 

speciella resurser till det allmänna bästa.274 Kopplad till ståndstanken var 

idén om att det fanns en hierarki mellan stånden med adeln högst upp följt 

av i tur och ordning präster, borgare och bönder.275 I den ceremoniella in-

ramningen av riksdagarna markerades denna hierarki, medan påverkan på 

själva arbetet inte var framträdande − med några tydliga undantag.276 När 

additamentet utarbetades i Stockholm 1660 utsattes bondeståndet för utfrys-

ning från de andra stånden. Trots att bönderna försökte beveka präster och 

borgare integrerades de inte i beslutsprocessen (kap. 7). Misstanken om att 

det rörde sig om någon slags norm stärks av att allmogen inte heller 1719 

tilläts medverka vid utarbetandet av den nya regeringsformen.277 Kanske 

ansågs de inte vara fina eller kunniga nog för att delta i konstitutionell politik 

av den högre skolan, kanske var det allmogens åsikter man betackade sig för. 

                                                      
271 Lagerroth (1915) s. 281. 
272 Ahnlund (1933) s. 522–526; Grauers (1932) s. 183. Man kom in i riksdagen efter erövring-

en på 1650-talet, men eftersom många från landskapen hade stött danskarna under Skånska 

kriget förvisades man från ständermötena under ett par riksdagar. (Rosén (1963) s. 76–82, 

213f, 221.). 
273 Ahnlund (1933) s. 501f. 
274 Englund (1989) s. 26–33. 
275 Stadin (2004) s. 17–30. 
276 Grauers (1932) s. 152ff. 
277 Thanner (1953) s. 37f. 
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Mot det senare talar att de högre stånden säkerligen hade kunnat spärra alla 

oönskade krav från allmogens sida. Bönderna hade inte heller tillträde till det 

Sekreta utskottet (SU), men det motiverades snarare med att de var okunniga 

om sådana saker och kunde tänkas påverkas av utländsk makt i de utrikespo-

litiska frågor som var kärnan i utskottets ansvarsområde. När SU avhandlade 

inrikespolitiska spörsmål inbjöds bönderna flera gånger att delta, vilket var 

särskilt vanligt på riksdagen 1682.278 

Avskildhetens fördelar, splittringens nackdelar 

Från och med sent 1680-tal och sedan under hela frihetstiden var SU kärnan 

i riksdagens verksamhet − vid denna tid utgjorde utskottet ett slags miniple-

num för de tre högre stånden.279 Under den i avhandlingen behandlade peri-

oden var det dock ståndens egna plena som var centrum för ständernas be-

slutsfattande. Stånden överlade var för sig i sammanträdeslokaler som låg på 

bekvämt gångavstånd från varandra, och överläggningar mellan stånden fick 

ske via delegationer som gick mellan lokalerna.280 Min bedömning är att de 

enskilda överläggningarna underlättade för de lägre stånden att göra sig gäl-

lande i förhållande till statsledningen och adeln: de ofrälse kunde fatta sina 

avgöranden utan att övervakas eller påverkas av adel eller statsledning i lika 

hög grad som fallet hade varit om besluten fattats efter muntliga debatter i ett 

ståndsgemensamt plenum. Ett tecken på detta är att bönderna i regel höll en 

låg profil när delegationer för alla fyra stånden då och då sammanträffade. 

De kunde/vågade inte hävda sig på samma sätt i ett sådant forum. Detta gäl-

ler dock främst de frågor om maktdelning som är i fokus för avhandlingen: 

framför allt i bevillningsfrågor var bönderna nog så talföra även på fyr-

ståndskonferenser. Skillnaden i mod beror nog på att bönderna ansåg att de 

förstod de finansiella beslutens effekt på dem själva bättre och på att de an-

såg att frågorna var så viktiga att det var värt att ta strid för dem. 

Från och med sent 1680-tal och sedan under hela frihetstiden var SU kär-

nan i riksdagens verksamhet − vid denna tid utgjorde utskottet ett slags 

miniplenum för de tre högre stånden.281 Under den i avhandlingen behand-

lade perioden var det dock ståndens egna plena som var centrum för ständer-

nas beslutsfattande. Stånden överlade var för sig i sammanträdeslokaler som 

låg på bekvämt gångavstånd från varandra, och överläggningar mellan stån-

den fick ske via delegationer som gick mellan lokalerna.282 Min bedömning 

är att de enskilda överläggningarna underlättade för de lägre stånden att göra 

sig gällande i förhållande till statsledningen och adeln: de ofrälse kunde fatta 

sina avgöranden utan att övervakas eller påverkas av adel eller statsledning i 

                                                      
278 Grauers (1932) s. 170f. 
279 Grauers (1932) s. 162. 
280 Rystad (1985) s. 86, 91, 96. 
281 Grauers (1932) s. 162. 
282 Rystad (1985) s. 86, 91, 96. 
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lika hög grad som fallet hade varit om besluten fattats efter muntliga debatter 

i ett ståndsgemensamt plenum. Ett tecken på detta är att bönderna i regel höll 

en låg profil när delegationer för alla fyra stånden då och då sammanträffade. 

De kunde/vågade inte hävda sig på samma sätt i ett sådant forum. Detta gäl-

ler dock främst de frågor om maktdelning som är i fokus för avhandlingen: 

framför allt i bevillningsfrågor var bönderna nog så talföra även på fyr-

ståndskonferenser. Skillnaden i mod beror nog på att bönderna ansåg att de 

förstod de finansiella beslutens effekt på dem själva bättre och på att de an-

såg att frågorna var så viktiga att det var värt att ta strid för dem. 

Möjligheten till mer eller mindre hemliga överläggningar med andra stånd 

var också större i och med den fysiska uppdelningen av riksdagen; som vi 

kommer att se var det vanligt att de ofrälse hade hemliga gemensamma över-

läggningar i Storkyrkans sakristia. Naturligtvis försökte stånden ta reda på 

vad som försiggick hos de andra och ofta skickades delegationer i syfte att 

sondera ställningstaganden, vilket i regel bemöttes med avvaktande uttalan-

den och motfrågor om vad ståndet som delegationen tillhörde ansåg i det 

aktuella ärendet. Ett sätt att komma runt detta var förstås att utnyttja läckor: 

stånden var trots allt relativt stora församlingar som hade svårt att hålla saker 

hemliga. Trots att stånden försökte förhindra detta med svärjande av tystnad-

seder verkar mycket av innehållet i ståndens överläggningar vara väl känt.
283

 

Detta hindrade inte att de enskilda överläggningarna också ledde till en in-

tensiv ryktesspridning om de andra ståndens förehavanden, vilket illustreras 

av ryktena bland de ofrälse om adelns förslag till KF 1672 (kap. 9). Ibland 

klagades det över att diskussionsvis framförda åsikter enligt rykten fram-

ställdes som ståndets slutgiltiga beslut och skapade fientliga stämningar mot 

det berörda ståndet.
284

 

Uppdelningen i stånd har av sociologen Thomas Ertman (som byggt vi-

dare på historikern Otto Hintzes teori om ständerförsamlingar) uppfattats 

som en generell svaghet hos de förmoderna representativa församlingar som 

hade en sådan indelning. Uppdelningen gjorde det lättare för statsledningar-

na att spela ut de olika stånden mot varandra, och de frestades att ställa sig in 

hos kungamakten för att få bättre privilegier snarare än att frondera mot re-

genterna för att uppnå generella rättigheter.
285 

I kontrast till detta hade två-

kammarparlament mycket bättre förutsättningar att lyckas med detta. Karl 

XI:s regeringstid präglades också av att de ofrälse spelades ut mot adeln och 

av att lågadeln spelades ut mot högadeln. Detta var en institutionell svaghet 

som onekligen gjorde det svårare för riksdagen att enas. Incitamenten för de 

ofrälse att tillsammans med statsledningen frondera mot adeln var avgjort 

starkare än incitamenten att tillsammans med adeln gå emot statsledningen 

och vice versa: enighet mellan så många parter var svårare att uppnå och 

                                                      
283 Ahnlund (1933) s. 521f.  
284 PrP s. 59 [5/11 1680]; RAP 14 s. 71 [11/11 1682]. 
285 Ertman (1997) s. 21ff 
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statsledningen hade överlägsna maktresurser jämfört med riksdagsstånden. 

Ändå förekom det sådana ansatser till riksdagsgemensamma aktioner mot 

statsledningen, särskilt under förmyndarriksdagarna 1664 och 1668. Även 

om rådet och krigsbefälet höll i yxan när enväldet föll efter Karl XII:s död 

var det ständerna som tog hem spelet, vilket de inte borde ha kunnat enligt 

Ertmans schema. Ertman förklarar dock den svenska riksdagens styrka och 

framgångar med dess förankring i lokala och regionala församlingar, medan 

motgångarna som sagt förklaras av splittringen i olika stånd. Spänningen 

mellan dessa fördelar och nackdelar förklarar enligt Ertman den svenska 

tidigmoderna statens vacklande mellan kungamakt och riksdagsmakt.
286

 

En annan institutionell egenhet som påverkade de politiska förutsättning-

arna var förstås att såväl präster som bönder var representerade på riksdagen. 

Detta var inget naturgivet tillstånd, man kan mycket väl föreställa sig en 

utveckling där ingetdera ståndet gavs tillträde till riksmötet. I många länder 

var de ofrälse representerade av endast ett stånd, borgarna (i till exempel 

Frankrike var det också borgarna som dominerade det tredje ståndet), och i 

katolska länder är det inte möjligt att kategorisera prästerna som ofrälse. På 

grund av historiska tillfälligheter bevarades en ståndsstruktur där adeln nu-

merärt var i underläge gentemot de ofrälse grupperna som hade tillgång till 

prästernas kunskaper, ideologiska maktresurser och sociala prestige liksom 

böndernas ekonomiska och militära tyngd. 

Bruket av delegationer och konferenser i kontakterna mellan stånden fick 

också effekten att några få män fick uppdraget att föra ståndets talan: när en 

delegation besökte ett annat stånd var det i regel en i delegationen som förde 

ordet och i sin tur besvarades av talmannen i det besökta ståndet. Då regel-

rätta förhandlingsinstruktioner antingen saknades eller var vaga gav det stor 

handlingsfrihet åt ståndens ledande män, särskilt åt dem som var ståndens 

officiella talmän. Prästernas tillförordnade talman Samuel Enander excelle-

rade i detta vid ett par riksdagar under 1660-talet (kap. 6, 8). 

                                                      
286 Ertman (1997) s. 305f, 313, 316. Ständerna ställdes dock inte mot en fullfjädrad kunga-

makt när de tog tyglarna 1719–20 utan mot ett regeringsovant riksråd som saknade legitimitet 

och dessutom ledarskap sedan Arvid Horn för en tid avlägsnades. Intressantare är egentligen 

att kungamakten trots flera självhävdelseförsök inte lyckades återta greppet förrän splittringen 

återigen såg ut som den gjort under 1600-talets slut: adel mot ofrälse. Under frihetstidens 

inledningsskede höll de tre högre stånden ihop mot Fredrik I och bönderna då Karl XII:s och 

Görtz enväldiga regim var i färskt minne och dessutom hade råd och riksdag nu tillgång till 

statsmaktens resurser. När partiuppdelningen i hattar och mössor gick tvärs igenom stånden 

lyckades kungamakten aldrig hävda sig trots att hovet logiskt nog understödde oppositions-

partiet för stunden. När oppositionen blev regering svek de dock kungamaktens förhoppningar 

om utökad makt. Möjligen ger detta Ertman rätt i att en tvådelad struktur, även om det rör sig 

om riksdagspartier snarare än kammare, försvårar för kungamakten att söndra och härska. 
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Propositionerna: hierarkisk styrning och informationsmonopol 

Det var statsledningen som beslutade när riksdag skulle hållas och som ut-

färdade riksdagskallelser.287 Själva grundmodellen för riksdagens verksamhet 

var att ständerna skulle hjälpa kronan och se till att fatta enhälliga beslut.288 

På själva riksdagarna var det statsledningen ensam som hade initiativrätt. 

Framför allt utövades den genom propositionerna, som var utgångspunkten 

för riksdagens arbete.289 Det var också bara statsledningen som hade rätt att 

kommunicera med ständerna. Att denna norm var djupt känd visar den in-

stinktiva reaktionen på hertig Adolf Johans brev till ständerna: de vidarebe-

fordrade genast brevet till regeringen utan att läsa det (kap. 8). Propositions-

institutionen var generell för alla riksdagar, men varje enskild proposition 

var också en viktig institutionell faktor i den aktuella riksdagens arbete. Ce-

cilia Ihse har noterat att propositionernas vikt underströks av den ceremoni-

ella pompa som inramade propositionens uppläsande och överlämnande till 

stånden.290 Propositionerna sattes upp i kanslikollegium efter riktlinjer som 

diskuterats av statsledningen (kung/förmyndarregering och rådet) och even-

tuellt efter beredning av andra myndigheter.291 

Vid några tillfällen under medeltid och tidigmodern tid utmanades propo-

sitionens primat genom att man krävde det som internationellt kallas redress 

before supply: propositionen skulle beaktas först när statsledningen gjort 

resolutioner på ståndens besvär.292 Detta skulle förstås sätta press på de sty-

rande att ge gynnsamma resolutioner. Under min period skedde ett allvarligt 

försök från samtliga stånd att uppnå detta 1664, vilket dock misslyckades 

(det ansågs att det ”inte var manerligt”, alltså stred mot en informell institut-

ion).293 Jag anser att det är betecknande att försöket skedde under en förmyn-

darregering, vilken uppfattades som svagare än en myndig regent. 

Propositionernas betydelse för riksdagsarbetet kan sammanfattas i tre 

punkter: 

1. Riksdagen fick ta del av en verklighetsbeskrivning av främst det för-

svars- och utrikespolitiska läget, men vid flera riksdagar framställdes även 

inrikes angelägenheter. Dessa beskrivningar förväntades ständerna accep-

tera.294 Kopplat till dessa beskrivningar var formuleringar av problem som 

                                                      
287 Grauers (1932) s. 147f.; Ahnlund (1933) s. 444f. 
288 Ahnlund (1933) s. 512. 
289 I samtal med den engelske diplomaten Whitelocke framhölls och försvarades konungens 

förslagsmonopol av Axel Oxenstierna, citerad i Wetterberg (2002) s. 957f; Grauers (1932) s. 

155ff; Ahnlund (1933) s. 527f. 
290 Ihse (2005) s. 74f. 
291 Ahnlund (1933) s. 453f. 
292 Myers (1975) s. 30; Graves (2001) s. 199f; Koenigsberger (1986) s. 24. 
293 PrP 2 s. 309 [12/5 1664]; RAP 9 s. 204 [30/7 1664]; RAP 9 s. 209 [8/8 1664]; RAP 9 s. 

214 [9/8 1664]; Carlson (1885) s. 135. 
294 Allmänna propositionen 1664 RAP 9 s. 302–308 (utrikes) 309–314 (inrikes); Första all-

männa propositionen 1668 RAP 10 s. 480–487 (utrikes), 487–492 (inrikes); Allmänna propo-
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riksdagen ålades att lösa. Framställningarna motiverade den förda politiken, 

men betonade att riket var hotat. Lösningen var utskrivningar och skatter.295 

Den inrikes välfärden skulle uppnås med hjälp av ordningslagstiftning och 

åtgärder för rätt religionsutövning. Propositionerna angav en normativ verk-

lighetsbeskrivning som riksdagen inte väntades ifrågasätta.296 I detta avse-

ende liknar de Karl XI:s flitigt använda ständerfrågor, vars formuleringar 

klargjorde hur man borde uppfatta saken: det rådde inget tvivel om att 

kungen hade suverän rätt att lagstifta, att de som förtalat Karl X Gustavs 

testamente var brottsliga eller att kungen hade rätt att reducera gods som 

donerats till adeln utan att fråga någon om lov (kap. 10). 

2. Riksdagsmännens roll var att ge råd och bistånd till kungen och hans 

representanter för fäderneslandets och det allmänna bästas skull.297 Dessa 

principer: råd (consilium) och dåd (auxilium) var typiska för de förväntning-

ar som statsledningarna ställde på parlament och ständerförsamlingar i det 

medeltida och tidigmoderna Europa.298 För riksdagens del slogs detta fast 

formellt i och med additamentet 1660. Omsorg om den rätta religionen, 

enighet mellan stånden och goda lagar och stadgor var enligt propositionerna 

medlen som skulle leda till allmän säkerhet och ekonomisk förkovran, vilket 

i slutändan skulle gynna var och en.299 Framhållandet av enighetens bety-

delse var förstås en viktig uppmaning till riksdagen att hålla sams. Även 

medlen och målen för riksdagens verksamhet var alltså formulerade av 

statsledningen och uppenbarligen inget man väntade sig skulle ifrågasättas 

av ständerna. 

Det fanns dock en spänning mellan normen att riksdagen skulle ge råd 

som syftade till det allmänna bästa och normen om att stånden bara skulle 

bidra med egna medel efter sina egna speciella förutsättningar.300 Allra bäst 

för riksdagsmännen var förstås om de i stället kunde förmå andra stånd att ta 

                                                                                                                             
sitionen 1672 RAP 11 s. 338–340 (inrikes), 340–345 (utrikes); Allmänna propositionen 1675 

RAP 12 s. 151–153 (inrikes), 155–159 (utrikes); Allmänna propositionen 1678 RAP 12 s. 

316–323 (utrikesläget och kriget); Allmänna propositionen 1680 RAP 13 s. 251–255 (utrikes-

läget och frederna); Allmänna propositionen 1682 RAP 14 s. 195–200 (utrikes). 
295 Forssberg (2005) s. 120; Ihse (2005) s. 72; Allmänna propositionen 1664 RAP 9 s. 314; 

Första allmänna propositionen 1668 RAP 10 s. 487, 492; Allmänna propositionen 1672 RAP 

11 s. 345; Allmänna propositionen 1675 RAP 12 s. 151, 159. 
296 Vilket inte är okänt för forskningen. Se t.ex Holm (2007) s. 222. 
297 Ahnlund (1933) s. 451; Allmänna propositionen 1664 RAP 9 s. 312, 314f; Första all-

männa propositionen 1668 RAP 10 s. 479, 487, 490f; Allmänna propositionen 1672 RAP 11 

s. 338, 345; Allmänna propositionen 1678 RAP 12 s. 316, 323; Allmänna propositionen 1682 

RAP 14 s. 201f. 
298 Graves (2001) s. 8, 217ff. 
299 Allmänna propositionen 1664 RAP 9 s. 301f, 308f, 314, 316; Första allmänna proposit-

ionen 1668 RAP 10 s. 487f, 490; Allmänna propositionen 1672 RAP 11 s. 338f; Allmänna 

propositionen 1675 RAP 12 s. 153f. 
300 Det fanns samtidigt en teori om att värnandet om särintressena i själva verket tjänade det 

allmänna bästa (Blickle (1997) s. 336). 
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på sig större bördor för det allmänna bästa. De ofrälse kom ofta med förslag 

på hur statsfinanserna skulle lösas som gick ut på att adeln skulle bidra mer, 

och presenterade detta som ett råd som syftade till det allmänna bästa – för-

slaget till reduktion 1682 är ett typexempel (kap. 10). Adeln kunde försvara 

sig med att åberopa principen att stånden skulle koncentrera sig på vad de 

själva kunde bidra med och inte belasta andra. Riksdagens institutioner gav 

alltså incitament till de ofrälse att låta sina svar gå ut över andra stånd, 

främst adeln: att ifrågasätta kungamaktens verklighetsbeskrivning hade troli-

gen uppfattats som upproriskt. Även propositionernas öppenhet gav de 

ofrälse möjlighet att göra förslag som drabbade adeln. Det förekom dock att 

situationen var den motsatta. 1682 kom adeln och bönderna med förslag som 

gick ut på att borgarna och prästerna skulle bidra med mer till statskassan, 

liksom adeln försvarade sig dessa stånd med principen att andra stånd inte 

kunde föreskriva vad de skulle bevilja.301 

3. Propositionspunkterna var i regel öppna till sin karaktär. Riksdagsmän-

nen gavs inga siffror på hur mycket pengar som behövdes eller hur många 

knektar man ville skriva ut.302 Detta har varit ett taktiskt drag från statsled-

ningens sida som på det sättet både sonderade vad ständerna kunde tänkas gå 

med på och undgick den kritik som detaljerade konkreta förslag kunde 

väcka.303 Samtidigt gav det ändå riksdagen en chans, eftersom ständerna var 

fria att föreslå vad de ville. Men de begränsades förstås av att de förmodades 

acceptera verklighetsbeskrivningen och problemformuleringen: därigenom 

var de förbundna att ge kungen/regeringen vad som krävdes. Ibland innehöll 

propositionerna mer eller mindre tydliga vinkar. 1672 och 1675 fastslogs 

principen att de fattigaste inte skulle belastas, vilket noterades av de ofrälse 

som gjorde sin egen tolkning av detta.304 Karl XI:s ständerfrågor under riks-

dagarna 1680 och 1682 var inte lika öppna som propositionspunkterna, vil-

ket ledde till kreativa försök att omtolka dem från de ofrälses sida i syfte att 

genomdriva sin politik (kap. 10). 

Trots att statsledningen egentligen hade monopol på förslagsrätten, hade 

ständerna lyckats finna omvägar genom vilket man kunde ta sig runt denna 

princip. De var ju fria att föra in egna förslag i sina svar på propositionen.305 

Även besvären kunde utnyttjas för att komma med allmänt syftande förslag 

till reformer. Ett prejudicerande fall för ett annat sätt att väcka förslag var de 

ofrälse ståndens berömda protestskrift från den stormiga ståndsstridsriksda-

gen 1650. Där lade man fram ett helt statsfinansiellt reformprogram (kap. 3). 

                                                      
301 Duraeus dagbok Lidén 1788 s. 79 [2/12 1682] 1680 åberopade prästerna samma princip 

mot adeln (PrP 4 s. 100f [27/11 1680]. 
302 Grauers (1932) s. 156; Ahnlund (1933) s. 451. 
303 Forssberg (2005) s. 120; Ihse (2005) s. 72f. 
304 Allmänna propositionen 1672 RAP 10 s. 346; Allmänna propositionen 1675 RAP 11 s. 

162; PrP 3 s. 226 [16/9 1675]; BgP s. 147 [7/9 1675]; BgP s. 152 [11/9 1675]; BgP s. 156f 

[16/9 1675]. 
305 Grauers (1932) s. 159. 
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Adeln bemötte detta genom att hävda att detta kränkte drottningens monopol 

på att väcka förslag. Drottningen tog dock emot skriften (dock utan att ge-

nomföra programmet). Från och med 1650 förekom det sedan att memorial, 

skrivelser och liknande ställda till statsledningen framfördes till regenten 

(som naturligtvis kunde välja att ignorera dem).306 Detta prejudikat öppnade 

för nya möjligheter till inflytande för riksdagen och måste ha verkat stimule-

rande för självförtroendet. 

Propositionerna aktualiserar den informationsassymmetri som rådde mel-

lan statsledningen och ständerna. Dels utgjorde de normerande verklighets-

beskrivningar som ständerna förutsattes svälja med hull och hår.307 Dels var 

det ofta mycket svårt för ständerna att skaffa sig egen information som 

kunde utgöra underlag för beslut. Det vill säga: sökkostnaderna var höga. 

Detta försökte stånden komma runt genom att begära ut handlingar, föra 

protokoll och upprätta arkiv. Särskilt prästerna utmärkte sig i detta avseende. 

Stånden försökte också utnyttja eventuella kunskaper om frågorna genom att 

fråga de andra stånden, rådet, kungliga personer etc. Det fanns alltså uppen-

barligen en vilja att bryta sig ur informationsunderläget. Allra tydligast blev 

detta när ständerna krävde att få läsa rådsprotokollen 1675 för att granska 

utrikespolitiken (kap. 9). De utrikespolitiska frågorna var ju också de som 

var svårast för de ofrälse att sätta sig in i samtidigt som de var avgörande för 

huruvida statsledningen skulle yrka på ökade bevillningar. Att de ofrälse ofta 

var för okunniga att ge informerade utslag i olika frågor hindrade dem dock 

inte alltid från att ändå kräva rätt till samtycke, till exempel när de krävde att 

får vara med och utse nya regeringsmedlemmar trots att de flesta av dem 

sällan hade någon aning om vilka kandidaterna var och vad de stod för. 

Oklara beslutsformer, riksdagens yttrandefrihet 

Under denna tid fanns inga formella regler för hur riksdagen skulle fatta sina 

gemensamma beslut. Praxis var att stånden inlämnade skriftliga svar på pro-

positioner sedan förhandlingar förts med statsledningen och de andra stån-

den. I början av 1682 års riksdag beskrev adelsmannen Anders Lilliehöök 

ständernas praxis för adeln (troligen för att informera orutinerade riksdags-

män), men beskrivningen gäller i lika hög grad de andra stånden. 

[…] att qvaestionerna [frågorna], som bliva framställda, först discureras [dis-
kuteras] pro et contra,  på det att Ridderskapet och Adeln bliver väl infor-
merad om hela sakens beskaffenhet och kunde  sedan göra ett [be]slut; dock 
var det [be]slut intet decisivum [slutgiltigt] utan deliberativum  [preliminärt, 
diskussionsunderlag], på det de efter plägad kommunikation inte måtte vara så 
fastsatte, att de ju kunde ändra deras tankar och träda till deras mening, om 
den funnes lideligare  [bättre], och att de kunde med fria händer kommunicera 
med R. Råd; förr kunde det intet heta  slutet [beslutat]. Men sedan Ridder-

                                                      
306 Grauers (1932) s. 209f. 
307 Olsson (1971) s. 44ff. 
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skapet och Adeln sitt conclusum deliberativum medh R. Råd och de andra 
Ständerna hade kommunicerat och inte fann hos dem några kraftigare orsaker 
att  förändra deras tankar, då blev det först decisivum och obligatorium.308 

 

Innan svaret på en proposition eller annan fråga avgjordes i ståndet skulle 

man alltså diskutera frågan internt samt rådfråga rådet och de andra stån-

den.309 Som framgår nedan var det också viktigt att ständerna enades i olika 

frågor, men Lilliehöök framhåller särskilt stånden och rådet som en källa till 

information om vad som var det bästa beslutet i en fråga. När alla stånd på 

detta sätt förhörde sig om varandras mening blev processen för beslutsfat-

tande med nödvändighet omständlig. 

Kanslikollegium sammanförde innehållet i ståndens svar och gjorde ett 

utkast till riksdagsbeslut som skickades ut till stånden som granskade det och 

lämnade förslag till ändringar. Dessa iakttogs eller ignorerades av statsled-

ningen som sedan författade ett riksdagsbeslut som skickades runt till stån-

den för underskrift.310 Det yttersta maktmedlet för att förhindra beslutet var 

således att vägra skriva under, vilket dock var ovanligt. Så länge stånden inte 

var oense om svaren på propositionen (eller andra förslag) var det inget pro-

blem, och de hade var för sig ett inte obetydligt inflytande över hur besluten 

kom att se ut då statsledningen fram till enväldet i regel rättade sig efter 

ståndens svar och riksdagsbesluten fick karaktären av kompilat av ståndssva-

ren. Om det rådde oenighet och olika stånd hade invändningar mot andra 

stånds svar blev det mer problematiskt. Engelsmannen John Robinson, som 

besökte Sverige under sent 1600-tal beskrev processen på detta sätt i sin bok 

A Short Account of Sweden: 

[…] in each house [=stånd] matters are concluded by majority of voices; and 
if one or more of  these bodies differ in opinion from the rest they [must ei-
ther be] brought over by conferences  and persuasions, or the point remains 
unconcluded.311 

 

Indirekt beskriver Robinson den enighetsnorm som styrde riksdagen: avvi-

kande stånd måste övertalas att enas med de andra eller så fick man avstå att 

fatta beslut i frågan. Nationell enighet var idealet.312 Som redovisats ovan var 

det även ett tema i propositionerna. Varför var enighet en så viktig norm? Ett 

viktigt skäl är att Sverige på grund av det ständiga krigen var präglat av ett 

slags belägringsmentalitet. Precis som den kungliga propagandan trummade 

in och som de många krigen tycktes visa föreställde man sig att landet var 

                                                      
308 RAP 14 s. 5f [6/10 1682]. 
309 Ahnlund (1933) s. 521. 
310 Rystad (1985) s. 100; Ahnlund (1933) s. 455–458. 
311 A short account of Sweden KFÅ 1996 s. 45. 
312 Andra uttryck för denna norm: Englund (1989) s. 33–36; Wittrock (1948) s. 288f; PrP 2 s. 

433f [29/7 1664]; RAP 9 s. 64 [26/5 1664]; RAP 12 s. 7 [27/8 1675]. 
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utsatt för ett ständigt hot.313 Hotet krävde att riket höll ihop internt – något 

som ofta påpekades av alla stånd, särskilt under krisen som uppstod när Karl 

X Gustav dog (kap. 6). En modern parallell till riksdagens maningar till 

enighet är de samlingsregeringar som ofta upprättas i kristid för att skapa en 

politik med bred uppslutning bakom sig. 

Riksdagens konfererande och övertalande tog förstås lång tid, och det 

fanns ett incitament för ett avvikande stånd att in i det sista göra motstånd 

för att därigenom utverka eftergifter. Normen sade att ständerna skulle 

kommunicera för att nå eniga beslut, men de enskilda ståndsöverläggningar-

na öppnade också för att man ofta försökte dölja kontroversiella ställningsta-

ganden för andra stånd. De ofrälse försökte ofta hemlighålla sina beslut för 

adeln. 

De skriftliga svaren underlättade detta förfarande, man behövde inte möta 

meningsmotståndarna i en öppen debatt innan man formulerade svar som 

skulle göra underlag till riksdagsbeslut. Borgarnas och prästernas insiste-

rande på enskilda svar angående additamentet illusterar detta väl, och när de 

diskuterade additamentets punkter med adeln höll de inne med åsikter de 

trodde var kontroversiella i adelns ögon (kap. 7). Eftersom besluten var en 

sammanjämkning av de olika ståndens svar kunde man alltså få visst genom-

slag för sina ställningstaganden utan att andra stånd kunde göra något åt 

saken. Att besluten fick karaktären av kompromisser bidrog även till den 

institutionella oklarheten, då enighet ofta kunde nås endast om vaga och 

mångtydiga formuleringar, som böneskriften till Karl X Gustav 1660 visar 

(kap. 6). 

Lösningen hade förstås vara att upprätta röstregler som lät majoriteten 

rösta ner minoriteten på det sätt som också skedde i och med frihetstidens 

grundlagar enligt vilka tre stånd kunde rösta ner ett fjärde (utom i privilegie-

frågor då det berörda ståndet hade veto).314 Bristen på omröstningsregler 

förklaras alltså åtminstone delvis av att riksdagen under det ständiga krigs-

tillståndet måste uppvisa en enad fasad utåt.315 Ändå fanns en föreställning 

om att statsledningen kunde tillämpa majoritetsregeln. Särskilt 1664 aktuali-

serades regeln då adeln fick se sig besegrad i några frågor och regeringen 

stödde sig på de tre ofrälse stånden. Detta ledde till att skarpa hjärnor på 

Riddarhuset utvecklade sofistikerade resonemang om varför adeln inte kunde 

röstas ned av de andra stånden.316 Icke desto mindre fruktade adeln prejudi-

cerande majoritetsbeslut och förnedrande nederlag och man föredrog att böja 

sig innan nederlaget var ett faktum.317 Samma resonemang fördes på Riddar-

huset angående reduktionen där röster höjdes för att det var bäst att själv-
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mant acceptera en reduktion som de andra stånden ändå kunde påtvinga 

dem, vilket ju underförstår att riksdagsmajoriteten kunde besegra en minori-

tet.318 Angående reduktionsbeslutet 1682 bestred dock adeln att de ofrälse 

kunde överrösta dem i denna fråga.319 

När borgarna var ensamma om sin åsikt om tillsättandet av riksskattmäs-

tarposten 1672 verkar det också som att statsledningens utslag motiverades 

av att de tre andra stånden var överens och därför övertrumfade borgarna.320 

Prästerna försökte också ensamma försvara Herman Flemings utnämning till 

riksskattmästare 1660, men fick till sist ge vika (kap. 7). Även om ofrälse 

stånd alltså kunde ställas inför detta dilemma var den verkligt brännande 

frågan om det mest privilegierade ståndet, adeln, verkligen kunde utsättas för 

något så samhällsomstörtande som en nedröstning av de lägre stånden. Den 

sociala matematiken i de informella normer som länge styrt politiken kunde 

inte godkänna att tre myror var fler än en elefant. Icke desto mindre verkade 

en institutionell förändring vara på gång härvidlag: det finns inget som tyder 

på att de ofrälse själva i slutet av 1600-talet besjälades av en norm som före-

skrev att deras socialt sett överordnade inte kunde röstas ner. Som det sociala 

konfliktperspektivet, liksom James Scott, förutsett var denna norm troligen 

något man tvingats finna sig i snarare än en åsikt man delat. Detta hindrar 

dock inte att de ofrälse delat normen om att beslut som fattats i enighet ändå 

var att föredra. 

Huruvida ett stånd, och särskilt adeln, kunde röstas ner var alltså en öppen 

fråga även om det inte fanns något tydligt prejudikat. Ett tecken på att majo-

ritet bland stånden var att räkna med är själva samverkan mellan de ofrälse 

stånden: förutom att bistå varandra med kunskap byggde förstås samverkan 

mellan flera stånd på premissen att samverkan kunde ge dem ökat politiskt 

inflytande i jämförelse med att agera på egen hand. Själva arbetsformen 

skapade samtidigt ett prejudikat för att ständerna självständigt kunde ta ställ-

ning till förslag och komma med egna svar på rätt öppna propositionsfrå-

gor.321 Även om man antar att statsledningen ofta manipulerade riksdagen till 

att fatta de beslut den önskade så var det betydelsefullt att ständerna började 

förvänta sig att få göra självständiga ställningstaganden till statsledningens 

förslag. Det förutsattes också att ständerna fritt kunde debattera (”deliberera” 

med tidens terminologi) vad deras ställningstagande skulle bli − åtminstone 

tills riksdagens yttrandefrihet inskränktes genom testamentsakten 1682 (kap. 

10). Vid ett flertal tillfällen under perioden 1580−1680 uttrycktes normen att 
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riksdagsmän hade yttrandefrihet på riksdagarna och inte kunde klandras för 

att de sade sin mening.322 

Uppdelningen i stånd som fungerade som separata kammare och oklar-

heten i beslutsformerna samverkade till att riksdagsarbetet blev trögt och 

präglat av institutionell oklarhet: förhandlingskostnaderna blev höga. Samti-

digt ska det betonas att det i fanns en institutionell förutsägbarhet i riksdags-

beslutens tillkomst. Propositionerna ledde till ståndens propositionssvar som 

sedan redigerades till ett utkast till beslut vilka därefter skickades ut på re-

miss till stånden varpå ett slutgiltigt beslut formulerades och undertecknades. 

Likaså följde besvärsinstitutionen upptrampade spår. De olika lokala och 

regionala besvären samlades in och de allmänna besvären (som bedömdes 

som riksangelägenheter) redigerades utifrån dessa varpå skriftliga resolut-

ioner följde på både allmänna och lokala besvär.323 Helt oklart och oförut-

sägbart var inte riksdagsarbetet, det förtjänar att framhållas. 

Samtyckesrätten: erkänd, omtvistad, ineffektiv 

Det faktum att ståndens svar ofta fick genomslag i besluten skapade också 

förväntningar om att besluten faktiskt skulle följa ståndens vilja, liksom de 

ofta positiva besvärsresolutionerna skapade förväntningar om att klagomålen 

skulle beaktas.324 Vad innebar det då att ständerna gav sitt samtycke? 1660 

ansåg de ofrälse (i efterhand) att de godkänt kungens testamente redan ge-

nom att de bett kungen att upprätta en akt om styre i hans frånvaro, medan 

adeln hävdade att samtycke innebar granskning av beslutet (kap. 6). 1680 

verkar å andra sidan även de ofrälse ha utgått ifrån att de skulle få vara med 

och granska det testamente man bett Karl XI om: samtycket skulle ges först 

efter granskning (kap. 10). Många fler exempel skulle kunna anföras och 

huruvida den aktiva eller passiva tolkningen av ständernas samtycke före-

drogs varierade uppenbarligen efter hur mycket man instämde i statsledning-

ens politik för tillfället. Min bedömning är dock att det aktiva samtycket i 

regel föredrogs även av de ofrälse: vilket visas av att de inte ens under kung-

amaktens expansion 1682 underlät att göra underbyggda ställningstaganden 

och också förväntade sig att få göra detta (kap. 10). Skillnaden är betydande 

mot 1500-talets riksdagar där de sporadiskt sammankallade och hastigt 

hoprafsade riksmötenas samtycke till Vasamonarkins konstitutionella för-

ändringar ofta blev en formsak. 

Det faktum att ståndens svar ofta fick genomslag i besluten skapade också 

förväntningar om att besluten faktiskt skulle följa ståndens vilja, liksom de 

                                                      
322 T.ex. borgarna 1595, Ahnlund (1933) s. 40; Kristina försvarar de ofrälses rätt att yttra sig i 

samband med protestationen 1650, Ahnlund (1933) s. 273; Per Brahe försvarar böndernas rätt 

att uttala sig fritt i rådskammaren (Wittrock 1948) s. 358f; av bönderna 1649, Wittrock (1953) 

s. 117; PrP 2 s. 316 [16/5 1664]; RAP 13 s. 58 [26/10 1680]. 
323 Rystad (1985) s. 99–104. 
324 Holm (2007) s. 153–168. 
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ofta positiva besvärsresolutionerna skapade förväntningar om att klagomålen 

skulle beaktas.325 Vad innebar det då att ständerna gav sitt samtycke? 1660 

ansåg de ofrälse (i efterhand) att de godkänt kungens testamente redan ge-

nom att de bett kungen att upprätta en akt om styre i hans frånvaro, medan 

adeln hävdade att samtycke innebar granskning av beslutet (kap. 6). 1680 

verkar å andra sidan även de ofrälse ha utgått ifrån att de skulle få vara med 

och granska det testamente man bett Karl XI om: samtycket skulle ges först 

efter granskning (kap. 10). Många fler exempel skulle kunna anföras och 

huruvida den aktiva eller passiva tolkningen av ständernas samtycke före-

drogs varierade uppenbarligen efter hur mycket man instämde i statsledning-

ens politik för tillfället. Min bedömning är dock att det aktiva samtycket i 

regel föredrogs även av de ofrälse: vilket visas av att de inte ens under kung-

amaktens expansion 1680–82 underlät att göra underbyggda ställningstagan-

den och också förväntade sig att få göra detta (kap. 10). Skillnaden är bety-

dande mot 1500-talets riksdagar där de sporadiskt sammankallade och has-

tigt hoprafsade riksmötenas samtycke till Vasamonarkins konstitutionella 

förändringar ofta blev en formsak. 

Stånden som organisationer 

För att bedöma vilka möjligheter stånden hade att utöva inflytande är det 

viktigt att analysera deras organisatoriska förutsättningar. Tyvärr är käll-

materialet otillfredsställande, särskilt i borgarnas och böndernas fall, men ett 

försök till bedömning ska ändå göras. Viktiga faktorer för organisationernas 

möjlighet att bedriva politik anser jag att ändamålsenligheten i organisation-

en och riksdagsmännens kompetens vara. Jag kommer också försöka bedöma 

ståndens förutsättningar för att föra en självständig politik gentemot stats-

makten; hur effektiva organisationerna var när det gällde att fatta beslut, 

alltså: var det fråga om låga eller höga transaktionskostnader när stånden 

skulle fatta beslut − transaktionskostnaderna påverkades också av graden av 

intresseaggregering inom ståndet. Jag kommer också att diskutera hur väl 

riksdagsstånden representerade de kategorier av undersåtar de tänktes före-

träda. 

Självständighet och representativitet: klämda mellan kronan och 

valmän 

Riksdagen var kungens arena, och riksdagsstånden som organisationer exi-

sterade tack vare kronans önskemål (även om prästeståndet hade sin bas i 

redan existerande stiftsorganisationer). Hur stort statsmaktens inflytande var 

över vilka riksdagsmän som de olika stånden valde är oklart. I fråga om kyr-

kan och borgerskapet var inflytandet kanske snarast indirekt, eftersom staten 

hade inflytande över vilka som utsågs till borgmästare och biskopar − och de 
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ledande männen i stånden hämtades ju från dessa kategorier. Biskopsvalen 

tog dock ofta hänsyn till stiftspräster, domkapitel och framför allt det all-

männa prästmöte som prästeståndets sammanträden utgjorde (consistorium 

regni).326 

Böndernas riksdagsmannaval skedde som regel vid häradstingen, ofta 

med häradsnämnden eller särskilda elektorer som valmän.327 Dock är det väl 

känt att såväl statsledningen som landshövdingar, såväl fogdar som härads-

hövdingar vid olika tillfällen påverkat valen av riksdagsmän.328 Generellt har 

dessa överhetspersoner troligen önskat få fogliga bönder till riksdagen. Detta 

ledde emellertid till klagomål bland allmogen och det utfärdades bestämmel-

ser som skulle skydda häradsböndernas fria val.329 Samtliga ofrälse stånd 

hade rätt att själva utse talmän för sina stånd, till skillnad från adeln vars 

lantmarskalk på 1600-talet utsågs av statsledningen.330 Eftersom borgarna i 

regel leddes av en av Stockholms borgmästare och prästerna av ärkebisko-

pen (eller en vikarierande biskop om denne var opasslig) och statsledningen 

hade inflytande över vilka som blev biskopar och borgmästare var kronans 

makt indirekt.331 Cecilia Ihse påpekar att statsledningen fick möjlighet att 

godkänna vem som skulle bli prästernas talman (kallad preses), men som 

hennes egen tablå visar var det snarare stiftens rangordning som avgjorde 

vem som blev preses. Uppsala och Linköping, som var de högst rankade 

stiften, dominerar helt talmanslistan.332 Det är mycket osannolikt att statsled-

ningen självmant skulle önska att den radikalaste av biskoparna, Linköpings-

stiftets Johannes Terserus, blev prästernas talman 1672 och 1675. Detta var i 

stället en följd av att ärkebiskop Lenaeus var sjuk och att Linköping var det 

stift som i rang kom näst efter ärkestiftet. 

Förutom talman hade bönderna dessutom en av statsledningen utsedd sek-

reterare som i praktiken hade stort inflytande över ståndets överläggningar. 

Han vägledde bönderna i de olika frågorna och sammanfattade ståndets åsik-

ter skriftligt.333 Sekreterarens uppgift var i kronans ögon föga förvånande att 

leda in bönderna på de spår som statsledningen önskade, och eftersom sekre-

teraren alltid var en utbildad person hade han ett kunskapsöverläge i jämfö-

relse med bonderiksdagsmännen.334 Bönderna var dock missnöjda med sek-

reterarnas makt och Ahnlund bedömer att deras inflytande minskade från 
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1660-talet.335 Talmannen verkar ha valts av bönderna själva, men det är känt 

att statsledningen skänkte belöningar till talmännen − vilket ju kunde vara ett 

sätt att muta denne till att handla i enlighet med kronans önskemål.336 

Kronan försökte alltså att kontrollera riksdagsmännen, men dessa var 

även utsatta för tryck hemifrån, från dem de skulle representera. Riksdags-

männen fick ofta instruktioner med sig till riksdagarna som de förväntades 

hålla sig till.337 En viktig del av instruktionerna var i praktiken besvärsskri-

velser som de skulle utverka positiva resolutioner på. Om man kom hem 

med avslagna besvär och/eller kraftigt höjda bevillningsbeslut riskerade man 

att utsätta sig för sina ståndsbröders vrede (besluten trycktes och offentlig-

gjordes när riksdagen avslutats och de lästes upp på tingen).338 Det fanns 

alltså starka incitament för riksdagsmännen att inte gå med på beslut som var 

impopulära på hemmafronten. Ahnlund citerar häradsbönderna från Västra 

härad 1664 som vägrade att gå med på vad deras riksdagsman beviljat med 

motiveringen att det gick ”tvärt emot hans fullmakt och klagepunkter [be-

svärspunkter]”.339 Denna press från två håll − statsledningen och ståndsbrö-

derna − var ett viktigt skäl till att det inte ansågs åtråvärt att vara riksdags-

man. Men det lokala/regionala sambandet med riksdagen var ändå troligen 

en viktig styrka för de ofrälse stånden och det svenska riksmötet som helhet, 

som Thomas Ertman framhållit. Särskilt torde kontrollen ha gällt borgarnas 

och böndernas riksdagsmän. Prästerståndet var mer hierarkiskt, vilket å 

andra sidan gjorde ståndet mer slagkraftigt som politisk aktör. 

Biskopar och superintendenter var givna riksdagsmän för prästerna, det 

var i själva verket den enda kategori riksdagsmän som hade en självskriven 

plats på 1600-talets riksdagar vid sidan av huvudmännen för adelsätterna.340 

Detta var förmodligen betydelsefullt för deras självuppfattning; de måste ha 

uppfattat sig som centrala personer i Sveriges politiska liv. Annars skedde 

valet av riksdagsmännen inom ramen för stiftsorganisationen, vilket ofta 

innebar att stiftscheferna och domkapitlen fick ett avgörande inflytande.341 

Det lär ha fallit sig svårt för det lägre prästerskapet att kontrollera sina riks-

dagsmän då dessa i hög utsträckning var deras överordnade. Prästeståndet 

framstår som ett toppstyrt stånd där stiftscheferna, tillsammans med pastor 

primarius i Stockholm, utgjorde en självklar elit.342 De mäktiga männen kal-

las ofta för de som ”sitter vid bordet”, vilket visar att dessa även under 

ståndsplenum hade en privilegierad plats mitt i rummet.343 Det stora flertalet 
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av ståndets riksdagsmän var annars vanliga kyrkoherdar.344 Som framgår 

nedan var också stiftscheferna de mest rutinerade riksdagsmännen och hade 

även av detta skäl ett försteg i jämförelse med det övriga prästerskapet. 

För att illustrera dominansen för stiftscheferna har jag räknat dessas andel 

av de protokollförda yttrandena under riksdagen 1672.345 Trots att stiftsche-

ferna ( samt pastor primarius i Stockholm som hade motsvarande status) 

endast utgjorde 11 % (10 personer) av prästerskapet stod de för ungefär hälf-

ten av de protokollförda yttrandena (180 av 312). Förmodligen är övervikten 

ännu större, eftersom många diskussioner sammanfattas utan att talarna ut-

tryckligen anges. En närmare studie skulle också troligen utvisa att det även 

bland stiftscheferna fanns en intern elit som upptog det mesta av talartiden 

bestående av ärkebiskop Lars Stigzelius, Linköpingsbiskopen Johannes Ter-

serus och Strängnäsbiskopen Erik Emporagrius. Bortsett från att stiftschefer-

na tillsattes i samråd mellan krona och kyrka var alltså prästeståndets själv-

ständighet stor, och vid biskopstillsättningarna var det inte heller alltid de 

politiska kriterierna som avgjorde. Många biskopar valdes för övrigt på riks-

dagar, vilket gav det församlade prästeståndet stort inflytande.346 Däremot är 

det mer än sannolikt att stiftscheferna var så dominerande att politiken ofta 

snarare speglade deras intresse än hela prästerskapets. Detta förhållande 

tycks ha gällt fram till den senare frihetstiden.347 Och bland biskoparna var 

ärkebiskopen, eller hans vikarie på talmansposten, den centrala personen. 

Som Ahnlund påpekat blev han ofta den viktigaste personen av alla de 

ofrälse riksdagsmännen.348 

Eftersom borgarnas protokoll sällan redovisar diskussioner går det inte att 

göra en motsvarande studie om vilka som styrde i detta stånd. Borgarnas 

representanter utsågs delvis av städernas styrelse (magistraterna) och delvis 

av den borgerliga menigheten på allmän rådstuga.349 Även om det då och då 

rådde konflikt om vem som skulle bli riksdagsman var det som regel inget 

större problem att nå enighet. Den sociala representativiteten för städerna 

som helhet var inte stor, inte ens på de allmänna rådstugorna hade mer än en 

liten del av stadens invånare rösträtt. Dessutom hade stadsstyrelserna pro-

fessionaliserats under 1600-talets gång, så de borgmästare och rådmän som 

satt i magistraterna och utgjorde majoriteten av riksdagsmännen var byråkra-

ter snarare än borgerliga näringsidkare. Från och med Kristinas förmyndar-

regering tillsattes dessutom borgmästare i hög utsträckning av statsmakten. 

Detta ledde till en del kontroverser mellan ”kungliga borgmästare” och bor-

gerskap. Ändå borde det ha funnits ett mått av kontroll av riksdagsmännen 
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från borgerskapets sida, då medverkan till impopulära beslut säkerligen 

kunde underminera de borgerliga riksdagsmännens ställning i sina respektive 

hemstäder. 1672 tillförsäkrades dessutom städerna rätten att själva välja ma-

gistratspersoner. Borgmästare och rådmän var konstant fler än representan-

terna för det meniga borgerskapet. Menighetsrepresentanterna kom nästan 

uteslutande från köpmannakretsar, att hantverkare deltog på riksdagarna 

utgjorde rena undantag.350 Att borgarnas flertal bestod av personer med hög 

rang, utan tydlig rangordning mellan dem, kan möjligen ha försvårat ståndets 

beslutskapacitet. Trycket på att en kyrkoherde skulle underordna sig sin bis-

kop var betydligt större än trycket på en borgmästare att underordna sig en 

annan borgmästare. 

Bonderiksdagsmännen utsågs som redan nämnts ofta av häradsnämnden 

på tingen. Hur socialt representativa var då dessa? Det enkla svaret är att det 

inte går att dra några säkra slutsatser om detta. Vanligen har man antagit att 

det rört sig om välbeställda bönder med högt anseende, men med stöd av ett 

par exempel har tanken framförts, bland annat av Martin Linde, att det 

kanske inte alls förhöll sig så. Statsmakten kan enligt denna tankegång ha 

önskat sig mer fogliga riksdagsmän, och sådana var lättare att hitta i fattigare 

skikt av allmogen.351 Bo Lindwall och Henrik Mosén som intensivstuderat 

Östergötlands bonderiksdagsmän konstaterar att det i regel går att finna ri-

kare bönder i häraderna än de som valdes, men anser även att bonderiks-

dagsmännen kom ur en relativt exklusiv grupp som i påfallande utsträckning 

gifte in sig i varandras familjer. De menar också att en riksdagsman var 

tvungen att besitta ett visst välstånd för att han skulle kunna ha råd att vara 

borta från gården under så pass lång tid (troligen har han i regel anlitat en 

dräng som arbetat i hans ställe). De menar också att de områden som Linde 

studerat varit extremt dominerat av ett fåtal herrgårdar, och att därför hans 

resultat troligen inte är representativt för hela riket.352 Pentti Renvall har un-

dersökt de finska bonderiksdagsmännens sociala bakgrund och landat i slut-

satsen att de flesta var rika och väl ansedda personer.353 

Saken kan inte anses avgjord, men själv lutar jag åt åsikten att bonderiks-

dagsmännen i regel var välbärgade, väl ansedda bönder. Dels för att ett antal 

studier pekar åt det hållet, dels för att sådana personer antagligen hade lättare 

att vinna acceptans för de fattade besluten och ur denna synpunkt var bättre 

instrument för kronan. Men hur representativa bonderiksdagsmännen var för 

landsbygdens manliga befolkning är svårt att säga. De var dock oftast själ-

vägande eller kronans landbor (frälsebönderna ansågs representerade av sina 

                                                      
350 Ahnlund (1933) s. 409–415; Grauers (1932) s. 195–200. 
351 Linde (2000) s. 165–168. 
352 Lindwall & Mosén (2007) s. 6f, 15f. 
353 Renvall (1962) s. 142ff. 
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adliga herrar) och under alla omständigheter herrar i sina egna hushåll.354 Det 

är i regel just bondeståndets representanter som hänvisar till pressen från de 

hemmavarande och svårigheten för dem att komma hem med impopulära 

beslut.355 I ståndens riksdagsmäns fullmakter framhölls ofta att de skulle 

vinnlägga sig om besvären och vid hemkomsten redovisa riksdagsbeslut och 

besvärsresolutioner.356 Ragnar Olsson som forskat om bondeståndet under 

den tidiga frihetstiden har visat att samma förhållande gällde även då, och 

redovisar även flera exempel från 1600-talet.357 Även Pentti Renvall är inne 

på samma spår i sin undersökning av de finska riksdagsbönderna.358 Så även 

om bondeståndets val knappast var något mönster av rättvis representation 

spelade opinionen i hembygden uppenbarligen en viktig roll för riksdags-

männens ställningstagande, och med dess stöd kunde man ganska fram-

gångsrikt motsätta sig bevillningar under 1660- och 70-talen. 

Intresseaggregering inom de ofrälse stånden 

Hur effektiva stånden kunde bli som politiska aktörer var delvis beroende på 

i vilken utsträckning de kunde skapa enighet kring politiken. Detta berodde 

på i vilken mån riksdagsmännen hade sammanfallande intressen och åsikter. 

Återigen är detta svårt att få grepp om på grund av det spröda källmaterialet, 

men några rimliga antaganden går nog ändå att göra utifrån generella om-

ständigheter. Prästeståndet borde ha gynnats av att samtliga medlemmar 

hade ett intresse av att värna den lutheranska tron och de privilegier som 

ståndet lyckats utvinna 1650. Det ska dock framhållas att enigheten inte var 

total, men teologiska avvikare hade dock majoriteten styrka nog att utesluta 

(vilket skedde med biskoparna Johannes Matthiae och Johannes Terserus 

1664).359 Inte heller de avvikande röster som höjdes mot biskoparnas stora 

makt lyckades få genomslag före enväldet. Kyrkans hierarki med biskoparna 

i toppen gjorde att enighet kunde uppnås med hjälp av maktspråk. Även om 

åsikterna varierade var den evangeliska läran och upprätthållandet av dess 

monopol gemensam för hela prästerskapet. Den var grunden för prästernas 

uppehälle och gav dem också en ideologisk kompass som inte hade någon 

motsvarighet inom de andra stånden. Biskoparna var för den skull inte oe-

motsagda. Den till det högre prästerskapet kritiske kyrkoherden och dag-

boksskrivaren Olaus Skult var enligt egen utsago misstänksam mot stånds-

ledningens hanterande av Adolf Johans krav (år 1664), som Skult fann rätt-

                                                      
354 Dock är det känt att det under 1600-talet ofta förekom enstaka frälsebönder på riksdagarna. 

För Östergötland har Lindwall & Mosén hittat 12 säkerställda frälsebönder som var riksdags-

män under 1600-talet; Lindwall & Mosén (2007) s. 11; Ahnlund (1933) s. 422. 
355 Memorial om bondeståndet 1664 Den Swenska Fatburen (1768) s. 30 [25/7 1664]; RAP 10 

s. 247 [20/7 1668]; Grauers (1932) s. 5; Hildebrand (1896) s. 378. 
356 Grauers (1932) s. 150f. 
357 Olsson (1926) s. 148–152 . 
358 Renvall (1962) s. 146f. 
359 Montgomery (2002) s. 129–132. 
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mätiga (kap. 8). I protokollet från samma riksdag framgår att samme Skult 

ansåg att det högre prästerskapet betalade för liten andel av prästerskapets 

utlagor och att beskattning av kyrkans män stred emot Bibeln.360 

Till skillnad från prästerna hade borgarståndet inga gemensamma privile-

gier. I stället hade de olika städerna olika privilegier. Eftersom dessa skilde 

sig åt hade borgarna svårare att uppnå enighet i privilegiefrågor − även om 

de 1660 samfällt bad om bekräftelse av alla städers privilegier (kap. 7). En 

skiljelinje gick mellan de städer som hade rätt att bedriva utrikeshandel och 

de städer som inte hade denna rätt.361 Men även i andra frågor hade många 

städer länge försökt att med statsledningens hjälp motarbeta eller till och 

med lägga ned konkurrerande städer i närområdet. Vid ett flertal tillfällen 

påpekade borgarnas olika talmän att de olika städerna inte skulle angripa 

varandra i sina lokala besvär, vilket visar att detta var ett allvarligt pro-

blem.362 Inför den stora bevillningen på riksdagen 1680 utbröt följdriktigt en 

konflikt angående hur hög skatt olika städer ålades, där borgmästaren i lilla 

Askersund ställde till med rabalder genom sina ilskna uttalanden om att stor-

städerna betalade för lite. Krisen löstes genom att Stockholm frivilligt åtog 

sig en högre skatt.363 

En annan skillnad gentemot prästerskapet var att städerna inte ingick i en 

existerande organisation med tydlig hierarki. Det ledarskap som Stockholms 

borgmästare utövade bland borgarna var informellt, och det finns alltså teck-

en som tyder på att stockholmarna angreps. Under den kraftfulle Olof Theg-

ners ledarskap kom dock ståndet att gå åt samma håll.364 Det är betecknande 

att prästerna under riksdagen ibland talar om att samråda med Thegner i 

stället för att som annars tala om samråd med borgarna som kollektiv.365 

Thegner är annars exempel på en annan splittring inom ståndet, den mellan 

borgare och byråkrater, där Thegner var företrädare för den senare kategorin. 

Det fanns troligen en kulturell skillnad mellan köpmän och hantverkare å ena 

sidan och universitetsutbildade ämbetsmän å den andra. Man kan också 

misstänka att ämbetsmännens lojalitet var kluven, då de ofta tillsatts med 

statsledningens goda minne snarare än valts av borgerskapet. En sammanhål-

lande faktor kan dock ha varit det nätverk av kontakter som tidens köpmän 

hade med varandra, och som kan ha spillt över på riksdagarna då de riks-

dagsmän som var köpmän kan ha varit bekanta med varandra sedan tidigare 

och kanske till och med haft kommersiella kontakter. De många skiljelinjer-

                                                      
360 PrP 2 s. 450 [9/8 1664]. 
361 RAP s. 212 [6/7 1668]; Grauers (1932) s. 193. 
362 BgP s. 52f [22–23/6 1668]; BgP s. 133 [27/8 1675]; BgP s. 185 [6/2 1678]; Ahnlund 

(1933) s. 507. 
363 BgP s. 208ff [19/11, 9/12 1680]; Grauers (1932) s. 193f. 
364 Grauers (1932) s. 195; Corin (1958) s. 58–61. 
365 PrP 4 s. 55 [5/11 1680]; s. 70 [11/11 1680]. 
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na kan ha medfört att ståndet fungerade mest effektivt när en stark och av 

alla respekterad ledare som Thegner kunde domptera de stridiga viljorna.366 

Bönderna bestod till övervägande del av skatte- och kronobönder, även 

om det fanns ett mindre inslag av frälsebönder under hela 1600-talet. Skatte- 

och kronobönderna hade gemensamt intresse av att minska den skatte- och 

utskrivningsbörda som föll på dem och i stället skjuta över den på adeln. 

Detta innebar i praktiken att frälsebönderna fick betala. Alltså kan man utgå 

ifrån att majoritetens politik inte varit populär bland minoriteten frälsebön-

der. Ovan diskuteras huruvida riksdagsmännen kan antas ha varit välbärgade 

eller fattiga bönder, men för intresseaggregeringen är det inte säkert att det 

varit betydelsefullt. Riksdagarna ägnade sig ändå inte främst åt omfördelning 

av resurser mellan skilda sociala kategorier, fördelningsfrågorna handlade 

om fördelning av de bördor som kronan ålade olika kategorier undersåtar. 

Om statsledningen beviljade lindring av bördorna gjorde den det efter geo-

grafiska än sociala principer: landsdelar som härjats av fiender, hungersnöd 

eller sjukdomar fick ofta sina skatter nedskrivna.367 Kanske var den geogra-

fiska splittringen också ett större problem för bondeståndets möjligheter att 

uppnå enighet då olika landsdelar hade olika intressen. Bönderna från Bergs-

lagen har till exempel haft sina intressen kopplade till bergsbruk och järn-

hantering, och bönderna från Österbotten var lika engagerade i tjärhandelns 

förutsättningar.368 Om de fått gehör för detta från de andra bönderna är osä-

kert, men i alla fall 1660 verkar tjärintressena från Finland och Norrland ha 

varit tongivande för böndernas ställningstagande när de krävde att tjärkom-

paniets monopol skulle upphöra (kap. 7). Kravet på tjärkompaniets upphö-

rande upprepades under en fyrståndskonferens 1668: ”Alla bönderna ropade: 

Gud give det [tjärkompaniet] ginge omkull till helvitis ju förr ju hellre”.369 

Tidigare forskare har också karakteriserat bondeståndet som en homogen 

samling.370 

Bönderna i bondeståndet var troligen främlingar för varandra då de flesta 

ju var på sin första och enda riksdag (se tabell 3) och det fanns troligen kul-

turella skillnader mellan olika landsdelar och säkerligen språkliga barriärer 

som kan ha spätt på misstänksamheten inom ståndet. Det var inte säkert att 

ens de ledande bönderna i ett härad hade närmare kontakter – och främling-

skapet ökade förstås med avståndet.371 Det finns också tecken på splittring 

bland bönderna. Ibland verkar talmannen och andra riksdagsmän inte vara 

överens om vad man beslutat: när talmannen på prästernas förfrågan 1675 

bedyrade att ingen i ståndet hade klagomål på sina kyrkoherdar utbröt ett 

                                                      
366 Ahnlund (1933) s. 507. 
367 Larsson & Österberg (2001) s. 131. 
368 Larsson & Österberg (2001) s. 84ff. 
369 RAP 10 s. 250 [20/7 1668]. 
370 Grauers (1932) s. 204f.; Ahnlund (1933) s. 512. 
371 Simonson (1999) s. 233–243. 
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sorl bland andra bönder som var missnöjda med orimligt höga kyrkliga av-

gifter (en liknande incident inträffade under förhandlingarna om testamentet 

i Göteborg 1660).372 1682 utbröt tumult när det rådde oenighet om en ny 

ordning för prästernas begravningsavgift då majoriteten ska ha hotat kasta ut 

minoriteten genom fönstret i böndernas sammanträdeslokal.373 Den enda 

sammanhängande redogörelsen för bondeståndets förhandlingar, ett kort 

memorial från 1664, hinner på några få sidor rapportera om att känslorna 

svallade högt inte mindre än tre gånger.374 Eftersom bondeståndet omfattade 

ett par hundra personer och inte verkar ha haft något ordnat sätt att fatta be-

slut var det nog inte lätt att göra sin röst hörd. En spekulativ tolkning är att 

ståndets storlek, (troliga) brist på organisation och oerfarenhet bäddade för 

att ståndet kunde styras effektivt bara av en auktoritativ ledare med erfaren-

het från flera riksdagar: talmannen och/eller sekreteraren.375 

Numerären har säkerligen haft betydelse för möjligheten till intresseag-

gregering. Bönderna var det största ofrälse ståndet och representerades av 

150–200 riksdagsmän, medan borgarna skickade mellan 80 och 100 och 

prästernas numerär i regel var mellan 60 och 70 representanter.376 Febe Cra-

foord menar att prästeståndet hade en fördel av att det bestod av färre leda-

möter, och att det därför borde vara lättare för dem att komma överens än för 

de många bönderna.377 Sven Grauers har konstaterat att detta gällde även för 

borgarna.378 Detta är lätt att instämma i. 

Hur erfarna och kunniga var de ofrälse riksdagsmännen? 

Ett mått på hur kapabelt ett riksdagsstånd var att föra politik är rimligen hur 

erfarna politiker som befolkade det. Jag har därför själv undersökt borgarna 

och bönderna, medan jag stöder mig på Cecilia Ihses undersökningar om 

riksdagsprästerna. 

Ihses undersökning av riksdagsprästerna under perioden 1642–1686 ger 

vid handen att 316 präster endast besökte en riksdag, 75 två riksdagar, 27 tre 

riksdagar och 31 präster besökte fyra riksdagar eller mer. Ihse drar slutsatsen 

att det inte skapades någon form av professionella politiker, men framhäver 

själv att de präster som hade högst representationsfrekvens tillhörde bis-

kopskollegiet. Ihse nämner Gezelius, Enander och Skytte som var med vid 

omkring tio riksdagar var.379 De som hade mest att säga till om var också de 

mest rutinerade. Ledningen av prästerståndet hade alltså stor riksdagserfa-

renhet, och att de flesta av riksdagsprästerna var mindre erfarna betydde 

                                                      
372 PrP 3 s. 201 [6/9 1675]. 
373 Duraeus dagbok s. 107 [16/12 1682]. 
374 Memorial om bondeståndet 1664. Den Swenska Fatburen 1768 s. 26–30 
375 Ahnlund (1933) s. 485. 
376 Ihse (2005) s. 47; Grauers (1932) s. 204. 
377 Crafoord (2004) s. 46. 
378 Grauers (1932) s. 163. 
379 Ihse (2005) s. 158f. 
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mindre för ståndets politiska slagkraft. Däremot kan man räkna med att det 

lägre prästerskapets särskilda önskemål inte framfördes med samma kraft 

som det högre. 

Borgerskapet har jag själv undersökt för en längre period vilket redovisas 

i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Antal riksdagar per riksdagsman från borgarståndet från 20 utvalda städer i 
Sverige och Finland 1644–82.

380
 

Antal riksdagar Antal riksdagsmän 

6 1 

5 1 

4 9 

3 17 

2 49 

1 200 

Källa: BgP. 

Tabell 2. Andel riksdagsmän ur borgarståndet (från 20 utvalda städer) per riksdag 
som hade deltagit vid minst en tidigare riksdag. (De riksdagar som ligger före 1660 
och vars närvarolistor också har kontrollerats är 1644, 1649, och 1650). 

Riksdag Andel i % (ca) 

1660 (II) 37 

1664 30 

1668 27 

1672 29 

1675 43 

1678 48 

1680 48 

1682 41 

Källa: BgP. 

 

Även i borgarståndet var det vanligast att en riksdagsman endast besökte en 

riksdag, men ändå var påfallande hög andel av de 20 utvalda städernas repre-

sentanter veteraner från tidigare riksdagar, siffran varierar mellan 27 och 

48 %. Då borgarståndet var litet till antalet (80–100 personer) präglades för-

handlingarna av rutinerade representanter. Den av borgarna som medverkade 

vid flest riksdagar (från de 20 städerna i alla fall) var justitieborgmästare 

Olof Thegner från Stockholm. Han var också den borgare som utövade det 

största politiska inflytandet under perioden. Liksom i fallet med prästestån-

det sammanföll inflytande med erfarenhet. Även för bondeståndet har jag 

gjort motsvarande beräkningar, som redovisas i tabell 3. 

                                                      
380 Urvalet är dels de tio städer som hade högst rang (Stockholm, Uppsala, Norrköping, Kal-

mar, Göteborg, Åbo, Viborg, Nyköping, Västerås Örebro) samt tio mindre städer (Jönköping, 

Falun, Linköping, Gävle, Karlstad, Södertälje, Sala, Hjo, Söderhamn, Vimmerby). 
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Tabell 3. Representationsfrekvens för bondeståndets medlemmar 1660–1686. 

Antal riksdagar Antal riksdagsmän 

8 1 

7 3 

6 2 

5 7 

4 15 

3 28 

2 115 

1 1354 

Källa: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600–1697. 

Tabell 4. Andel riksdagsmän i bondeståndet som hade deltagit vid minst en tidigare 
riksdag. 

Riksdag Andel i % (ca) 

1660 I 6 

1660 II 20 

1664 14 

1668 14 

1672 – 

1675 15 

1678 16 

1680 16 

1682 24 

1686 20 

Källa: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600–1697. 

 

Man bör i bondeståndets fall ta hänsyn till att det saknas tillräckliga uppgif-

ter från 1672 års riksdag och att förstagångsdeltagare i denna säkerligen har 

varit med vid en eller fler påföljande riksdagar. Antagligen förändrar detta 

ändå inte bilden radikalt: i regel rörde sig andelen rutinerade riksdagsmän 

mellan 10 och 20%, och den stora massan var nybörjare som riksdagsmän. 

Detta i kombination med att bondeståndet var större de andra ofrälse stånden 

(det bestod av 150–200 riksdagsmän) torde ha fått effekten att det var svå-

rare för bönderna att driva politik. Den stora mängden av deras riksdagsmän 

var helt enkelt politiska noviser, i alla fall på riksplanet. Å andra sidan kunde 

detta kompenseras av att ledningen, framför allt talmannen var politiskt 

kompetent. Talmannen på 1660 års första riksdag, Per Eriksson, var en ruti-

nerad riksdagsman som 1660 var på sin sjätte riksdag, den fjärde som tal-

man. Som framkommer i undersökningen nedan var han av allt att döma en 

skicklig politiker (kap. 6). Då spelade det kanske mindre roll att endast 6 % 

av hans kollegor tidigare varit på en riksdag, snarare ökade det hans eget 
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inflytande. Siffrorna bekräftar dock tidigare forsknings antaganden om att 

det knappast fanns någon betydande andel av ”professionella” bonderiks-

dagsmän.381 Lindwall och Mosén konstaterar i sin studie att Östergötlands 

bonderiksdagsmän i regel inte var riksdagsveteraner.382 

En betydelsefull faktor för bönderna torde också vara att medan särskilt 

prästerskapets ledning var väl förtrogna med varandra så präglades bonde-

ståndet av att den absoluta majoriteten var fullständiga främlingar för 

varandra när riksdagen började. Detta försvårade säkerligen samarbetet inom 

ståndet. 

Utbildningsnivån och sakkunskapen bör också ha påverkats av hur kun-

niga riksdagsmännen var och därmed hur effektiva de var när det gäller att 

driva politik. För prästernas del har Ihse konstaterat att en stor majoritet av 

de präster hon studerat under perioden var universitetsutbildade (405 av 449) 

och en knapp majoritet hade tagit magisterexamen (272).383 Även Crafoord 

har konstaterat att en stor och ökande majoritet bland riksdagsprästerna hade 

universitetsexamen.384 Den teologiska kunskapen var med säkerhet hög, lik-

som prästernas förmåga att i tal och skrift uttrycka sig på bildat manér. Frå-

gan är dock hur det stod till med bildningsnivån inom politiskt betydelsefulla 

ämnen som juridik, statsrätt och historia. Mitt intryck efter läsningen av pro-

tokollen är att prästernas kunskaper verkar ha varit på en hög nivå, men det 

är svårt att leda i bevis. Vad beträffar borgarna kan man anta att deras bild-

ningsnivå var hög även i de ”politiska” ämnena, då många av dem var utbil-

dade för en civil karriär i statens tjänst. Dessutom kunde högre utbildning 

öka riksdagsmännens anseende i både sina egna och andras ögon. 

Bönderna var däremot sannolikt inte alls utbildade, det är osäkert i vilket 

utsträckning de alls var läs- eller skrivkunniga – i vilket fall verkar deras av 

statsledningen utnämnda sekreterare ha skött både uppläsning av akter och 

nedtecknande av deras skrivelser. Däremot kan många ha varit medlemmar 

av häradstingens nämnder, vars uppgifter var såväl politiska och fiskala som 

juridiska. En hög andel nämndemän skulle kunna tyda på att bonderiks-

dagsmännen i gemen ändå hade vissa kunskaper om lag och politik. 1672 

klagade man i rådet på att ”tingstutar och prokuratorer” ställde till med pro-

blem i bondeståndet: tingstut var en nedsättande term för deltagare på ting.385 

Detta är också ett indicium på att vana nämndemän betraktades som särskilt 

besvärliga riksdagsmän ur överhetens synvinkel, medan de tvärtom kan ha 

upplevts som effektiva talesmän av bönderna själva. 

 

                                                      
381 Holm (2007) s. 103. 
382 Lindwall & Mosén (2007) s. 23, 383. 
383 Ihse (2005) s. 154. 
384 Crafoord (2004) s. 204f. 
385 Tham (1848) s. 148. 
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Tabell 5. Andel av bonderiksdagsmännen som uttryckligen anges som nämndemän 

(domare, häradsdomare, tolvmän och andra lokala och regionala beteckningar på 

detta uppdrag). 

Riksdag Andel i % (ca) 

1660 II 5 

1664 6 

1668 1 

1675 15 

1678 15 

1680 26 

1682 21 

1686 29 

Källa: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600–1697. 

 

Det är säkerligen en fråga om ett stort mörkertal, då det är fullt möjligt att 

man i listorna över bonderiksdagsmännen inte brytt sig om att notera om de 

var nämndemän eller inte. Inte heller är det säkert att ökningen som tabellen 

tycks påvisa speglar något annat än att man noggrannare rapporterat om det 

var fråga om nämndemän. Eftersom nämnden oftast valde riksdagsman har 

det varit naturligt att hämta riksdagsmännen ur dess krets. Det är svårt att dra 

några säkra slutsatser av ovanstående annat än att det har funnits en sådan 

juridisk och politisk kompetens i ståndet.  

Den mest kompletta presentationen av en regions riksdagsmän finns i Bo 

Lindwall och Henrik Moséns Östgötska bonderiksdagsmän. Bondeståndets 

ledamöter från Östergötland 1600–1866. Författarna har använt sig av dom-

böcker, kyrkböcker med mera för att utvinna så mycket information som 

möjligt om de östgötar som representerade bönderna på riksdagen. För hela 

perioden 1600–1718 har de kommit fram till att knappt 60 % av Östergöt-

lands bonderiksdagsmän var nämndemän.386 Utifrån Lindwalls & Moséns 

minibiografier har jag studerat min undersökningsperiods (1660–1682) riks-

dagsmän och kommit fram till att 51 av totalt 90 bonderiksdagsmän var 

nämndemän under denna period, vilket motsvarar 56 %.387 Eftersom Öster-

götland på många sätt var ett mikrokosmos av Sverige med sin blandning av 

slättbygd och skogsbygd, bergslag och skärgård, frälsejord och skattejord är 

det inte osannolikt att denna höga frekvens av nämndemän också var regel 

bland andra landskaps riksdagsmän.388 En rimlig slutsats är att andelen 

nämndemän i bondeståndet, med hänsyn taget till underrapportering, låg i 

intervallet 20−70 % och troligen närmare den högre siffran än den lägre. 

Detta innebar att det fanns många med lokalpolitisk erfarenhet i ståndet, men 

att de inte utgjorde någon överväldigande majoritet. Det var alltså inte bara 

                                                      
386 Lindwall & Mosén (2007) s. 11, 384. 
387 Lindwall & Mosén (2007) s. 106–163. 
388 Lindwall & Mosén (2007) s. 17. 
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”insiders” på häradstingen som valdes till menighetens talesmän, även andra 

kunde komma i fråga. 

Både angående prästeståndet och bondeståndet har tidigare forskning 

konstaterat att påfallande många riksdagsmän hade någon form av släktband 

till en eller flera andra riksdagsmän.389 Detta i kombination med det faktum 

att många riksdagsmän hämtades från en relativt liten grupp av nämndemän 

innebar troligen att ett flertal av dem hade en kappsäck med goda råd från 

tidigare riksdagsmän i sitt sociala nätverk när de reste till ständermötena. 

Detta gällde nog också i hög grad borgarna där rådmän och borgmästare 

utgjorde den trånga krets som riksdagsmännen som regel hämtades från: helt 

säkert har dessa delat med sig av sina riksdagserfarenheter till varandra.390 

Arbetsformer 

Till skillnad från adeln (som hade Riddarhusordningen) var de ofrälse stån-

dens arbetsformer inte reglerade, och praxis är ofullständigt känd i fråga om 

borgarna och bönderna på grund av källmaterialets sprödhet. Tidigare fors-

kares slutsatser angående prästernas arbetsformer är att de nästan uteslutande 

använde sig av öppen omröstning stiftsvis. De undvek att använda majori-

tetsprincipen och strävade snarare efter att resonera sig fram till enighet.391 

Det finns också många belägg på denna praxis i protokollen. Ofta angav 

stiftet sin röst med en motivering till ställningstagandet.392 Antalet stift och 

superintendenturer var knappt 15 under perioden, vilket gjorde att metoden 

inte förefaller helt idealisk och till exempel i Stockholm 1660 och 1664 fö-

rekom det att man gjorde flera omröstningar i samma fråga. Crafoord fram-

håller också att stiften utgjorde grunden för diskussion och omröstningar, 

men även att prästernas talman (preses) hade en viktig roll eftersom han 

initierade diskussionerna. Hon påpekar också att man inom biskopskollegiet 

hade en mindre strikt talarordning.393 Vid ett par tillfällen under biskop Ter-

serus tid som talman verkar man dock ha tillämpat per capita-omröstningar 

vilket ju borde ha gett det lägre prästerskapet större inflytande.394 Detta är 

möjligen resultatet av en reform som genomfördes redan 1668 då biskop 

Enander inför rådet angav att man börjat med slutna omröstningar i präs-

                                                      
389 Ihse (2005) s. 164–168; Lindwall & Mosén (2007) s. 7, 15, 18. 
390 Ahnlund (1933) s. 413. 
391 Ihse (2005) s. 61; Grauers (1932) s. 186f; Ahnlund (1933) s. 519f. 
392 PrP 1 s. 402f [9/1 1660]; PrP 1 s. 405f [9/1 1660]; PrP 1 s. 409 [11/1 1660]; PrP 2 s. 306 

[12/5 1664]; PrP 2 s. 310f [12/5 1664]; PrP 2 s. 314 [14/5 1664]; PrP 2 s. 335 [22/5 1664]; 

PrP 2 s. 412 [18/7 1664]; RAP 10 s. 28 [13/6 1668]; PrP 3 s. 73 [8/10 1672]; PrP 3 s. 228 

[16/9 1675]; Duraeus dagbok (Lidén 1788) s. 24 [21/10 1682]; Duraeus dagbok (Lidén 1788) 

s. 74 [2/12 1682]. 
393 Crafoord (2004) s. 205. 
394 RAP 11 s. 44f [14/9 1672] (Terserus påstod vid detta tillfälle inför adeln att prästerna alltid 

hade per capita-omröstning när det rådde oenighet. Detta stämde dock knappast.); PrP 3 s. 223 

[16/9 1675]. Grauers (1932) s. 187. 
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teståndet.395 Stiftsvoteringar gynnade med största säkerhet biskoparna vars 

ord vägde tungt i de egna stiften. Ett par gånger under 1670-talet aktuali-

serades frågan om något stift kunde reservera sig emot majoritetsbeslutet, 

framför allt framfördes åsikten av Kalmars superintendent Henning Skytte 

som verkar ha ogillat majoritetens adelsfientliga politik. Detta medgavs dock 

inte: alla förväntades sluta upp bakom majoritetens beslut.396 Det förekom att 

olika arbetsgrupper fick bereda ärenden, men generellt sett har man föredra-

git att diskutera i plenum.397 

Borgarnas överläggningsformer är inte lika väl kända som prästernas. 

Troligen har man röstat efter rangordning: den stad som hade lägst rang rös-

tade först och så vidare.398 Rangen avgjordes av hur hög skatt staden beta-

lade. Det finns även spår av pro et contra-diskussioner i ståndet. Böndernas 

förhandlingar är än mindre kända, men man har antagit att de organiserades 

efter landskap.399 

Protokoll och arkiv: ståndens mine 

En viktig förutsättning för att effektivt kunna driva politik var tillgång till 

skriftliga handlingar om vad som tidigare beslutats på riksdagarna och andra 

viktiga dokument. Både vad beträffar protokoll från ståndets överläggningar 

och arkiv utgör prästerna och bönderna extremfall. Prästerna började konti-

nuerligt föra protokoll från 1640-talet, som redovisar både beslut man fattade 

och diskussionerna inför besluten. Bönderna däremot, förde inga protokoll 

före frihetstidens riksdagar.400 

Det framgår av protokollen att prästerna aktivt utnyttjade sig av andra 

handlingar som man uppenbarligen hade direkt tillgång till, och det finns 

också bevarade arkivförteckningar över de akter som riksdagsprästerna för-

fogade över. Prästernas arkiv var överlägset det mest innehållsrika av de 

ofrälses med hundratals dokument: beslut, propositioner, besvärsresolution-

er, stadgor etc.
401

 Bönderna lär ha förvarat sina dokument i en kista på sin 

möteslokal, men det är osäkert om detta gäller för 1600-talet. Det tidigaste 

kända dokumentet som har förvarats i denna kista är från tidig frihetstid.
402 

Sökkostnaderna för prästerna när det gällde att fatta informerade beslut var 

alltså betydligt lägre än för bönderna, då de lätt kunde konsultera arkiv och 

protokoll. Borgarna intar en mellanställning med mindre utförliga protokoll 

och ett mindre omfångsrikt arkiv. Troligen har deras handlingar inte samlats 

                                                      
395 Ahnlund (1933) s. 520. 
396 PrP 3 s. 121 [12/12 1672]; PrP 3 s. 214 [13/9 1675]. 
397 PrP 2 s. 397 [7/7 1664]; Grauers (1932) s. 158 
398 Ahnlund (1933) s. 520. 
399 Ahnlund (1933) s. 521; Olsson (1926) s. 83f. 
400 Grauers (1932) s. 202. 
401 Landahl (1938) s. 97–100, 144–152. 
402 Landahl (1938) s. 134. 
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i ett ståndsarkiv utan hamnat i respektive stads arkiv.
403

 I jämförelse med 

statsledningens mångfald av informationskällor och rikhaltiga arkiv var dock 

alla de ofrälse stånden i ett hopplöst underläge. Att prästerna verkligen an-

vände sig av sina protokoll visar till exempel förhandlingarna om Adolf Jo-

han 1664, då man återigen granskade protokollen från riksdagen i Stockholm 

1660 för att orientera sig i denna fråga (kap. 8). Exempel på hur dokument 

används ger till exempel utarbetandet av kungaförsäkran 1672 och ederna 

1675 då biskoparna Emporagrius respektive Terserus sätts att granska tidi-

gare liknande försäkringar och eder (kap. 9). Exemplen kan mångfaldigas för 

både borgarna och prästerna.
404

 Det var också viktigt för stånden att använda 

de arkiverade besvärsresolutionerna för att följa upp om de verkligen exe-

kverats och på detta sätt reducera tillämpningskostnaderna. Trots detta ver-

kar många fördelaktiga beslut fattade till förmån för de ofrälse stannat på 

pappret.
405

 För att sätta ytterligare press på resolutionernas genomdrivande 

föreslog prästerna att resolutionerna skulle tryckas: allmänt kända resolut-

ioner var förstås svårare att ignorera.
406

 

Borgarna och bönderna hade sin organisatoriska bas i lokala och regionala 

församlingar med varierande permanens och mötesfrekvens. Prästerna däre-

mot var representanter för en nationell organisation med en månghundraårig 

utveckling i ryggen. Mötesformerna på riksdagen kunde bygga på väl ut-

vecklade mötesformer ute i socknar och stift, och stiftscheferna var välutbil-

dade och rutinerade företrädare för organisationen. 

Institutioner och organisationer: sammanfattning och slutsatser 

Institutionerna på riksdagen var föga effektiva; transaktionskostnaderna var 

höga. Delvis på grund av detta men också på grund av institutionernas hie-

rarkiska karaktär missgynnades riksdagen i förhållande till statsledningen. 

Fördelningseffekten drabbade också stånd med mindre kunskap om de kom-

plicerade institutionella förhållandena hårdare − vilka förutsättningar de 

ofrälses ståndsorganisationer hade att hävda sig kommer att diskuteras i 

nästa avsnitt. Det är också tydligt att de ofrälse stånden försökte ta sig ur sitt 

underläge, och prästerna försökte också uppnå en institutionell förenkling 

med sitt förslag om att riksdag och kung gemensamt skulle fastslå vilka av 

                                                      
403 Kleberg (1929) s. 15f. 
404 PrP 2 s. 306 [10/5 1664]; PrP 2 s. 309 [12/5 1664]; PrP 2 s. 315 [16/5 1664]; BgP s. 96 

[24/9 1672]; PrP 3 s. 108 [2/12 1672]; PrP 4 s. 71 [11/11 1680]; PrP 4 s. 107 [4/12 1680]; 

Duraeus dagbok (Lidén 1788) s. 39 [7/11 1682]; Duraeus dagbok (Lidén 1788) s. 70 [29/11 

1682]. 
405 PrP 2 s. 310 [12/5 1664]; BgP s. 48 [11/6 1668]; PrP 4 s. 321 [10/2 1672]; BgP s. 128f 

[23/8 1675]; BgP s. 144f [1/9 1675]; BgP s. 185f [6/2 1678]; PrP 4 s. 8f [8–11/10 1680]; PrP 

4 s. 10f [12/10 1680]. 
406 PrP 4 s. 10 [12/10 1680]. 
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alla existerande akter, beslut, resolutioner och förordningar som fortfarande 

var giltiga. 

 

Transaktionskostnaderna: en ineffektiv arena 

Sökkostnader: Den stora mängden prejudicerande akter av olika slag gjorde 

det svårt för stånden att orientera sig i de politiska frågorna. Det existerade 

under regerande kungar inga formella institutioner som skyddade eller regle-

rade riksdagens verksamhet (men väl under förmyndarregeringar). Tidens 

statsrättsliga författning − landslagens kungabalk − var knapphändig, öppen 

för vitt skilda tolkningar och delvis obsolet. Det rådde dock ingen enighet 

om exakt i vilken utsträckning kungabalken var förlegad, men de kunde tän-

kas gå utöver de uppenbara förändringarna som inträtt genom arvrikets och 

reformationens genomförande. Dessutom var det oklart hur och i vilken om-

fattning som ständerna hade rätt att utöva den lagliga rättigheten till medver-

kan till lagstiftning som ansågs överförda på riksdagen såsom undersåtarnas 

representanter. Framför allt rådde det förvirring om huruvida ständerna hade 

rätt att medverka aktivt i utarbetandet av förordningslagstiftning − tills Karl 

XI avgjorde saken till kungamaktens fördel 1682. 

Ett välgrundat ställningstagande försvårades också av att statsledningen 

via propositioner eller ständerfrågor gav en normgivande verklighetsbe-

skrivning som riksdagen inte väntades ifrågasätta. De ofrälse försökte 

kringgå sitt informationsunderläge genom att rådfråga andra stånd eller stats-

ledningen via delegationer, konsultera akter och beslut samt på 1670-talet 

tilltvinga sig rätten att granska rådsprotokoll. Uppdelningen i var för sig 

sammanträdande stånd gjorde det svårare att nå uppgörelser då det ledde till 

omständliga förhandlingsomgångar med delegationer rännande fram och 

tillbaka mellan ståndens lokaler i Gamla Stan. Det ska dock framhållas att 

uppdelningen med största sannolikhet gjorde det lättare för de ofrälse, och 

särskilt bönderna, att föra en självständig politik (vid stora konferenser 

ville/vågade de inte framföra sina åsikter). 

Förhandlingskostnader. Beslutsfattandet försvårades genom att formella 

institutioner saknades för hur riksdagen skulle fatta beslut genom majoritets-

röstning och att det endast fanns en vag norm (informell institution) om 

enighet. Detta gav troligen också incitament till att förhindra, fördröja och 

förhala beslut genom motstånd. Ändå allierade sig stånd med varandra, vil-

ket rimligen skedde utifrån en föreställning om att storleken hade betydelse 

och att tre stånd hade mer tyngd än ett. 

Även formen för samtycke i de fall där kungabalken gav undersåtarna 

denna rätt var oklar och vacklande. Inte ens vägran att skriva på riksdagsbe-

slutet gav trilskande stånd vetorätt över dem. Det bör betonas att utarbetan-

det av riksdagsbeslut enligt modellen proposition −propositionssvar−utkast 

till beslut−remiss−riksdagsbeslut liksom utarbetandet av besvär och erhål-
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landet av besvärsresolutioner hade en hög grad av förutsägbarhet, och ledde 

till förväntningar från ståndens sida att de verkligen hade rätt att påverka. 

Tillämpningskostnader. Den mest uppenbara tillämpningskostnaden är 

det faktum att det nästan var omöjligt för stånden att mellan riksdagarna 

säkerställa att beslut implementerades. Detta gav stort svängrum åt statens 

företrädare att lova runt men hålla tunt i de fall de var ointresserade av eller 

hyste motvilja mot fattade beslut. Inte heller i fallet med regentens löften i 

KF och eden fanns det några formella kontrollmekanismer, utan i princip var 

det löftets normativa helgd som skulle skydda efterlevnaden. Även då det 

fanns formella institutioner var det ingen garanti för att de efterlevdes − 

skyddet för sådana regler vilar ytterst på att normerna är allmänt omfattade 

och/eller tvångsmedel. 

Den garanti för uppföljning av besluten som fanns vilade på att riksdagen 

skulle kallas igen. Även i detta fall rådde mer osäkerhet än vad eftervärlden 

antagit, även om riksdagen började ta en viktig plats i det allmänna med-

vetandet som rikets viktigaste politiska arena. Först i additamentet hade riks-

dagarnas periodicitet formellt fastslagits − och även därefter sammankalla-

des den mer sällan än vad som stipulerats. Under myndiga regenter fanns 

inget formellt krav på att riksdag skulle sammankallas, men som informell 

institution fanns normen att riksdag skulle hållas åtminstone vid regimskiften 

och vid konstitutionella förändringar. Detta framgår av att prästerna i Göte-

borg 1660 räknade med att en ny riksdag skulle sammankallas till Karl X 

Gustavs begravning (kap. 5). Så länge sammankallandet av ständerförsam-

lingar helt dikterades av furstarnas/statsledningarnas önskemål var folkrepre-

sentationerna i ständigt underläge.407 Därför var det också ett stort framsteg 

för de svenska och brittiska folkrepresentationerna när dess periodicitet blev 

fastslagen i lag i och med frihetstidens grundlagar respektive uppgörelsen 

efter den ärorika revolutionen.408 

Det fanns ingen garanti för att det var de klassiska fyra stånden som 

skulle kallas, både prästernas och böndernas representationsrätt ifrågasattes 

och upplevdes som hotad (kap. 5, kap. 6). Bristen på formella institutioner 

som angav ramarna för riksdagens existens gjorde att såväl riksdagens som 

enskilda riksdagsstånds ställning var osäker. Under Karl XII:s regering utsat-

tes också riksdagen för ett reellt utrotningshot. Inte ens provinsmöten av den 

typ som 1600-talets regenter regelmässigt sammankallat i krigstid förekom 

under Sveriges mest enväldige konungs krigsplågade regim. Utförsbacken 

för riksdagen hade dock börjat under hans fars sista korta, hårt regisserade 

riksdagar. En parallell utgör för övrigt det gustavianska enväldet under sina 

sista tjugo år: de sista riksdagar som hölls var händelselösa och dominerade 

                                                      
407 Blickle (1997) s. 333.  
408 Metcalf (1985a) s. 117f; Harris (2006) s. 492f, 514. 
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av kungen och under Gustav IV Adolf hölls inte riksdag ens under krigs-

tid.409 

Sammantaget måste riksdagens transaktionskostnader bedömas som höga, 

ständermötena var knappast särskilt effektiva som beslutsfattare. Svårigheten 

att orientera sig i denna miljö ställde stora krav på organisationerna som 

verkade inom dess ramar. I och med enväldets införande klarnade läget dock 

betydligt eftersom kungens tolkningar av institutionerna blev avgörande och 

lydnad under överheten blev en förutsättning för att kunna göra politiska 

vinster. Transaktionskostnaderna minskade således, men fick till effekt att 

maktbalansen skiftade än mer till statsledningens favör. Men spelreglernas 

förenkling kan också ha inneburit fördelar för många andra, och kanske sär-

skilt politiskt svaga grupper genom att vägen till framgång låg i underdånigt 

beteende gentemot kungen snarare än i skickligt politiskt manövrerande på 

riksdagarna. 

I jämförelse med tidigare praxis då statsledningen var tvungen att ge sig 

in på regionala och/eller lokala förhandlingar för att få igenom beslut om 

beskattning och utskrivningar minskade riksdagsförhandlingarna transakt-

ionskostnaderna dramatiskt för centralmakten.410 Vinsten kom dock med ett 

pris: tidigare hade regenterna kunnat spela ut olika landskapsmenigheter och 

städer mot varandra (särskilt Gustav Vasa behärskade denna konst till full-

ändning), men med samlade riksdagsstånd försvårades detta. I motsvarande 

mån ökade riksdagarna möjligheten till intresseaggregering inom stånden 

som utåt kunde tala med enad kraftfull röst. Transaktionskostnaderna för en 

sådan intresseaggregering minskade väsentligt genom politikens centrali-

sering, och som vi kommer att se var inte heller det ineffektiva institutionella 

ramverket något oöverstigligt hinder för samarbete mellan de ofrälse stån-

den. Även om det finns undantag från regeln är det tydligt att de ofrälse 

stånden från och med cirka 1620-talet föredrog riksdagar framför provins-

förhandlingar och utskottsmöten. Som kommer att framgå framöver åtnjöt 

riksdagarna en stark legitimitet bland de ofrälse stånden.411 

Institutionernas fördelningseffekter: statsledningen gynnades 

Statsledningen hade flera trumf på hand gentemot riksdagen: den hade mo-

nopol på kommunikation med ständerna, besatt problemformuleringsprivile-

giet och formulerade en normativ verklighetsbeskrivning som ständerna 

förutsattes acceptera. Det var statsledningen som sammankallade riksdagar-

na och slutredigerade dess beslut. Genom riksdagens uppsplittring på fyra 

stånd med skilda intressen kunde kronan söndra och härska samt agera 

”opartisk” skiljedomare.412 Statsmakten gynnades också av att institutionerna 

                                                      
409 Metcalf (1985b) s. 161f, 164ff, 168–171, 174–179. 
410 Hjärne (1929) s. 136. 
411 Tack till Mats Hallenberg för kloka synpunkter i denna fråga. 
412 Upton (1998) s. 257f. 
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var otydliga, oklara och osäkra. Med dess permanenta organisationer hade 

den tillgång till en överlägsen maktposition i kraft av resurser och kunskap-

er. 

Var de osäkra institutionerna också resultatet av en medveten politik från 

statsledningens sida? Att kungarna hyste en motvilja mot att begränsa sin 

eller statsmaktens maktställning genom att sätta formella institutioner på 

pränt tycks klar, liksom kungamakten inte önskade en formaliserad, lagfäst 

maktställning för riksdagen. Kungarna tog inte själva initiativet till att kung-

aförsäkringarna eller regeringsformen infördes, utan det var företeelser som 

man till sist tvingades acceptera då det blivit en informell institution att såd-

ana dokument hörde till statsskicket. Det är mycket troligt att regenterna 

reagerade med en närmast instinktiv motvilja mot sådana begränsningar av 

deras maktställning som kränkte deras kungliga status: i alla fall var Karl XI 

närmast allergisk mot formella rättigheter för undersåtarna. Riksråden döptes 

om till kungliga råd och rikets ständer skulle kallas Kungl. Maj:ts ständer − 

allt för att betona att medlemmarna av riksrådet och riksdagen inte hade en 

självständig ställning mot kungen utan var hans tjänare. Det är således ingen 

slump att det var rådet och riksdagen som strävade efter att formalisera de 

politiska institutionerna, och det var också dessa organisationer som stod för 

genombrottet för stiftandet av grundlagar i Sverige 1719−1723. Förutom att 

det var ett led att befästa den de facto makt ständerna besatt ville de över-

sätta det till de jure-makt för att stabilisera denna maktsituation. Dessutom är 

det troligt att de önskade få mer genomskinliga och förutsägbara politiska 

institutioner vilket skulle underlätta koordinationen av politiskt handlande 

och sänka de politiska transaktionskostnaderna. En parallell till detta var de 

amerikanska revolutionärernas tendens att upprätta nedtecknade konstitut-

ionella dokument. Detta var åtminstone delvis en reaktion på Storbritanniens 

styrelsesätt, som vilade på icke nedtecknade informella institutioner vilket 

enligt amerikanerna möjliggjort brott mot kolonisternas rättigheter som un-

dersåtar.413 

Oreglerade förhållanden ökade också statsledningens handlingsfrihet i 

olika situationer. Ett exempel på detta är statsledningars intresse av att knyta 

till sig anhängare genom att ge dem belöningar vilket har uppmärksammats 

av statsvetaren Bruce Bueno de Mesquita och hans medförfattare: det hjälper 

härskare att behålla makten.414 Detta illustreras också av kungens konflikt 

med de ofrälse angående hans rätt att ge nya donationer. De ofrälse med 

prästerna i spetsen ville förhindra att dåliga monarker skulle återuppta 

ovanan att donera kronojord till sina anhängare (kap. 10). Lösningen var att 

formulera ett bindande förbud mot sådana donationer, ett gott exempel på 

Acemoglus och Robinsons tes att aktörer försöker utnyttja en stark makt-

ställning i samtiden för att skapa bindande institutioner för framtiden. 

                                                      
413 Wood (2002) s. 63f. 
414 Bueno de Mesquita et al. (2003) s. 8, 29ff. 
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Kungen ville dock kunna belöna anhängare och förtjänta personer, och var 

förmodligen också irriterad över ingreppet i hans maktställning, trots att det 

skedde via underdåniga formuleringar. Andra exempel från det karolinska 

enväldet är kungarnas tendens att skapa nya administrativa strukturer befol-

kade med lojala anhängare som motvikt mot de gamla ämbetsverk som de 

upplevde motarbetade deras politik.415 Ekonomhistorikern Carl-Johan Gadd 

har uppmärksammat näringslagstiftningens oklarhet och mångtydighet och 

landat i en besläktad slutsats: oklarheten var medveten eftersom den tillät en 

flexibel tolkning av lagen. Detta var praktiskt när lagstiftningen skulle kon-

kretiseras i lokalsamhällen med skilda traditioner.416 

Ständerna hade trots sin underordnade position och svårigheten att orien-

tera sig i institutionernas svårgenomträngliga djungel en del möjligheter att 

hävda sig. De kunde förvänta sig att få delta i mycket beslutsfattande även 

om regelverket var oklart. Klyvningen mellan ståndens uppgift att å ena si-

dan ge förslag som skulle värna allmänintresset och å andra sidan skydda 

ståndens egna intressen kunde lösas genom att egenintresset framhölls som 

riksintresse och öppnade för möjligheten att angripa andra stånds privilegier 

i namn av det gemensamma bästa. Att propositionspunkterna var öppna till 

sin karaktär stimulerade till formulering av egna förslag. Sedan 1650 var det 

också möjligt för ständerna att komma med egna initiativ. Fram till 1682 

rådde också en norm om yttrandefrihet på riksdagarna. Regimskiften öpp-

nade återkommande möjligheter till politiska vinster för riksdagen, men i 

samma mån kunde de politiska motståndarna (för de ofrälse oftast adeln) 

vinna fördelar. Därför var regimskiften något som framtvingade politisk 

mobilisering. Fallet med kampen för egna privilegier och motståndet mot 

adelns privilegier visar detta. Troligen stimulerade detta också till förbere-

delser för kommande regimskiften. 

Denna tolkning är i samklang med det sociala konfliktperspektivet som ju 

förutsätter att aktörer försöker förändra institutionerna till sin fördel när 

motparten uppfattas som svag medan man finner sig i institutioner som anses 

orättvisa när motparten är stark. Förmyndarregeringen efter 1660 och Karl 

XI från och med cirka 1676 hade en sådan styrkeposition. I dessa lägen sökte 

de ofrälse snarare vinna fördelar genom anpassning till statsledningens poli-

tik än att utmana upplevda orättvisor. Programmet anpassades till situation-

en. Enligt Jack Knights förutsägelse bör svagare aktörer mer konsekvent än 

starka alliera sig med statsledningen, vilket med viss modifikation stämmer 

in på Sverige. Trots allt samverkade man med adeln under förmyndarrege-

ringen och lyckades bland annat därför hålla nere nya bevillningar till ett 

minimum (kap. 9). Under enväldet tvingades man å andra sidan gå med på 

                                                      
415 Lennersand (1999) s. 53f; Wetterberg (2006) s. 254–259. 
416 Gadd (2007) s. 87, 97ff. Gadd hänvisar också till annan, främst ekonomisk-historisk, 

forskning som uppdagata samma oklarhet i 1600- och 1700-talens svenska lagstiftning (Gadd 

(2007) s. 92). 
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stora bevillningar men lyckades i gengäld utverka de länge emotsedda re-

duktionerna av avsöndrad kronojord. Precis som det tillfälliga stödet från 

Kristina 1650 gjorde de ofrälse djärvare var upplevelsen av att Karl XI ut-

gjorde en allierad mot adeln något som gjorde bönderna allt offensivare 

(kap. 10). Som historikern Kimmo Katajala diskuterat är samma fenomen 

känt från 1700-talet: om regimens maktställning var svag eller kungamakten 

signalerade vänlig inställning till ofrälse krav gick man till offensiv.417 

Den redan nämnda privilegiekampen mellan stånden passar förstås in i 

det sociala konfliktperspektivet. Som följande kapitel kommer att diskutera 

finns det en klar tendens att stånden kom med skarpare förslag när de upp-

levde sig vara i en styrkeposition men var mer undfallande när andra aktörer 

var starkare. 

För att återknyta till North, Wallis och Weingasts tolkning av institution-

ernas utveckling i the natural state präglades dessa av en ökande grad av 

standardisering parallellt med en ständig omförhandling av olika elitgruppers 

rättigheter och privilegier. Under min korta tidsperiod är standardiseringen 

svår att urskilja, men den kan dock ses som ett förberedande stadium till den 

ökade statsrättsliga reglering av riksdagens ställning och maktdelningen i 

stort som skedde i och med upprättandet av frihetstidens grundlagar. Den 

ökande floden av förordningslagstiftning, riksdagsbeslut och besvärsresolut-

ioner var kanske i sig steg på vägen mot denna standardisering även om de 

olika ”standarderna” ännu inte synkroniserats med varandra. Det är också 

tänkbart att de ständiga omförhandlingarna mellan eliterna i sig gav upphov 

till oklarhet och begränsad förutsägbarhet då rättigheterna ständigt omför-

handlades.418 Snarare än att styras av statsledningen, som diskuterats ovan, 

kan den institutionella röran ha växt fram som ett oavsiktligt resultat av 

ständiga omförhandlingar mellan elitaktörer där statsledningen bara var en 

av dessa aktörer. North och hans medförfattare är inte speciellt utförliga på 

denna punkt, men kanske kan deras kontrasterande beskrivning av de klara 

institutionerna i demokratiska samhällen (open access orders) tjäna som en 

vägledning till de oklara institutionerna i dess föregångare (natural states): 

Open access orders must […] have a far more articulated institutional struc-
ture and process than  natural states. The explicit process of governing is both 
more transparent and more elaborate […]  The process of creating sovereign 
commands is unambiguous and common knowledge:  everyone knows how 
laws and regulations are produced, and these laws are impersonal rules  that 
apply to everyone. All these institutions are protected by credible commi-

                                                      
417 Katajala (2004b) s. 219. 
418 Carl-Johan Gadd diskuterar samma möjlighet (Gadd (2007) s. 95). På 1700-talet expedie-

rades ärenden betydligt snabbare i det enväldigt styrda Danmark, medan det i frihetstidens 

Sverige tog längre tid på grund av att man tog hänsyn till många intressegrupper (Gustafsson 

(1994) s. 156f.) 
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ments, including  the consensus condition protecting the basic rules of the 
political and economic systems.

419
 

 

Även om det skulle behövas omfattade komparativa studier för att göra en 

säker generalisering är det möjligt att min iakttagelse angående en specifik 

episod i svensk politisk historia går att generalisera till andra tider och plat-

ser. 

Sammanfattning och slutsatser: organisationer 

Vilka förutsättningar hade då de ofrälse att klara av den osäkra och oklara 

institutionella miljö som riksdagsarbetet utgjorde? Det är svårt att göra en 

entydig absolut bedömning, men i alla fall relativt sett stack prästerna ut i 

förhållande till borgarna och bönderna i eftersom deras förutsättningar för att 

effektivt bedriva politik på flera punkter var gynnsammare. 

− Prästerna hade en gemensam ideologi, den kristna lära de ansåg sig 

satta att bevaka och vars auktoriserade uttolkare de var (även om ”ideologin” 

inte angav ett speciellt politiskt program). Deras intresse var också koordine-

rat kring försvaret för deras eget religionsmonopol och de ståndsgemen-

samma privilegier man lyckats utverka 1650. I båda dessa avseenden hade 

man ett försteg framför bönderna och borgarna. 

− Prästerna ingick i kyrkan, en organisation med hundratals år på nacken 

med en rikstäckande organisation som var permanent och existerade även 

oberoende av riksdagarna. Denna organisations hierarki präglade även riks-

dagsarbetet och gjorde det lättare för ståndets ledare (stiftscheferna) att do-

minera sina underordnade. Borgarna och bönderna byggde också sin riksre-

presentation på existerande församlingar: stadsråden och häradstingen. 

Dessa gav styrka i och med riksdagsmännens starka lokala och regionala 

förankring men gav inte ståndsorganisationen samma stadga som det hierar-

kiska prästeståndet. Dessutom var de olika städernas skilda privilegier troli-

gen en splittrande faktor för borgarna. Bönderna är det svårare att uttala sig 

om, men deras stånd dominerades säkerligen av skatte- och kronoböndernas 

intressen, då frälsebönderna hela tiden var i klar minoritet. 

− Prästerna överglänste de två andra ofrälse stånden klart när det gällde 

arkivbildning och protokollförande då de i båda grenarna var de i nivå med 

adeln. Borgarna var ett par steg efter och bönderna saknade både protokoll 

och arkiv fram till frihetstiden. Tillgången till dokument och protokoll gjorde 

det lättare för prästerna att på en gedigen kunskapsbas bygga en ändamålsen-

lig politik. 

− I biskoparna och superintendenterna hade prästerna tillgång till ett le-

darskap med hög social status och stor självmedvetenhet. Dock hade även 

borgmästare, särskilt i stora städer, en ansenlig status. Böndernas sociala 

status var förstås låg. 

                                                      
419 North, Wallis & Weingast (2009) s. 123.  
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− Prästerna hade, liksom troligen borgarna, tillgång till många män med 

högre utbildning. Detta medförde att dessa stånd hade tillgång till män som 

troligen var förtrogna med statsrätt, historia, juridik och teologi: kunskaper 

som var användbara i utformandet av politiken. Dessutom gav det riksdags-

männen ett kulturellt kapital och var kanske också en gemenskapsskapande 

faktor mellan borgare och präster. Bondeståndet hade många medlemmar 

med erfarenhet från lokal- och regionalpolitik (liksom borgarna), men med 

den högre utbildningen var det säkerligen föga bevänt. 

− I fråga om erfarenhet var visserligen de flesta av prästerståndets riks-

dagsmän oerfarna nybörjare (som Cecilia Ihse visat), men de hade tillgång 

till ett stabilt ledarskikt av stiftschefer som ofta hade erfarenhet från många 

riksdagar. Bland borgarna är det framför allt Olof Thegner som når status 

som en sådan stark ledare med många riksdagar. Även bonden Per Eriksson 

hade en sådan stark ställning 1660. Dessa mäns starka ställning visas inte 

minst av att förmyndarregeringen ansträngde sig för att manövrera bort dem 

från riksdagarna. Även bland borgarna och i än högre grad bönderna var de 

flesta riksdagsmän nybörjare, men kanske var detta mindre viktigt än ett 

effektivt ledarskap när det gällde att föra slagkraftig politik. Dock var det till 

stor nytta att ha tillgång till politisk erfarenhet när politiken skulle utformas, 

och min bedömning är att ”de som satt vid bordet” bland prästerna utgjorde 

ett kunnigt ledarskap för ståndet. 

− Prästernas toppstyrning medförde däremot att de troligen inte represen-

terade sina valmäns intressen lika väl som borgarna och bönderna. De senare 

var troligen tvungna att ta större hänsyn till sina hemmavarande medbröders 

åsikter och riskerade repressalier om dessa inte ansåg att de fullgjort sitt 

uppdrag på bästa sätt. Prästernas ledarskikt behövde troligen inte oroa sig för 

detta i samma utsträckning, då de var chefer för sina valmän. 

Prästerna kunde alltså av dessa orsaker agera på jämställd fot med adeln i 

de komplicerade och kontroversiella frågorna om makt och maktfördelning 

som är i fokus i fallstudierna. Bönderna däremot agerade ofta underdånigt 

och undfallande i dessa frågor, vilket förmodligen beror på svagheterna i 

deras organisation. Svårigheten låg bland annat i att ena en skara som ibland 

uppgick till 200 män, som dessutom nästan allihop var på sin första riksdag 

och saknade grundläggande kunskaper om den högre politikens form och 

innehåll. Därför blev de beroende av de andra ståndens kunskap. I de fall där 

de kunde skapa enighet internt kring en fråga som de dessutom ansåg vara 

viktig för dem och som de förstod kunde bönderna däremot låta sin underdå-

nighet flyga och fara och agera självständigt och pådrivande. 

Ståndsorganisationernas transaktionskostnader 

Det är svårt att uttala sig säkert om effektiviteten i ståndens beslutsfattande, 

men några tentativa slutsatser ska jag ändå försöka mig på. Vad beträffar 

sökkostnader var det lättare för prästerna och borgarna än för bönderna att 

finna relevant information som kunde utgöra beslutsunderlag, eftersom de 
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ledande riksdagsmännen var mer erfarna och mer bevandrade i statssakerna. 

Prästernas och även borgarnas sökkostnader minskade också genom till-

gången till protokoll och arkiv. Borgarna verkar ha varit mer splittrade i sina 

intressen i jämförelse med bönder och präster där intressemotsättningarna 

var förhållandevis små. Vad beträffar förhandlingskostnaderna är det bara 

prästernas beslutsfattande som är närmare känt. Deras beslut skedde huvud-

sakligen genom stiftsvis muntlig votering där stiftets talesman angav skälen 

till utslaget. Då stiftens antal inte var stort var det inte ohanterligt, men lik-

som beträffande riksdagen i stort undveks oftast majoritetsbeslut till förmån 

för framförhandlad enighet. Detta gjorde beslutsfattandet rätt ineffektivt. 

Prästernas fördel var dock deras oligarkiska toppstyrning, vilket ändå trolig-

en gjorde beslutsfattandet mer effektivt än i de andra ofrälse stånden. Bön-

derna var ett stort stånd utan speciella förhandlingsprinciper, vilket troligen 

är ett av skälen till de tumult som då och då verkar ha utbrutit under förhand-

lingarna. Borgarståndet verkar liksom bönderna ha varit mest effektivt då det 

anfördes av starka ledare (till exempel Olof Thegner, och även ledarna från 

1650). Till skillnad från bönderna var detta inte en följd av storleken utan av 

det faktum att städerna hade så skilda intressen. Tillämpningskostnaderna 

sammanfaller i stort sett med samma problem som identifierats angående 

hela riksdagens tillämpningskostnader (problemen med att kontrollera att 

besluten efterlevdes). Men stånden hade ibland problem med att dess dele-

gationer överskred sina instruktioner och meddelade något andra beslut till 

statsledningen eller andra stånd. Prästernas tillförordnade talman biskop 

Enander agerade vid ett par tillfällen på detta sätt. 

Jämfört med adeln var samtliga de ofrälse i ett visst underläge då Riddar-

husordningen av 1626 gav institutionell stadga och förutsägbarhet i ståndets 

förhandlingar. De ofrälse stånden hade inte någon motsvarighet, trots ansat-

ser till ståndsordningar även för dem.420 Klassröstningen på Riddarhuset gav 

en viss automatik åt skeendet och gjorde att beslut kunde fattas snabbare 

(Riddarhuset var indelat i tre olika klasser som hade en röst var, inom klas-

serna röstade man ofta per capita med slutna omröstningar).421 Däremot hade 

de en nackdel i jämförelse med till exempel prästerna i det att intressemot-

sättningarna inom ståndet mellan högadel och lågadel, mellan godsägaradel 

och tjänsteadel var ett problem för ståndets politiska slagkraft. Däremot hade 

de tillgång till kunniga personer, och fylldes dessutom på av skickliga 

nyadlade ofrälse. Även borgaren (bondsonen!) Thegner blev till sist friherre 

och landshövding med säte i adelsståndet.422 Som historikern Wilhelm Carl-

gren visat hade adeln också en mer avancerad utskottsverksamhet, där speci-

ella arbetsgrupper var beredande i skilda ärenden. Detta gav ökad effektivitet 

åt ståndets verksamhet genom smidigare ärendehantering och specialisering 

                                                      
420 Ihse (2005) s. 40f. 
421 Ahnlund (1933) s. 512f. 
422 Nordisk Familjebok. Uggleupplagan. Del 28. (Uppslagsord: Thegner). 
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av arbetsuppgifterna. Carlgren noterar dock att prästernas och borgarnas 

mindre antal gjorde att behovet av sådana utskott inte var lika pressande, och 

att till exempel stiftsöverläggningarna var ett substitut (som dock inte gav 

samma ämnesspecialisering som adelsutskotten). Icke desto mindre bidrog 

detta till att adeln kunde hantera fler ärenden med högre hastighet än de 

ofrälse.423 

I jämförelse med statsledningen hade alla de ofrälse stånden som organi-

sationer en rad nackdelar. Statsmaktens organisationer (byråkratin) var per-

manenta och präglades av en ökande professionalisering. Standardiseringen 

och regleringen av de statliga organisationernas verksamhet gjorde dem till 

användbara instrument för statsledningen. Förutom att ramarna gynnade 

statsledningen så hade den också organisatoriska resurser som gav den ett 

överläge. Inte att förglömma ägde den också monopol på den yttersta makt-

resursen: våldsmakt. Detta var troligen betydelsefullt till exempel vid riks-

dagen i Göteborg 1660 (kap. 6). 

                                                      
423 Carlgren (1909) s. 108–118. 
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5. Interaktion och intresseaggregering mellan 
riksdagsstånden 

I detta kapitel kommer jag att undersöka interaktionen mellan stånden på 

riksdagen. Förutom av fallstudiernas rön kommer jag att använda mig av 

exempel hämtade från de tre högre ståndens riksdagsprotokoll i sin helhet för 

perioden 1660−1682. 

I kapitel 4 berördes skälen till att stånden höll kontakt med varandra: det 

handlade om att använda de andra stånden som informationskällor för att 

fatta bra beslut samt om att alla stånden helst skulle förhandla sig fram till 

enighet i varje fråga.
424

 I protokollen finns ett otal exempel på att stånd 

skickar delegationer till varandra för att få reda på information i olika frågor, 

särskilt ofta ber bondeståndet om hjälp med orientering i olika frågor.
425

 

Detta berodde förstås på att bönderna hade mindre erfarenhet av politik på 

riksnivå och var sämre informerade än de andra stånden både på grund av 

färre litterata ledamöter och bristen på arkiv och protokoll (kap. 4). Bönder-

nas position längst ner i ståndshierarkin kan också ha bidragit att det föll sig 

lättare för dem att ödmjukt be om råd: det var ett beteende som passade in i 

den hierarkiska och patriarkaliska världsbilden. 

Även om det var oklart om majoriteter kunde besegra minoriteter så age-

rade stånden ofta utifrån premissen att allianser mellan stånd kunde ge 

styrka, åtminstone genom att skapa ett tryck på det/de stånd som hade avvi-

kande uppfattning. Normen var ju också att enighet skulle uppnås, vilket 

också krävde att stånden stod i kontakt med varandra. Taktiken kunde dock 

variera när det gällde attityden till de andra ståndens beslut: ofta föredrog 

man att vänta ut andra stånds beslut och anpassa sin egen politik därefter, 

ibland försökte man aktivt påverka andra stånd genom att deklarera sin 

ståndpunkt.
426

 Som framgick av Lilliehööks uttalande från riksdagen 1680 

(kap. 4) ansågs dock de beslut som meddelades de andra stånden endast vara 

preliminära och öppna för revidering. Detta ledde förstås till att förhandling-

                                                      
424 Grauers (1932) s. 164f. 
425 Se t.ex. PrP 2 s. 316 [16/5 1664]; PrP 2 s. 335 [23/5 1664]; RAP 10 s. 189 [6/7 1668]; BgP 

s. 57 [27/6 1668]; PrP 3 s. 65 [28/9 1672]; RAP 11 s. 99f [4/10 1672]; PrP 4 s. 115 [8/2 

1680]; RAP 14 s. 16 [13/10 1682]; RAP 14 s. 22 [18/10 1682]. 
426 Grauers (1932) s. 158; PrP 2 s. 338 [23/5 1664]; PrP 2 s. 349 [26/5 1664]; PrP 2 s. 420 

[20/7 1664]; RAP 9 s. 21 [15/5 1664]; RAP 9 s. 65 [26/5 1664]; RAP 10 s. 246 [20/7 1668]; 

BgP s. 93 [16/9 1672]; RAP 11 s. 27f [13/9 1672]; RAP 11 s. 32 [13/9 1672]. 
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arna ofta blev långa sekvenser av delegationer mellan stånden interfolierade 

av interna diskussioner. 

Det framgår av protokollen att det var viktigt att hålla en god ton mellan 

stånden för att upprätthålla kommunikationen. Ett tecken på detta är de ela-

borerade hälsnings- och avskedsdelegationer som stånden skickade till 

varandra i början och slutet av riksdagarna, och de hälsningar som utväxla-

des mellan delegationer och stånden de besökte under pågående överlägg-

ningar om politiska frågor. Dessa bestod av idel artigheter och förhoppningar 

om gott samarbete.
427

 När samtalsklimatet varit dåligt påverkade detta även 

dessa formaliserade kontakter. I slutet av den inflammerade riksdagen 1682 

skickade borgarna ingen avskedsdelegation till adeln som hämnades med att 

inte skicka någon till borgarna.
428

 I slutet av reduktionsriksdagen 1680 

skickade prästerna en avskedsdelegation till adeln som tackade för gott sam-

arbete ” så vida dessa tiders beskaffenhet det haver kunnat tillåta”, en ovan-

ligt dämpad formulering som särskilt noterades på Riddarhuset.
429

 

Intresseaggregering mellan de ofrälse stånden 

Vilka var förutsättningarna för att de ofrälse stånden skulle kunna enas om 

gemensam politik? Som anfört i inledningskapitlet har forskningen ofta 

framhållit att prästerna och bönderna stod i ett särskilt förhållande till 

varandra. Mellan prästerna och bönderna fanns dock konflikter, vilket histo-

rikerna också uppmärksammat. Prästerna ansåg att bönderna slarvade med 

att betala sitt tionde, och bönderna ansåg att prästerna begärde oskäligt höga 

avgifter.
430

 Borgarna var också missnöjda med att bönderna bedrev handel 

på landsbygden, till städernas förfång. Mellan prästerna och borgarna fanns 

dock (enligt historikern Nils Ahnlund) inga särskilda konfliktytor, vilket 

även på lång sikt gynnade samarbete mellan dessa stånd.
431

 

För att få en översiktlig bild över kontakterna mellan de olika stånden har 

jag räknat antalet delegationer som anlände till respektive avgick från bor-

garna och prästerna. Eftersom bönderna inte förde protokoll är det omöjligt 

att göra samma beräkning gällande dem, och eftersom adeln inte står i fokus 

för denna avhandling har jag även avstått från att räkna delegationer i Rid-

darhusprotokollet. Jag har använt mig av protokollen från de år dessa är nå-

gorlunda utförliga, vilket har lett till att en del riksdagar fallit ifrån. Notera 

att jag registrerat alla kontakter och inte viktat dem efter hur viktiga de var 

eller hur utförliga diskussioner de fört med det andra ståndet. Det är inte 

heller givet att protokollen tagit med alla de kontakter som i verkligheten 

                                                      
427 Se t.ex. PrP 2 s. 312 [13/5 1664]; RAP 10 s. 12 [11/6 1668]; BgP s. 54f [27/6 1668]; BgP 

s. 87 [6/9 1672]. 
428 RAP 14 s. 181 [5/1 1682]. 
429 RAP 13 s. 202 [3/12 1680]. 
430 Wittrock (1948) s. 446; Lövgren (1915) s. 2; Crafoord (2004) s. 210; Linde (2000) s. 79f. 
431 Ahnlund (1933) s. 249. 
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förekommit. Att två stånd interagerat flitigt är inte något säkert tecken på att 

det rådde samförstånd mellan dem: även konflikt är ju en typ av interaktion. 

Den kvantitativa analysen kommer därför att kombineras med en kvalitativ 

analys. Det är inte heller säkert att alla delegationer noterats i protokollen, 

men den sammanlagda underlaget torde ändå bli såpass omfattande att en-

staka missar inte får några större konsekvenser för slutsatserna. 

 

Tabell 6. Borgarståndets kommunikation med de andra stånden: antal delegationer. 

 Bönderna  Adeln  Prästerna  

 Från Till Från Till Från Till 

1660 I 5 3 3 2 2 1 

1660 II 6 6 3 8 1 6 

1668 5 12 7 13 3 7 

1672 10 7 12 22 10 8 

1675 8 13 11 12 7 9 

1678 3 3 7 5 2 2 

Summa 37 44 43 62 25 33 

Totalt antal delegationer: 245 

Antal delegationer från/till adeln: 81 

Antal delegationer från/till prästerna: 106 

Antal delegationer från/till bönderna: 58 

Andel delegationer från/till adeln: ≈33% 

Andel delegationer från /till prästerna: ≈43% 

Andel delegationer från/till bönderna: ≈24%  

Källa: BgP. 

 
Tabell 7. Prästerskapets kommunikation med de andra stånden: antal delegationer. 

 Adeln  Borgarna  Bönderna  

 Från Till Från Till Från Till 

1660 I 2 2 8 7 8 6 

1660 II 16 10 14 6 7 5 

1664 15 27 18 28 10 17 

1672 7 9 19 10 12 6 

1675 8 6 16 7 8 6 

1678 1 2 4 2 6 0 

1680 8 5 13 11 23 9 

Summa 57 61 92 71 74 49 

Totalt antal delegationer: 404 

Antal delegationer från/till adeln: 118 

Antal delegationer från/till borgarna: 163 

Antal delegationer från/till bönderna: 123 

Andel delegationer från /till adeln: ≈29% 

Andel delegationer från/ till borgarna: ≈40% 
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Andel delegationer från/ till bönderna: ≈30%  

Källa: PrP 1, 2, 3, 4 

 

I både borgarnas och prästernas protokoll framgår tydligt att interaktionen 

mellan borgare och präster var den viktigaste för respektive stånd och ut-

gjorde 43 respektive 40 % av alla kontakter för de granskade stånden. Det 

verkar också som om borgarna varit det mer kontaktsökande av de båda 

stånden då båda protokollserierna noterar flest delegationer från borgarna till 

prästerna (62 respektive 92). Även bönderna skickade klart fler delegationer 

till prästerna än de tog emot prästdelegationer (74 jämför med 49). Adeln 

och prästerna kontaktade varandra i ungefär samma utsträckning (57 respek-

tive 61). Detta är troligen ett tecken på att prästerna av de andra stånden 

uppfattades som ett viktigt stånd att kommunicera med för råd, alliansbyg-

gen och information. Av samtliga har ståndet sannolikt uppfattats som de 

ofrälses ledare. Samtidigt har inget stånd varit avskuret från kontakter, den 

lägsta noteringen gäller borgarnas kontakt med bönderna som ändå utgjorde 

respektabla 24 % av borgarnas protokollförda kontakter. 

Det går också att skönja en viss variation som kan vara betecknande för 

det politiska klimatet. På 1660-talets riksdagar (under förmyndartiden) var 

både prästernas och borgarnas kontakter med adeln täta. Denna tid ger också 

de fåtaliga undantagen till regeln att prästerna och borgarna samarbetade mer 

med varandra än med adeln eller bönderna. Under 1660 års båda riksdagar 

hade borgarna enligt sina egna protokoll fler kontakter med adeln än med 

prästerna (sammanlagt 20 kontakter med adeln och 16 med prästerna). Under 

1660 års andra riksdag kommunicerade också prästerna mer med adeln än 

med borgarna (26 kontakter mot 20). Bönderna blev en allt viktigare partner 

från och med 1672 och 1680 hade prästerna rentav flest kontakter med all-

mogeståndet (32 med bönderna, 24 med borgarna och 13 med adeln). Dessa 

tendenser går också att belägga kvalitativt då det är känt att samtliga stånd 

samverkade under 1660-talet, medan perioden 1672−1682 kännetecknades 

av ofrälse samverkan (kap. 9, 10). Förutom 1680 tyder dock inte mycket på 

att bönderna och prästerna hade ett särskilt förhållande på det sätt som tidi-

gare forskning och även samtiden antagit. Bönderna har visserligen vänt sig 

till prästerna mer än till borgarna, och båda de lägre ofrälse stånden verkar 

ha varit mer angelägna att rådfråga prästerna än vad prästerna var att kon-

takta dem. 

Borgare och präster: den bestående alliansen 

Borgarnas och prästernas samarbete var alltså den mest konstanta alliansen 

på riksdagarna, vilket tidigare forskning inte har uppmärksammat. De två 

stånden sökte rutinmässigt upp varandra i de flesta frågor som jag behandlat 

i fallstudierna. Böndernas anslutning till de två andra stånden var av mer 

tillfällig karaktär och berodde antingen på att bönderna själva drev en fråga 

som prästerna och borgarna anslöt sig till (gårdsrätten 1672, förslagen om 
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reduktion och privilegieinskränkning 1675 och 1680) eller på att prästerna 

och borgarna anslöt bönderna till sitt eget samarbete (KF 1675, reduktions-

frågan 1682) (kap. 9, 10). Hur viktigt samarbetet var illustreras av att präs-

terna för att tillmötesgå borgarna släppte sin tanke på att ställa krav på att 

kungen skulle vara religiöst rättrogen i förhandlingarna om KF. När de två 

stånden diskuterade valet av en ny riksamiral 1664 såg sig biskop Laurelius 

till och med tvungen att varna för att prästerna skulle hålla sig ”till ett stånd 

allena”.
432

 Det var kanske befogat eftersom prästerna och borgarna på denna 

riksdag, trots missämjan om tobakskompaniet (se nedan), beslöt att de skulle 

bli ”ståndande i en [samma] båt” i frågan om Adolf Johan (kap. 8); trots 

Laurelius förmaningar höll man ihop om riksamiralsvalet; de uppnådde 

enighet i frågan om Stockholms Banco; stånden enades om att formulera 

överensstämmande besvärspunkter om avskaffandet av stämpelskatten; man 

samverkade om propositionssvaren.
433

 Däremot var borgarna inte intresse-

rade att samarbeta med prästerna när det gällde att förbjuda drottning Kristi-

nas inresa i riket, och de var snabbare att foga sig efter statsledningen i frå-

gan om Adolf Johan (kap. 8).
434

 

Intressant nog försökte prästerna och borgarna också 1660 definiera sin 

samhörighet såsom ”medelstånden” på riksdagen. Ett viktigt skäl till samar-

betet var förstås att stånden hade likartade åsikter i många frågor. Men de 

kände säkert också ett behov av en samarbetspartner, särskilt när det gällde 

att utmana den mäktiga adeln som man ju ofta stod i motsättning till. Att 

samarbeta med bönderna hade sina risker och bönderna uppfattades inte som 

lika kunniga som de andra stånden i frågor som gällde rikets styrelse. Även 

om varken jag eller någon annan undersökt saken är det inte orimligt att 

tänka sig att prästerna och borgarna kände en social samhörighet genom att 

många i båda stånden var icke-adliga universitetsutbildade (adeln höll sig så 

mycket som möjligt för sig själva i Uppsala och deltog till exempel inte i 

nationerna).
435

 Detta borde ökat möjligheten till samsyn. Det kanske inte är 

korrekt att betrakta de två stånden som företrädare för en social medelklass, 

men de utgjorde definitivt en politisk medelklass. 

Samarbetet verkar efterhand ha blivit rutinmässigt − det kan det ha blivit 

redan före min undersökningsperiod − och alltså i hög utsträckning ett sed-

vanligt beteende snarare än resultatet av flexibla överväganden i varje en-

skild fråga. Ett par gånger framgår det dock att samarbetet byggde på ett 

givande och tagande. När borgarna 1664 hade svårt att få med prästerna på 

att avskaffa tobakskompaniet svarade borgarståndet med att signalera mins-

kad samarbetsvilja: 

                                                      
432 PrP 2 s. 355 [6/6 1664]. 
433 PrP 2 s. 350 [26/5 1664]; PrP 2 s. 356 [6/6 1664]; PrP 2 s. 362 [16/6 1664]; PrP 2 s. 375f 

[23/6 1664]; PrP 2 s. 444ff [5/8 1664]. 
434 PrP 2 s. 433f [29/7 1664]. 
435 Lindroth (1975) s. 41–46; Florén (1999) s. 15. 
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[…] de [borgarna] sade sig snöpligen anfägnade vara, och viljom vi så hantera 
dem, vilja de göra  oss det samma igen.436 

 

Att relationen mellan präster och borgare skulle vara helt konfliktfritt är 

också en sanning med modifikation. Prästerna var missnöjda med att präster 

inte fick äga stadsjord (vilket prästerna var beredda att samarbeta med adeln 

om), och borgarna var liksom adel och bönder irriterade över prästernas 

höga avgifter för kyrkliga förrättningar, särskilt begravningar.
437

 Men detta 

var trots allt marginella stötestenar för ett samarbete som på det stora hela 

var präglat av förtroende, samsyn och en medvetenhet om att ståndens alli-

ans gjorde dem mer inflytelserika än vad de kunde vara var för sig. 

Bönderna och ”medelstånden”: muskler och hjärna 

Bönderna var en resurs för prästerna och borgarna på grund av den finansi-

ella och militära potential som ståndet besatt. Flera gånger drog man in bön-

derna i politiken för att sätta mer tyngd bakom ett gemensamt program. Om-

vänt var ofta borgarna och prästerna − och ibland adeln − resurser som bön-

derna försökte utnyttja. Den större prestige och den större kunskap i kon-

stitutionella och andra frågor som de andra stånden besatt var en viktig 

resurs som bönderna ofta försökte utnyttja genom att be om vägledning eller 

pressa på för att de skulle ställa sig på samma sida som bönderna. Utan så-

dant stöd var det svårt för bönderna att formulera politiken på ett sätt som 

var slagkraftigt och i enlighet med språklig och statsrättslig praxis. Detta 

visar också att både de handfasta resurser som bönderna förfogade över och 

det intellektuella kapital som ”medelstånden” kunde bidra med spelade roll i 

det politiska livet på riksdagarna. 

Det kunde dock svänga snabbt: i början av 1682 års riksdag insisterade 

borgare och präster att en bondedelegation skulle inkluderas i Sekreta utskot-

tet för att diskutera viktiga inrikespolitiska frågor (kap. 10). Men när bön-

derna senare på samma riksdag började samarbeta med adeln kring kravet på 

att borgare och präster skulle bidra mer till kronans intäkter upphörde det 

ofrälse samarbetet, troligen hämnades borgarna och prästerna genom att 

utesluta de ofrälse ”förrädarna”. Detta hindrade dock inte att prästerna och 

borgarna ändå ville ha med bönderna i Sekreta utskottet när frågan om tes-

tamentsakten blev aktuell.
438

 Som framgår av kapitel 10 försiggick dock inte 

något samarbete mellan bönderna och de andra ofrälse i denna fråga. 

Borgarna och särskilt prästerna utpekades också av adeln som bondestån-

dets uppviglare. Denna tendens har noterats av Peter Englund för 1640- och 

50-talens del.
439

 Som jag redovisar i fallstudierna anklagades de andra 

                                                      
436 PrP 2 s. 402 [13/7 1664]. 
437 BgP s. 53 [20/7 1668]; PrP 3 s. 351 [22/2 1678]; PrP 4 s. 13 [12/10 1680]. 
438 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 114 [18/12 1682]. 
439 Englund (1989) s. 98f. 
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ofrälse stånden för att vara böndernas uppviglare angående gårdsrätten 1672 

(kap. 9); bondeståndet utfrågades skarpt av rådet om prästerna rått dem att 

stå fast vid testamentet i Göteborg 1660 (kap. 6). Angående KF 1672 förma-

nade också prästerna och borgarna bönderna att de skulle framhålla sitt be-

slut att stå emot adelns förslag som sitt eget, vilket underförstår att de inte 

skulle utpeka prästerna och borgarna som inspiratörer (kap. 9). I samtliga 

dessa fall anser jag det också att det vore felaktigt att se prästerna och bor-

garna som uppviglare. Det samma gäller flera andra fall då samma ankla-

gelse väcktes, till exempel i spelet kring 1680 års reduktion då det finns flera 

belägg för att prästerna och borgarna både misstänktes för att vara uppvig-

lare och agerade för att undvika denna misstanke.
440

 Under samma riksdag 

berättade några bönder att de på en mörk gata blivit hotade med våld när de 

kom hem som hämnd för att ”de begynt denna reduktion”.
441

 Trots att det 

var naturligt att misstänka adelsmän (även om kungen inte trodde – eller 

åtminstone inte sade sig kunna tro – att någon gjort sig skyldig till något 

sådant) så menade en del konspiratoriskt sinnade på Riddarhuset att det hela 

var en provokation iscensatt av prästerna eller borgarna ”för att göra adeln 

förhatlig”.
442

 Det är dock väl känt av forskningen att det snarast var bönder-

na som drev på de andra om reduktionen (angående deras påtryckningar på 

prästerna, se nedan). Även om adeln ofta hade fel i enskilda fall var dess 

anklagelser inte gripna ur luften: prästerna och borgarna ville ofta dra med 

sig bönderna för att sätta tyngd bakom politiken. Felet adeln gjorde var att 

den inte kunde föreställa sig att bondeståndet kunde agera självständigt, utan 

påverkan från sina ofrälse storebröder. 

Diskussionerna om provokationen mot bönderna 1680 visar att även om 

adeln var mycket missnöjd med reduktionen så var våld inte allmänt accepte-

rat som politisk metod. På samma riksdag menade adelsmannen Anders Lil-

liehöök att ett av hans uttalande blivit feltolkat: 

[…] lika såsom skulle jag därrmed hava men[a]t, att man skulle resentera 
[hämnas] med värjan  på de andra Ständerna för den orätt, de oss tillfoga och 
således begynna inbördes krig, Bevare  mig Gud, sade Hr Lilliehöök, att 
bruka orden i den tanken, och Gud låte mig inte få sådana  tankar.443 

 

Uttalandet visar tydligt att även i en fråga med så skarpa motsättningar som 

reduktionsfrågan var det tabu att hota om våld. Detta innebär dock inte att 

riksdagarna var platser av enighet och harmoni: trots allt hade sannolikt 

några adelsmän faktiskt hotat bönder 1680 och i Göteborg 1660 förekom 

hotfulla ord mot bönderna (kap. 6). 

                                                      
440 PrP 4 s. 30 [23/ 10 1680]; RAP 13 s. 58, 62f [26/10 1680]; RAP 13 s. 86 [2/11 1680]. 
441 RAP 13 s. 141 [10/11 1680]. 
442 RAP 13 s. 141f [10/11 1680]. 
443 RAP 13 s. 61 [26/10 1680]. 
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Bönderna: prästernas olydiga församlingsbor 

En spridd åsikt inom forskningen, och även inom samtiden var att prästerna 

utövade ett starkt inflytande över bönderna i sin egenskap av deras lärare och 

patriarkaliska överordnade. Det är sant att prästerna och bönderna ofta sam-

arbetade, särskilt i frågor där båda stånden var motståndare till adeln. Men 

som redovisas nedan samarbetade bönderna tidvis med adeln mot prästerna. 

Och att prästerna skulle vara den aktiva, agiterande parten gentemot lydiga 

och lättpåverkade åhörare motsägs av att det faktiskt ofta var bönderna som 

föreslog saker för prästerna i stället för tvärtom. 1672 var det till exempel 

bönderna som tryckte på för att gårdsrätten skulle avskaffas (man bearbetade 

både borgarna och prästerna) (kap. 9). Bönderna kunde alltså vara en aktiv 

part i relationen mellan stånden, och var inte främmande för att gå emot sina 

vördade lärofäder. Under riksdagen 1680 betedde en bondedelegation sig 

rentav aggressivt när den irriterade sig över prästernas tvekan i reduktions-

frågan och frågade om det fanns ”ogräs” bland prästerskapet som motsatte 

sig reduktion.
444

 

En egendomlig omständighet är också att de två mest flagranta uttrycken 

för bönders underdånighet mot prästerna skedde i nära anslutning till attack-

er på prästerskapet från bondeståndets sida. 1680, när bönderna sökte stöd 

mot adeln i reduktionsfrågan uttryckte en delegation att de ville ”hålla med 

prästerskapet, sina själasörjare, in i döden”.
445

 Bara tre dagar senare kom det 

dock till prästernas kännedom att bönderna fått en besvärsresolution som 

skulle minska prästernas inkomster, och ytterligare en dag senare blev det 

känt att bönderna inte ville gå upp till rikssalen ”då [riksdags]beslutet skulle 

uppläsas, därför att prästerna i Finland skulle dem illa fägna”.
446

 1682 disku-

terade präster och bönder adelns förslag om att höja prästernas bevillning 

varvid bönderna sade att de ”ingalunda lär tåla att deras präster inte ska ha 

tak över huvud”.
447

 Redan nästa dag begärde de i Sekreta utskottet att få en 

kopia på adelns skrift, trots ärkebiskopens skrämda varning att adelns förslag 

skulle kasta den kristna tron över ända.
448

 Som framgår nedan kom adeln 

och bönderna att samarbeta i denna fråga. Är det bara en slump att bönder-

nas trohetsförklaring till prästerna sker i så nära anslutning till angrepp på 

samma präster? Kanske, men det är också möjligt att bönderna sökte mildra 

prästerna ilska över deras förmenta svek och på det sättet inte bränna broarna 

till denna viktiga samarbetspartner. 

Omvänt finns det en hel del uttryck för patriarkal omsorg om böndernas 

fattigdom och önskemål om att deras bördor skulle lättas.
449

 Det är sannolikt 

                                                      
444 PrP 4 s. 26 [22/10 1680]. 
445 PrP 4 s. 104 [3/12 1680]. 
446 PrP 4 s. 109 [6/12 1680]; PrP 4 s. 109 [7/12 1680]. 
447 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 61 [24/11 1682]. 
448 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 63 [25/11 1682]. 
449 PrP 2 s. 448 [8/8 1664]; PrP 3 s. 183 [27/8 1675]. 
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att detta till en del betingades av medkänsla med församlingsborna som sär-

skilt kyrkoherdarna hade nära kontakt med. Men man ska också komma ihåg 

att böndernas fattigdom och ökade skattebördor också drabbade samma kyr-

koherdar hårt, då det blev svårt att få in det tionde och de kyrkliga avgifter 

som utgjorde en stor del av deras levebröd: vilket också framfördes av präs-

terna.
450

 På sätt och vis liknade därför prästernas relation till församlings-

borna adelns till frälsebönderna. Att hålla nere böndernas skatter var ett sätt 

att garantera sina egna inkomster. 

En långdragen konflikt mellan präster och bönder gällde de i böndernas 

ögon oskäligt höga kyrkliga avgifterna som med en upprepad fras kunde leda 

till att fattiga änkor fick betala makens begravning ”med enda kon”.
451

 För 

att uppnå målet med lägre kyrkliga utgifter drog sig bönderna inte för att 

besvära sig inför statsledningen och även samarbeta med adeln.
452

 Detta 

trots att prästerna ofta försökte förmå bönderna att besvära sig direkt till 

prästeståndet, tvivelsutan för att hindra de politiska skadeverkningar som 

böndernas klagomål kunde leda till. Eventuella missförhållanden kunde då 

lösas utan extern inblandning.
453

 Vid åtminstone ett tillfälle begärde präster-

na också att borgarna skulle deklarera klagomål på präster direkt till dem 

själva.
454

 Vid ett annat tillfälle läser bönderna till synes självmant upp sina 

besvärspunkter för prästerna för att markera god vilja.
455

 

Bönderna försökte också vid ett par tillfällen lägga större skattebördor på 

prästerna och borgarna i förhoppning om att detta kunde leda till lägre bör-

dor för dem själva. Både 1660 och 1682 skedde detta i samverkan med 

adeln, där bönderna framstår som initiativtagare till samarbetet.
456

 

Ryktet om prästerskapets hypnotiska makt över allmogens sinnen är alltså 

betydligt överdrivet. Samtidigt är det fullt möjligt att bönderna hade respekt 

och kände vördnad för prästerna, men att de när det blev en målkonflikt prio-

riterade andra saker än denna respekt. Ett hänsynstagande som var viktigt för 

prästerna, särskilt på 1660-talet, var att distansera sig från bönderna (mer om 

detta nedan). Förklaringen är främst att prästerna inte ville bli anklagade för 

att genom agitation väcka böndernas vrede. Synen på prästerna som de som 

                                                      
450 PrP 3 s. 101 [19/11 1672]; RAP 12 s. 58 [1/9 1675]. 
451 PrP 2 s. 381 [1/7 1664]; PrP 2 s. 397 [7/7 1664]; PrP 2 s. 431f [29/7 1664]; RAP 10 s. 424 

[12/9 1668]; PrP 3 s. 97 [15/11 1672]; PrP 3 s. 99 [18/11 1672]; PrP 3 s. 105 [2/12 1672]; PrP 

4 s. 109 [7/12 1680]; Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 56 [22/11 1682]; Duraeus dagbok 

1682 Lidén (1788) s. 107 [16/12 1682].  
452 PrP 3 s. 212 [9/9 1675]; PrP 4 s. 109 [7/12 1680]. Om böndernas invit till adeln 1668, se 

citat nedan. 
453 PrP 2 s. 312 [13/5 1664]; PrP 3 s. 192 [30/8 1675]; PrP 3 s. 201 [6/9 1675]; PrP 3 

s. 65 [28/9 1672]. 1680 bannade prästerna bönderna för att de beklagat sig för över-

heten utan att först gå till biskoparna (PrP 4 s. 115 [8/12 1680]). 
454 BgP s. 190 [16/2 1678]. 
455 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 64 [9/11 1682]. 
456 PrP 1 s. 417f [19/1 1660]; Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 79 [4/12 1682]; RAP 14 

s. 141ff [11/12 1682]. 
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hade böndernas hjärta i sina händer var alltså levande i samtiden, och präs-

terna var tvungna att anpassa sin politik efter detta även om de också måste 

ha vetat att bilden delvis var falsk. 

De ofrälses adelsfientlighet 

En av tidigare forskning väl känd företeelse är att de ofrälse stånden enades 

av sitt motstånd mot adeln och dess privilegier.
457

 I mina undersökningar 

bekräftas detta ideligen. De ofrälse ogillade adelns privilegier som man an-

såg gav orättvisa fördelar. Även en till synes harmlös (om än rättsosäker) 

stadga som gårdsrätten motarbetades med näbbar och klor då den troligen 

uppfattades som ett första steg på ett sluttande plan som kunde leda till 

adelsdominans (kap. 9). 

De ofrälse stånden koordinerade sin politik på olika sätt. Ibland gav de in 

gemensamma skrivelser till statsledningen, som till exempel skriften om 

gårdsrätten 1672 och reduktionsskriften 1680 (kap. 9, 10). Andra gånger 

enades man om politiken men gav in enskilda men likalydande propositions-

svar, besvärspunkter etc. När den gemensamma politiken riktade sig mot 

adeln, vilket ofta var fallet, var det viktigt att hemlighålla vad som sades för 

att hindra att adeln kunde planera motdrag. Därför möttes man som regel i 

avskildhet i Storkyrkans sakristia (när riksdagarna hölls i Stockholm).
458

 

Förmaningarna om sekretess och förslagen om tystnadseder duggade också 

som tätast när det gällde sådana känsliga överläggningar.
459

  

Samtidigt bör det också betonas att de ofrälse också samarbetade med 

adeln: under förmyndarregeringen gjorde de ofrälse gemensam sak med 

adeln i motståndet mot ökade pålagor och bevillningar och samlades i stora 

konferenser med delegationer från alla stånd.
460

 Den postuma aktionen mot 

förmyndarna 1675 skedde också i samförstånd mellan alla de fyra stånden 

(kap. 9). 

Bönderna och adeln: samarbete och spelad underdånighet 

Att bönderna generellt var misstänksamma och fientliga mot adeln är en vitt 

spridd åsikt både i historieforskningen och i det allmänna historiemedvetan-

det. Förhållandet har rentav beskrivits som en klasskamp (kap 2). Om man 

                                                      
457 Se t. ex. Rosén (1963) s. 41, 47ff; Larsson & Österberg (2001) s. 96ff; Rystad (1985) s. 

70f. 
458 PrP 2 s. 350 [26/11 1664]; BgP s. 100 [5/10 1672]; Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 

59 [24/11 1682]; Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 70 [29/11 1682]; Duraeus dagbok 

1682 Lidén (1788) s. 75 [2/12 1682]. 
459 BgP s. 111 [21/11 1672]; BgP s. 116 [9/12 1672]; PrP 4 s. 26 [22/10 1680]; Duraeus dag-

bok 1682 Lidén (1788) s. 3f [3/10 1682]. 
460 PrP 2 s. 380 [1/7 1664]; PrP 2 s. 381ff [4/7 1664]; PrP 2 s. 451f [9/8 1664]; RAP 9 s. 113 

[23/6 1664]; RAP 9 s. 121–125 [1/7 1664]; RAP 9 s. 216–227 [9/8 1664]; RAP 10 s. 188–213 

[6/7 1668]; RAP 10 s. 240–251 [20/7 1668]; RAP 10 s. 253–258 [23/7 1668]; RAP 10 s. 
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ser till riksdagspolitiken under min undersökningsperiod måste denna bild 

modifieras något: bönderna och adeln hade tidvis ett exklusivt samarbete. 

Som tidigare nämnts kontaktade bönderna adeln för att i motsättning till 

prästerna sänka de kyrkliga avgifterna och i motsättning till borgarna och 

prästerna höja dess stånds bevillningar.
461

 Efter en konferens med alla stånd 

på Riddarhuset 1668 stannade bönderna kvar för att tacka adeln. 

Sedan de andra stånden voro borta, blev bönderna lite kvar och tackade Rid-
derskapet, som höllo  hand över, att prästerna icke finge göra så många ord-
ningar, som trycka dem; talade om den  tvång de lider för likstolar och andra 
prästeräntor.462 

 

Den ”ordning” bönderna främst hade i åtanke var det av prästerna omhul-

dade plakatet om eder (svordomar) och sabbatsbrott. Bönderna ansåg att de 

behövde bryta sabbaten under skördetiden och deras talman påpekade att när 

det blev bråk ”kallar man varannan ej kära bror”, underförstått var det ur-

säktligt om man svor då.
463

 Bönderna vände sig i detta sammanhang också 

mot att ordningen var en nymodighet (”ville [för]bliva vid Sveriges lag”] och 

att allför många ville vara herrar över dem − med prästerskapet som uppen-

bar adressat.
464

 Likstolen var namn på den kyrkliga begravningsavgiften. I 

samtliga dessa fall var adeln en partner i kampen mot andra ofrälse stånd, 

och liksom när bönderna allierade sig med de andra ofrälse rörde det sig 

ytterst om att minska de ekonomiska bördorna som vilade så tungt på bön-

derna under stormaktstiden. 

En annan form av samarbete mellan adeln och bönderna var mer präglat 

av hierarkiska relationer: när bönderna överlät till adeln att fatta beslut för 

deras räkning. Detta skedde flera gånger under Stockholmsriksdagen 1660 

(kap. 7, 8). På samma sätt hade bönderna i Göteborg samma år låtit adeln 

tala för dem när det gällde ständerskriften till kungen som togs som intäkt 

för riksdagens samtycke till dennes testamente (kap. 6). När det gäller stän-

derskriften i Göteborg står det dock klart att bönderna inte spelade med 

öppna kort gentemot adeln. De upprättade ett eget förslag om hur riket skulle 

styras i kungens frånvaro. En intressant variant på temat utgör ställningsta-

gandet till kungens testamente i Göteborg 1660. Bönderna intygade då sitt 

ringa förstånd och sin tillit till adelns visdom samtidigt som man sade att 

man ville hålla testamentet ”så länge blodet är varmt”. I allt smickret doldes 

en påtryckning på adeln för att de skulle godkänna testamentet (kap. 6). Sil-

kesvanten dolde en pansarnäve, vilket adeln troligen uppfattade. 

Det förekom också att böndernas motstånd inte var lika inlindat, utan 

konfrontationen mellan ståndens intressen kunde framföras ganska rakt. I 

                                                      
461 Samarbete mot prästernas efterskänkta skatt, PrP 1 s. 417f [19/1 1660];  
462 RAP 10 s. 328 [10/8 1668]. 
463 RAP 10 s. 246 [20/7 1668]. 
464 RAP 10 s. 327 [10/8 1668]. 
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regel skedde det snarare i diskussioner om skatter och utskrivningar än om 

de maktfrågor som står i fokus i fallstudierna. En ordväxling mellan en 

bondedelegation och adelns lantmarskalk angående det ständiga knektehål-

lets införande 1682 kan illustrera detta. Adeln var motståndare till militärens 

omorganisering, medan bönderna stödde den. 

[Lantmarskalken]: Det kan inte vara era tankar att gripa oss an uti de privile-
gier, som vi så  rättmäteligen av Kungl. makt och tillstånd besitta. 

Bonden: Ny ordning fordrar ny lag.465 

 

Förutom att bönderna kärnfullt uttryckte sitt motstånd mot adelns argument 

och legitimiteten i deras privilegier kan man också notera att bönderna åt-

minstone i vissa fall var beredda att göra avsteg från det konservativa vär-

nandet av gamla lagar och sedvänjor som de enligt många historiker så enve-

tet höll fast vid. Som motståndet mot plakatet mot eder och sabbatsbrott 

visar förekom detta argument. Men i de fall bönderna var övertygade om att 

en ny ordning skulle gynna dem var de uppenbarligen inte främmande för ny 

lag. 

Prästerna och adeln: huvudrivalerna 

Den skarpaste motsättningen på riksdagarna stod − något överraskande − 

inte mellan bönderna och adeln, utan mellan prästerna och adeln. Adeln hade 

en tendens att skylla adelsfientlig aktivitet från böndernas sida på agitation 

från prästerna, och de tyckte att prästerna blandade sig i en massa frågor som 

inte berörde dem. Det finns flera bittra och aggressiva adliga kommentarer 

om präster, medan det inte är lika vanligt om bönder och borgare. Själve 

lantmarskalken föreslog att prästerna skulle slippa betala extraskatter, så att 

de inte längre behövde kallas till riksdagarna där de försökte öka adelns bör-

dor.
466

 Att de ofrälse i biskoparna fick ett ledarskap som hade hög social 

status och var politiskt erfarna gjorde prästerna särskilt farliga. Dessutom 

uppfattades säkert prästernas status som moraliskt högtstående chefsideolo-

ger som en tillgång för de ofrälse och i samma mån som ett hot mot adeln. 

Prästerna å sin sida kände sig särskilt 1660 hotade av adeln och kände ett 

behov att markera sin politiska självständighet och likställdhet med adeln, 

vilket kunde leda till ökad spänning. Och att prästerna skulle vara eldfängda 

agitatorer var ett missförstånd. Ofta var prästerna till och med den mest mo-

derata kraften bland de ofrälse. Under de ofrälse samtalen om reduktionen 

1680 var det till exempel prästerna som i det längsta insisterade på att man 

skulle kontakta adeln.
467

 1664 och 1678 framhölls också att man borde und-

vika sådan konfrontation med adeln som förekommit under de närmast före-

                                                      
465 RAP 14 s. 30 [17/10 1682]. 
466 Grauers (1932) s. 184. 
467 PrP 4 s. 25 [21/10 1680]. 
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gående riksdagarna (alltså 1660 och 1675) då detta fått dåliga konsekvenser 

för prästerna.
468

 

Det existerade konflikter med adeln som var svåra att bortse från. Dessa 

var lika mycket materiellt betingade som ideologiskt laddade, och prästerna 

använde sin religiösa auktoritet för att sätta kraft bakom orden. Till exempel 

är försvarsskriften mot adelns och böndernas förslag om ökad bevillning från 

prästerna späckad med bibelcitat.
469

 När kriget mot Danmark utbrutit under 

riksdagen 1675 höll prästernas tillförordnade talman biskop Terserus ett 

anförande om hur krig inte kunde undvikas om inte krigets djupare orsaker 

åtgärdades (underförstått; orsaken till att Gud straffade riket med krig): 

[…] hos oss gå nu större synder i svang, än hos våra förfäder försporda är, 
särdeles ibland en del  av adeln finns största Guds ords förakt; av dem taga sig 
sedan andra exempel och sällan komma  till kyrkan. Var uppå följa allehanda 
andra synder med hor [,] mord, justitiens förtryck,  orättrådighet, högfärd, 
överflödighet, stort prång [lyx, prål], och sådant de fattigas betungande  att 
näppeligen slikt kunde uti Egypten vara. Och så länge Kongl M:t ej med 
högsta flit söker  causam mali [roten till det onda] avskaffa, hjälper ingen 
delibera[ti]on [överläggning] eller  defension [militärt försvar].470 

 

Biskopens förskräckelse över de hemska synder som orsakat kriget är inte att 

ta miste på, särskilt kan man notera upprördheten över adelns högfärd och 

rikedom å ena sidan och å andra sidan hur orättvist de fattiga behandlades, 

vilket liknas vid israeliternas träldom i Egypten enligt Andra Mosebok. Lös-

ningen på problemet skymtar mellan raderna i citatet, men utvecklas senare 

under samma riksdag – adeln borde inte få ha egna präster som predikanter 

på sina gårdar, utan bege sig till sockenkyrkan och lyssna på de av domka-

pitlen utsedda prästerna som vilka församlingsmedlemmar som helst.
471

 

Terserus menade att herrarnas dåliga exempel gjorde att andra lät bli att gå i 

kyrkan vilket obönhörligen ledde till att både herrar och bönder levde ett 

okristligt liv fyllt av synd. Ur en krass synvinkel innebar också adelns an-

ställning av egna huspredikanter att kyrkans makt över prästillsättningar 

försvagades och att den prästerliga hierarkins möjlighet att påverka adelns 

världsbild minskade. Av samma skäl motsatte sig prästerna vissa adelsmäns 

rätt att tillsätta kyrkoherdar i de socknar där de hade säterier, den så kallade 

patronatsrätten.
472

 Ett annat exempel på kollision mellan adel och präster är 

striden om begravningsordningen 1680. Adeln önskade minska de kost-

samma processioner av betalda prästmän som skulle följa en adelsman till 
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den sista vilan. Eftersom prästerna ofta hade riktat moraliskt motiverad kritik 

mot adelns lyx och högfärd (exemplifierat av citatet ovan) kunde man tro att 

kyrkan skulle stödja detta förslag. Men tvärtom ledde det till stor upprördhet 

bland prästerna, eftersom många präster fick extrainkomster av att delta i 

begravningsprocessionerna. Prästerna försvarade processionerna med att 

kung David hade följt Abners bår till graven.
473

 När adeln fick höra talas om 

detta ropades det hånfullt att David minsann inte tagit betalt.
474

 Det är up-

penbart att de moraliska övertygelserna och de krassa intressena ingick en 

svårutredd blandning i prästernas politik, liksom att deras religiösa auktoritet 

och kunnande var tillämpbar i de mest skilda sammanhang − även om adelns 

reaktion 1680 visar att det inte var någon garanti för att andra övertygades. 

Borgarnas relation med adel och bönder: kamp för handelsmonopolet 

En viktig kärna i borgarnas politik, och som det lär ha varit lätt att förena 

hela ståndet kring var städernas monopol på handels- och hantverksverk-

samhet. Detta kastade inte grus i maskineriet när det gällde samarbete med 

prästerna, men i relationen till bönder och adel ställde det förhållandevis ofta 

till med problem. Bönderna ville till exempel ha tillgång till fler sockenhant-

verkare för att slippa bege sig till ofta avlägsna städer för att köpa hantverks-

produkter.
475

 De var också missnöjda med handelsmän som tog för mycket 

betalt för salt och tjära, vilket de i sin tur skyllde på kompanimonopolen.
476

 

Borgarna i sin tur var missnöjda med landsköp, alltså den förbjudna handel 

som bedrevs på landsbygden.
477

 

Adeln sökte åtminstone en gång splittra alliansen mellan borgare och 

präster genom att få borgarna att göra gemensam sak med den i förbudet av 

”onödiga likprocesser”.
478

 Inget tyder dock på att detta fick några större 

politiska återverkningar. Under riksdagen i Stockholm 1660 är det känt att 

borgarna och bönderna enades om att sätta upp likalydande besvärspunkter 

(se kap. 7) och 1675 enades de om en skrift riktad mot adelns privilegier. 

Men huvudlinjen var att de två lägsta stånden strävade efter samarbete med 

prästerna, vilket också tabell 6 och 7 indikerar. 

Sammanfattning och analys 

Borgarnas och prästernas allians. Det mest stabila samarbetet på riksdagen 

var det mellan borgare och präster, vilket både kvalitativ och kvantitativ 

analys visar. Detta har inte i nämnvärd grad iakttagits av forskningen. 
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Även om borgarna och prästerna inte förfogade över stora militära och 

ekonomiska resurser utgjorde de ändå två stånd på riksdagen, vilket gav dem 

något av en vågmästarställning på riksdagarna och en ansenlig tyngd när de 

gjorde gemensam sak. De avgjorde var riksdagens tyngdpunkt skulle ligga, 

hos de ofrälse stånden tillsammans eller hos de tre ”högre” stånden. Detta 

motsäger de forskare som ansett att ”medelstånden” på grund av den obetyd-

liga omfattningen av sina bevillningar också var obetydliga politiskt sett. Att 

borgarna och prästerna i huvudsak stödde Karl XI:s finanspolitik underlät-

tade dennes maktposition. När de tillsammans med adeln gick emot enväldet 

bidrog de starkt till frihetstidens författning och när de samarbetade med 

bönderna under frihetstidens skälvande slut kunde det ha lett till en ofrälse 

revolution.
479

 Att så var fallet visar tydligt att ett stånds politiska betydelse 

inte är en direktöversättning av socio-ekonomiska förhållanden: de politiska 

institutionerna och organisationerna spelar roll. Borgerskapet var svagt och 

fattigt jämfört med sina ståndsbröder i andra länder, och kyrkan hade mindre 

rikedomar och inflytande än i de katolska länder där de också medverkade 

som enskilt stånd i folkrepresentationen. Svagheten gjorde det förmodligen 

lättare för de svenska prästerna och borgarna att samarbeta än fallet var i 

andra länder. Den socio-ekonomiska svagheten var därför möjlig att vända 

till politisk styrka. 

Socio-ekonomisk tyngd och i slutändan militär förmåga var dock något 

som bönderna kunde bidra med, vilket förmodligen också var skälet till att 

borgarna och prästerna ofta allierade sig med dessa. Bönderna i sin tur kunde 

utnyttja de andra ofrälse ståndens högre kunskapsnivå. 

Böndernas flexibilitet och skenbara underdånighet. Bönderna samarbe-

tade förvisso ofta med borgarna och prästerna, men var inte främmande för 

att alliera sig med adeln. Ett sådant samarbete hade förstås varit omöjligt om 

det fanns ideologiska skillnader mellan stånden på samma sätt som det gör 

mellan ytterkantspartier i dagens riksdag. Men det vore anakronistiskt att 

betrakta stormaktstidens riksdag på detta sätt – bönderna hade inga ideolo-

giska skrupler som hindrade dem från att samarbeta med adeln så länge de 

trodde att det kunde gynna deras mål. 

Bönderna agerade ofta under ett sken av patriarkaliskt färgad underdånig-

het, samtidigt som de hade en självständig agenda. De var långt ifrån alltid 

lydiga mot prästerna och ofta var det de snarare än prästerna som var dri-

vande i deras samarbete. Det rådde också konflikt mellan präster och bönder 

i flera frågor. Undersökningarna bekräftar alltså snarare Malmstedts och 

Lindes bild av relationen mellan bönder och präster än de historiker som 

ansett att bönderna hade en patriarkalisk tilltro till sina själasörjare, som i sin 

tur indoktrinerade dem med överhetspropaganda (se kap. 2). 

Prästerna i centrum. Samtidigt går det inte att förneka att prästerna var 

den kanske mest eftersökta samarbetspartnern av båda de andra stånden (vil-
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ket den kvantitativa undersökningen antyder). Deras kunskaper och särskilt 

biskoparnas sociala prestige och politiska erfarenhet bidrog till detta. I 

samma mån verkar adeln ha uppfattat prästerna som sin huvudfiende, som 

uppviglade bönderna emot dem. 

Öppna kanaler. Över huvud taget var det viktigt för alla stånd att stå i 

kontakt med varandra och hålla kanalerna öppna, vilket både de många dele-

gationerna och artighetsfraserna visade. Om relationerna till andra stånd 

försämrades riskerade detta att leda till att det egna ståndets möjligheter till 

inflytande minskade. 
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6. Argumenterande präster, kompromissvilliga 
borgare, baksluga bönder – Striden om Karl X 
Gustavs testamente på riksdagen i Göteborg 
1659–60 

När Karl X Gustav dog efterlämnade han ett testamente som var omstritt 

både till innehåll och tillkomst. Det kom att ifrågasättas av adeln och rådet. 

Mot bakgrund av den kritiska utrikespolitiska situationen och den sedan 

tidigare spända relationerna mellan adeln och de ofrälse fördes det politiska 

spelet med höga insatser. De ofrälse försvarade först testamentet men gick 

sedan med på en kompromisslösning, lanserat av prästernas tillförordnade 

talman Enander. Men frågan är hur och varför de ofrälse stånden agerade 

som de gjorde. Det oklara statsrättsliga läget ställde de politiska institution-

erna i blixtbelysning då de tvingade fram ett ställningstagande som i sig vi-

sar hur dessa institutioner uppfattades. 

Bakgrund 

Karl X Gustavs regering (1654-1660) dominerades helt av krig. Medan kri-

get i Polen inte lett till några bestående landvinningar gav segerfreden mot 

Danmark 1658 ett enastående byte i form av främst Skånelandskapen. Däref-

ter hade dock framgångarna varit få, och när riksdagen samlades i Göteborg i 

december 1659 var både Sveriges och de många fiendernas stridsförmåga på 

upphällningen och fredssamtal inledda. Riksdagen hade också kallats in för 

att ställa större resurser till krigsmaktens förfogande.480 Inrikespolitiskt hade 

kungen skickligt manövrerat mellan adeln och de ofrälse stånden och i stort 

sett hållit sig väl med båda parterna; misstron mellan dessa parter var dock 

fortfarande stor sedan den stora ståndsstriden 1650.481 Samtidigt hade stånds-

striden stärkt ståndens självmedvetenhet.482  

En lucka i den gällande lagstiftningen var att arvriket Sverige saknade be-

stämmelser för förmyndarstyre om 1634 års regeringsform inte skulle be-

traktas som giltig. Kronprinsen Karl var bara fyra år, och fadern visade inga 

                                                      
480 Ahnlund (1933) s. 311f. 
481 Dahlgren (1964) s. 119; Asker (2009) s. 170; Ahnlund (1933) s. 291f, 297ff. 
482 Rosén (1963) s. 39. 
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tecken på att sluta kriga. En kris liknande den efter Gustav Adolfs död på 

slagfältet hängde därför över riksdagen i Göteborg redan innan kungen hade 

insjuknat i den sjukdom som till sist tog hans liv. 

Sammanfattning av händelseförloppet (13/1–29/2 1660) 

1. Ständerna enas om att i en skrift be kungen att upprätta en stadga om hur 

arvprinsen ska uppfostras när kungen är borta. Av de ofrälse tolkas detta som 

en uppmaning att ordna en förmyndarstyrelse. 

2. Kungen blir sjuk och låter med utgångspunkt i ständernas skrift upp-

rätta ett testamente som på hans dödsbädd godkänns av en samling rådsher-

rar. Karl X Gustav dör. 

3. Adeln och rådet bestämmer sig för att förkasta testamentet. Huvudskä-

let är att kungens bror hertig Adolf Johan fått en framstående plats i förmyn-

darregeringen. Detta förklaras strida mot Sveriges lag. 

4. Rådet presenterar testamentet och förklarar hur det strider mot lagen, 

men lämnar till ständerna att ta ställning. De ofrälse stånden tar internt ställ-

ning för testamentet. 

5. Delegationer går mellan de olika stånden och från stånden upp till rådet 

inför beslutet. Prästerna står fast och argumenterar emot. Borgarna avger 

ingen förklaring. Bönderna söker stöd hos prästerna och säger sig vilja att 

testamentet ska gälla. 

6. Prästerna och borgarna lutar mot en kompromiss och får till stånd en 

konferens med alla stånd i Tyska kyrkan. Där enas man om att suspendera 

testamentet till den riksdag som kommer att hållas när kungen ska begravas. 

Fram tills dess ska änkedrottning Hedvig Eleonora regera tillsammans med 

rådet. 

7. Borgarna och prästerna lyckas tillsammans med änkedrottningen hindra 

att testamentet de facto diskvalificeras i den förklaringsskrift om ärendet 

som rådet skrivit. 

 

Ständerna vill hylla kronprinsen 

En stor del av striden kring Karl X Gustavs testamente rörde huruvida det 

tillkommit på ett statsrättsligt giltigt sätt. Såg man testamentet som en stats-

rättslig akt borde ständerna få ge sitt samtycke (liksom Gustav Vasas testa-

mente godkänts av en riksdag 1560).483 Sågs testamentet som en privaträtts-

lig akt hade kungen förstås mer fria händer, liksom vilken privatperson som 

helst. De som hävdade att riksdagen gett sitt samtycke hänvisade till formu-

leringar i en böneskrift som kungen fått tidigare under riksdagen och som 

alla ständerna ställt sig bakom. Över huvud taget kom formuleringarna i 

denna att bli omstridda. Wittrock, och i än högre grad Jerker Rosén i sin 

inflytelserika framställning, framhåller att adeln och de ofrälse stod emot 

                                                      
483 Schück (1985) s. 42f. 
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varandra i statsrättsligt avseende redan i förhandlingarna kring denna skrift 

och att motsättningarna efter kungens död hade en föregångare i denna 

strid.484 

Så mycket är klart att man överlag oroade sig för vad som skulle hända 

om kungen dog när denne ännu var frisk och kry. Frågan var främst aktuell 

på grund av kungens tendens att utsätta sig för faror under krigen, att han 

skulle dö under samma riksdag var det ännu knappast någon som föreställde 

sig. Ett sätt att få säkerhet var att alla genom en hyllning av kronprinsen slöt 

upp bakom denne  även om det i formellt avseende var överflödigt då han 

ju i enlighet med riksdagsbeslutet 1650 var rikets laglige arvfurste. Adeln 

och borgarna verkar oberoende av varandra ha kommit på idén om att kron-

prinsen skulle hyllas. Borgarna kontaktade 12/1 prästerna med detta förslag 

och föreslog dessutom att man skulle be kungen stanna hemma.485 Åsikten att 

kungen skulle stanna hemma och inte delta i krigen var ingen nyhet: den 

uttrycktes flera gånger av de ofrälse under 1600-talet, och i frihetstidens 

grundlagar fastslogs att ständerna skulle godkänna kungens utlandsresor.486 

Detta var första, men inte sista gången som borgare och präster hade nära 

samarbete under denna riksdag. Följande dag anslöt sig adeln till prästerna 

och borgarna sedan dessa skickat en gemensam delegation till det proviso-

riska Riddarhuset i Göteborg.487 

Varför tog de ofrälse detta initiativ? Dels kan det förstås ha varit ett sätt 

att ställa sig in hos kungen. Men kopplingen till bönen om att kungen skulle 

stanna i riket gör omsorgen om framtida säkerhet till en trolig förklaring, 

man kunde vara säker på att arvprinsens legitimitet inte skulle ifrågasättas 

om kungen dog. Kungens överlevnad skulle tryggas genom att han inte reste 

ut till kriget igen. Både rådet och adeln och de ofrälse var alltså eniga om 

detta vilket i viss mån strider emot Wittrocks och Roséns tolkningar. Enighet 

var också alltid normen vid riksdagsförhandlingar, en informell institution 

som var särskilt viktig i så pass viktiga frågor. 

Hur ska riket styras när kungen är frånvarande? Ständernas diskussion 

Karl Gustav begärde sedan [23/1] att ständerna skulle komma med en ge-

mensam skrift om hyllningen, då han på grund av opasslighet inte kunde ta 

emot en ständerdelegation.488 Samma dag sammanträdde därför en ständer-

konferens med delegationer från alla stånd på Riddarhuset.489 På dagordning-

en stod förutom den begärda hyllningen även frågor som var väckta av stån-

den själva, nämligen att man skulle råda kungen att anstränga sig för att nå 

                                                      
484 Wittrock (1908) s. 19f; Rosén (1963) s. 26. 
485 PrP 1 s. 411f [12/1 1660] 
486 Ahnlund (1933) s. 154, 180; Holm (2007) s. 114, 207; Lagerroth (1934) s. 33. 
487 RAP 7 s. 21ff [13/1 1660]. 
488 Wittrock (1908) s. 3. 
489 RAP s. 38–42 [23/1 1660]. Redogörelsen nedan bygger på dessa sidor i adelns protokoll. 
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fred och dessutom uttrycka önskemål om att kungen skulle stanna hemma. 

De skarpa kraven på att kungen skulle anstränga sig mer för att få fred drogs 

dock tillbaka, efter förslag från borgarna. Utmaningen mot kungen  som ju 

alltid påstod att han sökte fred men tvingades till krig av fiendens onda an-

slag  ansågs säkert alltför vågad.490 Konferensen var samlad på adelns ini-

tiativ, och böndernas delegation uttryckte redan i inledningsanförandet att 

ståndet för sin del inte hade förstånd i sådana saker och sköt hela saken till 

adelns avgörande. De ofrälse hade alla, inklusive bönderna, insisterat på att 

man skulle be kungen stanna hemma och låta generalerna sköta krigen, vil-

ket alla stånd också enades om. Enander ändrade då plötsligt fokus för dis-

kussionen genom att ta upp frågan om riksstyrelsen i kunglig frånvaro och 

om kungen reste bort borde han lämna en person som skulle ha i uppdrag att 

ta emot ständernas besvär. Även om det inte nämndes vid namn måste kopp-

lingen till det gamla riksföreståndarämbetet varit uppenbar för de närva-

rande.491 Samma förslag hade framförts av bönderna och prästerna efter Gus-

tav II Adolfs död, då man önskat att en person ur rådet skulle bli styres-

man.492 Biskopen androg sedan historiska prejudikat: Sigismund som hade 

lämnat riksrådet som styresmän och Gustav II Adolf hade ordnat riksstyrel-

sen genom regeringsformen. 

Att RF 1634 räknades som ett positivt prejudikat var ett tydligt sätt att 

visa kompromissvilja gentemot adeln, liksom att Gustav Adolfs upphovs-

mannaskap godkändes. Dock markerade biskopen också implicit att RF bara 

gällt för Kristinas förmyndarregering: han verkar ha uteslutit att den skulle 

gälla i fortsättningen. Enander varnade med stöd i andra exempel för de inri-

kes och utrikes problem som kunde uppstå när regenter dog eller lämnade 

landet. Lantmarskalken försökte lugna biskopen genom att påpeka att till 

upprätthållande av inrikes ro fanns trupper kvar i landet, och dessutom fanns 

i alla händelser RF som norm för statsstyrelsen, vilket visar att lantmarskal-

ken Mauritz Posse och adeln inte uppfattade RF som en tillfällig stadga. 

Posse menade att man skulle be kungen stanna hem och dessutom be honom 

ordna med ”tutelen”. 

Lantmarskalken påminde också han i svävande ordalag om Karl IX:s 

historia. Detta bör enligt min åsikt tolkas som ett motargument mot präster-

nas förslag om att en enskild person skulle bli riksföreståndare vid kungens 

frånvaro eller död. Kung Sigismunds farbror, den blivande Karl IX, hade ju 

på 1590-talet tilltvingat sig ledarskapet i den regering som skulle styra riket 

när kungen vistades i Polen. Denna maktposition hade han utnyttjat till att 

göra uppror mot sin brorson och sedermera i Linköpings blodbad avrättat de 

riksråd som ställt sig på Sigismunds sida. Varken adeln eller rådet önskade 

sig förstås att något sådant skulle upprepa sig, men eftersom det rörde sig om 

                                                      
490 Asker (2009) s. 157–160, 253f, 277f; Englund (2000) s. 589ff, 741f. 
491 Nordisk Familjebok. Uggleupplagan. Del 23. (1916) (Uppslagsord: ”Riksföreståndare”) 
492 Ahnlund (1933) s. 194. 
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en direkt anfader till kungen (hans morfar) kunde man inte beröra saken mer 

än antydningsvis. I anslutning till talet om Karl IX:s historia betonade också 

lantmarskalken att innehållet i diskussionerna borde hållas hemliga, vilket är 

ett tydligt tecken på att ämnet var brännbart. Efter att konferensen först före-

slagit att var stånd för sig skulle komma med ett förslag till skrift enades 

man om att adeln skulle göra ett utkast som de andra sedan vid en ny konfe-

rens fick ta ställning till. 

Prästernas yrkande på att en enda person skulle ges makten var i sin tur 

delvis en upprepning av deras ställningstagande när Gustav II Adolf hade 

dött då man hade yrkat på att riket skulle styras av en riksföreståndare under 

Kristinas omyndighetstid. Även bönderna hade uttryckt denna ståndpunkt 

1633.493 Min tolkning är att Enander försiktigt lanserat tanken på en riksföre-

ståndare men att adeln motsatt sig det hela, varpå prästerna i enighetens 

namn lät bli att driva saken hårdare. Den ofrälse preferensen för en riksföre-

ståndare med närmast monarkiska befogenheter verkar alltså vara nästan lika 

levande som 1633. Hade Enander blicken riktad på kungens bror Adolf Jo-

han redan i detta läge? Med tanke på att Enander hade nära kontakter med 

hertigen är det inte otänkbart, och eftersom Adolf Johan var nära släkting till 

kronprins Karl låg det ju också nära till hands att välja honom.494 Uppslut-

ningen bakom hertigen skulle dock senare visa sig vara inte fullt så helhjär-

tad när de ofrälse sattes under press. 

Till skillnad från vad Wittrock och Rosén antytt rådde alltså stor enighet 

vid denna konferens såväl om hyllningen och bönen om att kungen skulle 

stanna hemma som om att man skulle be kungen upprätta en stadga om arv-

prinsens underhåll och undervisning, vilket skulle vara helt upp till honom. 

De ofrälse och adeln hade däremot skilda ståndpunkter angående rikets sty-

relse i kungens frånvaro. Att beslutet blev att lägga saken i kungens hand var 

alltså sannolikt en kompromisslösning där båda sidor kunde hoppas att 

kungen skulle fatta ett beslut i linje med de egna önskemålen. För eftervärl-

den är det också viktigt att komma ihåg att de vid denna tidpunkt inte kunde 

förutse konungens död. Det är också betydelsefullt att frågan faktiskt väcktes 

av ofrälse, närmare bestämt av den under denna riksdag mycket inflytelse-

rike biskop Enander: kungen hade ju bara begärt en skrift om hyllning av 

kronprinsen. Det rör sig alltså om ett ofrälse konstitutionellt initiativ, även 

om adeln som det främsta ståndet och kanske för att signalera samarbetsvilja 

anförtroddes att författa skriften som skulle lämnas till kungen. Rosén och 

Wittrock har rätt i att en konflikt mellan adel och ofrälse bubblade under 

ytan, men om kungen inte dött så hastigt hade den inte behövt koka över. Att 

enighetsnormen var stark visas också av att de ofrälse lät adeln själv sätta 

upp skriften, vilket de knappast gjort om de upplevt att det rådde en skarp 

konflikt i frågan. Rosén och Wittrock har låtit sina tolkningar i allt för hög 

                                                      
493 Holm (2007) s. 232.  
494 SBL XIII s. 465. 
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grad färgas av den bittra strid som uppstod när kungen väl dött. Samtidigt 

visar diskussionerna att såväl de ofrälse som adeln förberedde sig på att 

kungen kunde dö och ville försäkra sig om ett institutionellt arrangemang 

som de ansåg bevaka sina egna intressen. 

Böneskriften och dess oklara formuleringar godkänns av ständerna 

På nästa konferens (29/1) lästes adelns förslag upp för de andra ständernas 

delegationer. Det innehöll förutom en hyllning av arvprinsen en omständligt 

inlindad bön om att kungen skulle stanna hemma. Dessutom innehöll skrif-

ten följande stycke: 

Dock vad själva viset och sättet vidkommer, vår nådigaste Arvfurstes uppfost-
ran och information, vid all oförmodlig händelse provisional tutel, dess Hög-
furstliga stat och  underhåll, med annat som härvid hänger, lämnar och över-
giva [överlåter] Eders Kungl.  Maj:ts höga conduite och dess Konungsliga 
egna förordning.

495
 

 

Det är alltså klart att man bad om en stadga som skulle gälla om kungen dog 

och att kungen själv hade rätt att bestämma dess innehåll. Men vad var den 

konkreta innebörden av det man bad om? Hade kungen själv befogenhet 

kungen att själv ombesörja inte bara arvprinsens uppfostran och underhåll 

utan också hela rikets styrelse under en eventuell omyndighetsperiod? 

Landslagen hade inga bestämmelser i sådana fall. Och vad var innebörden av 

”provisional tutel”? ”Provisional” motsvaras av det nusvenska ordet ”provi-

soriskt”, enligt Wittrocks antagande uppfattade de ofrälse att stadgan skulle 

gälla provisoriskt, alltså endast under kungens omyndighet.496 Dessutom var 

det osäkert om ”tutel” endast omfattade ansvar för undervisning och uppfost-

ran av den unge kungen eller om det inbegrep styrelse av riket. Trots, eller 

snarare tack vare, dessa otydligheter godtog präster, borgare och bönder 

adelns förslag.497 Inom ett par dagar hade de ofrälses ståndsplena givit sina 

godkännanden åt skriften och den lämnades in till kungen.498 

 

Bönderna går bakom de andras rygg med egen skrift 

Detta var dock inte den enda skrivelsen som författades i ärendet. Bonde-

ståndet upprättade en egen skrift.499 Det går inte att fastställa orsaken. 

Kanske trodde bönderna att alla stånd skulle göra ett förslag, trots att adeln 

till sist ensamma fått uppdraget, kanske ville man själva påverka kungen och 

dessutom göra honom gynnsamt stämd mot allmogen. För den första tolk-

                                                      
495 Rikets Ständers skrivelse angående Arvfurstens hyllning m.m i RAP 7 [Bil. F] s. 228. 
496 Wittrock (1908) s. 20. 
497 RAP 7s. 43f [29/12 1660]. 
498 PrP 1 s. 421 [1/2 1660]; Wittrock (1908) s. 3. 
499 Allmogens skrivelse om styrelse i kungens fråvaro 1660. Riksdagsacta R4818 (RA) 
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ningen talar att bondeskriftens text utgår ifrån att det är alla undersåtar som 

står bakom den, medan allmogen endast figurerar i underskriften. För den 

andra tolkningen talar att bönderna även i riksdagens slutskede utan de andra 

ståndens vetskap lämnade in en egen skrivelse till änkedrottningen. Det kan 

alltså vara så att bönderna gjort förslaget i alla ståndens namn, men när alla 

enats om adelns förslag har man ändå lämnat in sitt eget förslag. Det är dock 

okänt om skriften verkligen lämnats till kungen. Ändå är det uppseende-

väckande, eftersom bondeståndet konsekvent under ständerkonferensen häv-

dat att de helt litade på särskilt adelns ”höga förstånd”. Uppenbarligen hade 

man ändå en egen åsikt. Detta är ett av flera exempel på att underdånigt tal 

kunde dölja självständiga åsikter och självständigt agerande under denna 

riksdag. 

Böndernas skrift liknar den antagna skrivelsen i det att den uttrycker öns-

kemål om att kungen ska stanna hemma och överlåta krigandet till genera-

lerna och inte riskera livet på slagfältet. Men när det gäller vad stadgan ska 

innehålla som kungen ska besluta om är man desto tydligare, man önskar att 

kungen 

behagade något visst resolvera och fatta låta på visst sätt och vis, hur Eders 
Kungliga Höghet [kronprinsen] skall furstligen underhållas, och genom för-
mynderskap förestås i Ungdomsåren och viss förordnad Regering, som Rikets 
välfärd vederbörligen kan sig låta vara befalld. 

 

Till skillnad från både adeln och prästerna är bönderna tydliga med att man 

vill begära en förmyndarstadga som man helt överlåter till kungen att besluta 

om. Och det står helt klart att den omfattar inrättandet av en riksregering och 

inte bara gäller uppfostran av kronprinsen. Varför teg då bönderna om sina 

åsikter under konferensen på Riddarhuset? Bönderna verkar generellt ha 

varit ovilliga att ge sig in på debatter på sådana ständerkonferenser, i alla fall 

i konstitutionella frågor. Säkert kände man sig underlägsna i fråga om äm-

neskunskaper och debatteknik, man ville inte heller i onödan väcka ilska 

bland de ”högre stånden”. Det kan slutligen också vara så att man uppfattade 

det som att adelns skrift i stort sett överensstämde med de egna önskemålen. 

Kungens kontroversiella testamente 

Några dagar senare (7-8/2) blev Karl X Gustavs sjukdom allvarlig och vid 

denna tid lät han statssekreteraren Ehrensteen läsa igenom ständernas skrift 

vilken sedan refererades för honom.500 Hur Ehrensteen i sitt referat för 

kungen tolkade ständernas uppdrag till kungen är inte möjligt att veta. I tes-

tamentet hänvisas dock till skriften där ständerna skulle ha bett kungen att 

sörja för arvfurstens uppfostran och undervisning ”såsom ock på alla anstö-

tande tillfälle Rikets välgång och Regementes administration efter vårt döds-

                                                      
500 Wittrock (1908) s. 6f. 
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fälle förse och beställa”.501 Detta förklarande tillägg har ingen motsvarighet i 

ständernas skrift, men Karl Gustavs tolkning av ständernas skrift var alltså 

att den gällde själva riksstyrelsen förutom kungens uppfostran. Citatet forts-

ätter: ”fördenskull har Vi på allt sådant fall nu provisionaliter så velat för-

ordna […] att där oförmodligen Oss något dödligt skulle vidkomma […]”.502 

Inte heller i testamentet är innebörden av ”provisionaliter” solklar. Var det 

provisoriskt tills ständerna godkänt den? Var tanken att testamentet skulle 

ses över och ges en slutgiltig version vid tillfälle? Dock kom tolkningen av 

dessa ord inte att spela någon roll förrän i striden om Adolf Johan 1664. Det 

föreligger en viktig skillnad mot ständernas skrift. Där denna talade om en 

”provisional tutel” som kunde tolkas som en tillfällig, tidsbegränsad för-

myndarordning, betyder ”provisionaliter så velat förordna” i testamentet helt 

klart att detta betraktades som preliminärt. Testamentets ord handlar alltså 

om själva testamentets karaktär, medan ständerskriften handlar om förmyn-

darregeringens karaktär. 

Ehrensteen fick till uppgift att göra utkast till ett testamente och dessutom 

skulle fullmakter för de lediga riksämbetena upprättas. Karl Gustav hade 

liksom många regenter före honom lämnat ett par av dem obesatta: i detta 

fall rikskansler- och riksmarskämbetena.503 Vilka som skulle få det lediga 

ämbetena och tillsammans med änkedrottningen därmed ingå i förmyndarre-

geringen specificerades närmare i det testamente Ehrensteen gjorde.504 

Kungens bror hertig Adolf Johan skulle bli ny riksmarsk och överbefälha-

vare över arméerna och till sist stannade kungen för att hans svåger Magnus 

Gabriel De La Gardie skulle bli rikskansler. De La Gardie var redan riks-

skattmästare, så denna post måste också besättas. Valet föll på riksrådet 

Herman Fleming som var näst i rang under De La Gardie på kammarkolle-

giet, men också var verksam i det nyligen inrättade reduktionskollegiet. 

Riksdrotsen Per Brahe och riksamiralen Carl Gustaf Wrangel skulle även i 

fortsättningen inneha sina ämbeten. Dock skulle enligt testamentets bestäm-

melser Adolf Johan vara högst i rang, vilket ändrade på den gängse rangord-

ningen enligt vilken riksdrotsen var finast. Hertigen skulle också få en full-

makt som bekräftade hans ställning som överbefälhavare. Regeringen skulle 

ledas av drottning Hedvig Eleonora som skulle ha två röster i regeringen, 

men om hon dog eller gifte sig skulle Adolf Johan inta hennes plats. Alltså 

skulle tre av Karl XI:s nära släktingar ha toppositioner: modern, farbrodern 

och den ingifte farbrodern. Dessutom kunde den bland adeln impopuläre 

Fleming tryggt räknas till kungahusets vänner. Alltså hade kungafamiljen 

potentiellt sex av åtta röster i regeringen (även om det inte sägs rätt ut under-

förstås att regeringen skulle fatta kollektiva beslut). 

                                                      
501 Konung Carl X Gustafs testamente, RAP 7 [Bil. H] s. 231. 
502 Konung Carl X Gustafs testamente, RAP 7 [Bil. H] s. 231. 
503 Asker (2009) s. 167. 
504 Konung Carl X Gustafs testamente, RAP 7 [Bil. H] s. 230–233. 
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Regeringen skulle styra ”efter Sveriges lag”. I Ehrensteens utkast hade 

denne tillagt att styrelsen skulle ske efter den vanliga regeringsformen.505 

Detta kunde kungen inte tåla, eftersom han menade att det kunde tolkas som 

att det gällde RF 1634 som ingen kung någonsin erkänt. Han beordrade att 

orden skulle strykas över, vilket också skedde.506 Att göra sin bror till rege-

ringens de facto-ledare i kombination med förkastandet av RF bäddade dock 

för motstånd bland aristokraterna. Hertigens makt över armén kunde verkli-

gen i praktiken göra honom till riksföreståndare. Eftersom kungen inte ersatt 

RF med någon ny stadga som begränsade och definierade regeringens makt 

var det ett möjligt och kanske till och med troligt scenario att Adolf Johan 

kunna styra landet närmast som en monark. 

Några tillkallade riksråd fick vid kungens dödsbädd höra testamentet läsas 

upp och svor på kungens uppmaning att upprätthålla det.507 Med lite god vilja 

kunde man därför hävda att kungens testamente kommit till på statsrättsligt 

korrekt sätt: riksråd hade gett sitt samtycke vid dödsbädden och riksdagen 

hade samtyckt genom sin böneskrift.508 Kort därefter, kl. 2 på morgonen 

13/2, dog Karl X Gustav.509 Han efterlämnade en oklar konstitutionell situat-

ion som skulle lösas av kontrahenter som i det nära förflutna utkämpat hårda 

politiska strider mot varandra och som fruktade och misstrodde varandra. 

 

Rådet och adeln beslutar sig för att kullkasta testamentet 

När Karl Gustav dött stängdes Göteborgs stadsportar på rådets order, och 

man försäkrade sig också om stadens garnison.510 Rådet och adeln beslutade 

sig nämligen nästan omedelbart för att testamentet inte skulle följas. De for-

mella skälen var att testamentet på flera punkter ansågs strida mot landslagen 

och rikets sedvana. Framför allt gällde det kungens bror hertig Adolf Johan. 

Hertigen var inte svensk adelsman och hade därför inte rätt att sitta i rådet 

enligt svensk lag. Även åsidosättandet av rangordningen mellan riksämbets-

männen kritiserades.511 Claes Rålamb framlade på Riddarhuset med skärpa 

de statsrättsliga argumenten mot testamentets bestämmelser där den huvud-

sakliga invändningen var att ett testamente var en privaträttslig akt som 

måste underordnas det existerande lagliga bruket.512 Förutom dessa skäl 

                                                      
505 Konung Carl X Gustafs testamente, RAP 7 [Bil. H] s. 233. 
506 Wittrock (1908) s. 12. 
507 Wittrock (1908) s. 11. 
508 I enlighet med kungabalkens stadgande att kungen ska styra med råds råde och att ny lag 

stiftas med ständernas samtycke (Appendix 1, kap. 4 § 4, 7). 
509 Wittrock (1908) s. 13. 
510 Wittrock (1908) s. 21, 23. 
511 Wittrock (1908) s. 20f. Dessutom menade man att den som lovats att bli marsk, Carl Gus-

tav Wrangel, skulle bli ledsen över att bli åsidosatt. 
512 Wittrock (1908) s. 27ff. 
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fanns förstås bakomliggande skäl till motvilja mot testamentet. Enligt Witt-

rock rörde det sig delvis om en allmän motvilja från adligt håll mot pfalzar-

na, och en därmed sammanhängande rädsla för att Adolf Johan skulle bli 

tronkandidat om Karl XI dog. Den mycket rangmedvetne riksdrotsen Per 

Brahe var nog inte heller så entusiastisk inför tanken på att bli undanskuffad 

av en nyinsatt riksmarsk. Dessutom framhåller Wittrock att rådsadeln ansåg 

att man styrt riket väl under Kristinas förmyndarregering och att man trodde 

man kunde göra bra ifrån sig även denna gång.513 Wittrocks senare stånd-

punkt är bara att instämma i. Framför allt hade man tilltro till RF 1634 som 

man uppenbarligen ansåg borde ligga till grund till en ny regering då den 

fungerat väl. En regering ledd av kungens farbror påminde däremot rådsher-

rarna skrämmande mycket om 1590-talets kris som lett deras företrädare till 

stupstocken. 

Min åsikt är att denna historiska erfarenhet vägde åtminstone lika tungt 

som anti-pfalziska stämningar bland adelsmännen. Även om de varit miss-

tänksamma till att börja med hade de ledande bland adeln samarbetat väl 

med Karl Gustav.514 Situationen tedde sig alltså hotfull, men som så ofta i 

osäkra situationer fanns det också möjligheter till vinster: om män ur höga-

deln fick regeringsmakten kunde dessa gynna sig själva och den lägre adeln 

kunde hoppas på att de skulle stärka hela ståndets privilegier. Detta talade 

man dock inte öppet om, men kan för den sakens skull inte uteslutas. 

Redan på morgonen 13/2 skedde ett möte mellan Per Brahe och Adolf Jo-

han som den senare lämnat i vredesmod sedan det stod klart att rådet ville 

förneka honom den position som hans bror velat ge honom. Strax efteråt 

uppvaktades hertigen av biskop Enander och borgmästare Prytz som läm-

nade sina kondoleanser över Karl Gustavs död. Wittrock anser det rimligt att 

Adolf Johan överlade med dessa om det uppkomna läget, vilket förefaller 

sannolikt.515 Detta kan ha bidragit till prästernas och borgarnas bestämda 

motstånd mot testamentets förkastande, då de känt att de haft kungahuset 

med sig. De kan också i fortsättningen ha påverkats av hertigens version av 

det hela, som säkerligen varit tillspetsad efter hans känslofyllda uppgörelse 

med riksdrotsen. 

I prästeståndet tillkännagav biskop Enander dödsbudet samma morgon. 

Han uttryckte oro över det farliga utrikesläget och hoppades att Gud skulle 

välsigna rådet och ständerna med goda råd och framför allt att man skulle 

bevara enigheten.516 Per Brahe kallade senare samma dag delegationer från 

alla stånd till rådet. Testamentet och Adolf Johans fullmakt lästes upp, och 

riksdrotsen framhöll dess avvikelser från Sveriges vanliga regeringssätt: 1) 

Drottningen fick säte i regeringen med två röster. 2) Adolf Johan skulle få 
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516 PrP 1 s. 422 [13/2 1660]. 



 138 

plats i regeringen trots att han inte var svensk adelsman. 3) Riksdrotsens 

rang förändrades. Dessutom framhölls faran med att göra hertigen till över-

befälhavare under kungens omyndighet. Ständerna fick sedan till uppgift att 

överlägga var för sig och avge förklaring i saken med uppmaningen att bet-

änka att kungens säkerhet och välfärd och statens nytta är högsta lag.517 

Rådet hade alltså beslutat att lägga beslutet om testamentet i ständernas 

händer, vilket var i enlighet med gällande rätt då de representerade alla rikets 

undersåtar. Rådet inskränkte sig alltså till att ge råd som skulle syfta till ”ri-

kets rätt”, också det i enlighet med kungabalkens bestämmelser. Det råd man 

gav pekade mot ett förkastande av testamentet, vilket stånden naturligtvis 

uppfattade. Adeln bestämde sig snabbt för att gå på rådets linje och ansåg att 

det var bäst att först och främst bearbeta bönderna. Man ansåg att kombinat-

ionen adel och bönder skulle vara oslagbar eftersom de tillsammans stod för 

den absolut största delen av kronans inkomster.518 Bönderna var ju också det 

stånd som trovärdigt kunde hota med uppror, så om man fick riksdagsbön-

derna på sin sida borde risken för oroligheter minska. 

Prästernas beslut att hålla fast vid testamentet 

Följande dag diskuterade prästerna saken i plenum. Biskop Enander höll 

först ett långt anförande där han talade för att testamentet skulle hållas. Ne-

dan följer en sammanfattning av biskopens argument.519 Han anförde dels 

några argument som jag skulle vilja beteckna som patriarkaliska: 

1. Testamentet är skapat av en heroisk och klok kung som man bör tro det 

bästa om. 

2. Det skulle innebära sorg för kungafamiljen om testamentet förkastades. 

3. Konstitutionella ”oregelbundenheter” i testamentet kunde man överse 

med, eftersom det var en så stor kung som hade gjort det. Väl att märka finns 

det här liksom i det första argumentet ett villkorligt inslag: det räknar impli-

cit med möjligheten av dåliga kungar som man följaktligen inte var skyldiga 

samma respekt. Den patriarkala underdånigheten är kopplat med ett merito-

kratiskt inslag. 

Vad som helt saknas är det patriarkaliska argumentens nära släktingar, te-

okratiska och/eller naturrättsliga tankar om det absoluta kungadömet som 

skulle göra det otänkbart att förkasta ett kungligt testamente. Det viktigaste 

skälet är troligen att det inte skulle imponera på de adliga kontrahenterna, 

men inget tyder heller på att några sådana tankar föresvävade prästerskapet 

under hela riksdagen. 

Flera argument är att beteckna som konstitutionella (men inte konstitut-

ionalistiska), då de framhäver testamentets överensstämmelse med gällande 

statsrätt: 
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519 PrP 1 s. 425–427 [14/2 1660]. 



 139 

1. Rådet hade givit sitt samtycke till testamentet. Detta var i enlighet med 

landslagens ord om att rådet skulle bevaka rikets rätt. 

2. Testamenten bör hållas. Egentligen är detta ett privaträttsligt argument 

som bortser från skillnaden mellan privatpersoners och kungars testamenten. 

3. Man höll Gustav Vasas och Karl IX:s testamenten. Faktum var dock att 

Karl IX:s testamente inte hållits (då ju Gustav II Adolf tillträdde som myn-

dig konung), och Gustav Vasas testamente hade uttryckligen godkänts av 

ständerna i 1560 års riksdagsbeslut.520 Argumentet visar dock prejudikatets 

tyngd i Sveriges statsrätt, vars ofullständiga bestämmelser behövde komplet-

teras. 

4. Ständerna hade gett kungen uppdraget att göra en förordning för för-

myndarstyrelsen. Här framkommer en starkare tolkning av ständernas böne-

skrift än den man angett under konferenserna som föregick denna skrift. 

Antingen var det en efterhandskonstruktion, eller så hade man hela tiden 

gjort denna tolkning men i samförståndsanda avstått från att öppet driva 

den.521 Med ständernas böneskrift ansåg Enander alltså att det undersåtarnas 

samtycke som enligt lag och praxis krävdes när nya statsrättsliga akter skap-

ades var givet. 

Enander frågade sig också om det var säkert att hålla sig till testamentet 

och framhöll att kvinnor ofta gjort väl ifrån sig som regenter, till exempel 

drottning Kristina och lantgrevinnan av Hessen under trettioåriga kriget. 

Adolf Johan var visserligen inte svensk adelsman men var bror till kungen 

och nära släkt med Vasaätten, infödd i landet och hade tjänat riket på höga 

poster. Han var också av mogen ålder och borde som nära släkting vara läm-

pad att se till kungens intressen. Biskopen hade därmed satt tonen för präs-

ternas överläggningar i det att Per Brahes invändningar mot testamentet be-

möttes samtidigt som detta försvarades med nya argument. Både beträffande 

lagligheten och säkerheten kunde prästerna ge adeln svar på tal. 

Nu övergick plenum till att i detalj diskutera tänkbara invändningar mot 

testamentet och hur dessa kunde bemötas. Det var en typ av pro et contra-

diskussion som var vanlig när man ville inventera argument eller ”diskurser 

att påfinna” som man sade i detta sammanhang.522 I det här fallet var det 

dock uppenbart att man ville försvara testamentet. Argumenten som försva-

rade detta fick därför alltid sista ordet. Prejudikatet från Kristinas förmyndar-

regering då änkedrottningen Maria Eleonora och kungens svåger, pfalzgre-

ven Johan Kasimir inte deltagit i regeringen motsades med att Johan Kasimir 

inte var svensk, släkting eller lutheran. Dessutom hade RF 1634 inte god-

känts av någon kung. Mot argumentet att ständernas skrift endast gällt upp-

fostran och undervisning och inte regeringen menade prästerna att dessa inte 

gick att skilja åt. Dessutom ville man undvika de vidlyftigheter som skulle 
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uppstå om riksdagen skulle författa en ny regeringsform. Säkerligen trodde 

prästerna att de skulle dra det kortaste strået gentemot adeln och rådet i för-

handlingarna om en sådan. Det är ändå anmärkningsvärt att man i detta läge 

inte förutsåg att ett fasthållande vid testamentetsom rådet ju mer eller 

mindre tydligt uttalat sig motockså skulle leda till sådana ”vidlyftigheter” 

som man velat undvika. Det beslut ståndet enades om var att hålla fast vid 

testamentet. 

Dock var det faktum att prästerna ägnade så mycket tid att inventera ar-

gument för testamentet tecken på att man förberedde sig för en konstitution-

ell debatt. Genom sitt inledningsanförande hade Enander redan angett rikt-

ningen, och några reella invändningar mot ställningstagandet för testamentet 

redovisas inte i protokollet. Även i fortsättningen ägnade sig prästerna på att 

”komma på” flera argument till stöd för sin redan beslutade politiska linje, 

och det spelade ingen roll om de var patriarkala eller konstitutionella: bara 

de talade för prästernas politik. 

Prästerna uteslöt alltså från början RF 1634. Rådets och adelns respektive 

prästernas ställningstaganden utgjorde paradoxalt nog spegelbilder av 

varandra. Adeln ansåg att testamentet var okonstitutionellt och att RF var 

säker att hålla sig till medan prästerna ansåg att RF var okonstitutionell me-

dan testamentet gav trygghet. Från likartade värderingar om laglighet och 

säkerhet kom man till motsatta slutsatser om hur riket borde styras under 

kungens omyndighet. Den informella institutionen (normen) påverkade båda 

sidor, men det rådde olika uppfattningar om hur den skulle realiseras. Bristen 

på entydiga formella institutioner eller enighet i tolkningen av dessa är också 

slående. 

Borgarna vill hålla testamentet, samråd mellan präster och borgare 

Samma dag – 14/2 – diskuterades testamentet i borgarståndet. Enligt proto-

kollet debatterade man pro et contra och röstade sedan om vad man skulle 

göra.523 Det enhälliga beslutet var att det var säkrast att hålla sig till kungens 

testamente för kungens trygghets, rikets välfärds och deras egen frihets skull. 

Testamentet skulle hållas i sin helhet. Liksom prästernas argument kan bor-

garnas delas in i patriarkaliska och konstitutionella. 

De patriarkaliskt färgade argument som man framförde var: 

1 Kungen var välmeriterad, hade goda avsikter och verkade för sin sons 

intressen. Liksom hos prästerna blandades patriarkalismen alltså med meri-

tokratiskt tänkande. 

2. Att förkasta testamentet skulle strida mot vördnaden man borde visa 

kungar. 

De konstitutionella argumenten: 

1. Ständernas skrift till kungen gav honom rätt att själv göra en förord-

ning. 
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2. Testamentet hade godkänts av rådet. 

3. Testamentet stred inte mot lagen i några fundamentala avseenden utan 

var lämpad efter tiden. Att lagen var flexibel och vid behov kunde böjas 

efter omständigheterna var en inte ovanlig åsikt. Detta skulle alltså dock inte 

gälla de fundamentala aspekterna av kungabalken  vilka dessa var rådde det 

dock ingen enighet om. 

4. Det är emot ständernas frihet att underkasta sig en annan förordning 

som de kanske inte kunde komma överens om, medan de ju redan enhälligt 

underkastat sig kungens fria disposition. Detta argument innehåller ingredi-

enser av ett ständerkonstitutionalistiskt tänkande då man hävdar riksdagens 

lagliga rätt gentemot rådets som verkade vilja kränka denna ”frihet”. Under 

alla omständigheter hävdade borgarna riksdagens makt och samtidigt som 

man hade flera starkt patriarkalistiska argument hindrade detta inte att man 

också använde ett rent konstitutionalistiskt till stöd för sin sak. 

Argumenten liknar alltså i hög grad prästernas (detta kan möjligen bero 

på att båda ståndens talmän talat med varandra och med Adolf Johan). 

Denna dag enades prästerna och borgarna om att rådgöra med varandra in-

nan någon konferens med alla ständerna samlades. Borgarna sade först att de 

skulle meddela prästerna sitt beslut, men tycks sedan ha ändrat sig och ville 

först höra vad adeln hade att säga.524 Det diskuterades också om stånden 

skulle gå gemensamt till rådet. Prästerna ansåg dock att stånden borde träffas 

och samråda.525 

De ofrälse stånden valde att uttala sitt stöd för testamentet. Varför? För 

det första för att de faktiskt gavs möjligheten att uttala sig genom den in-

stitutionella praxisen: riksdagens stånd hade rätt att bli tillfrågade i sådana 

här frågor och det fanns en tanke om att man hade frihet att uttala sig som 

man ville. Men vad styrde ställningstagandet i själva sakfrågan? När det 

gäller rådet och adeln är det sannolikt att det mest akuta skälet var att avvärja 

ett upplevt hot från Adolf Johan. Var de ofrälses linje tvärtom att uppfatta 

som ett stöd för hertigens makt? Diskussionen om en ”riksföreståndare” före 

kungens död skulle kunna peka i denna riktning, liksom att Adolf Johan kan 

ha påverkat prästernas och borgarnas talmän vid deras besök föregående dag. 

Det är dock inte säkert att man ännu uppfattat att det var Adolf Johans ställ-

ning som var den verkliga knäckfrågan i adelns ögon. En annan möjlig tolk-

ning är att man ville värja sig mot ett hotande adelsvälde: för samtiden måste 

det snabba förkastandet av testamentet ha uppfattats som en statskupp. Detta 

var förstås ett skrämmande scenario för de ofrälse som länge fruktat att sär-

skilt högadeln ytterligare skulle utöka sin makt, och nu ställdes frågan på sin 

spets. Ofta handlade politiken under denna tid om att förhindra ofördelaktiga 

prejudikat som kunde göra livet surt i framtiden, vilket kan översättas till att 

det rådde en kamp om vilka institutioner som skulle påverka politiken i 
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framtiden. Ett mer långsiktigt skäl för de ofrälse var därför att förhindra ett 

prejudikat som gav rådet och adeln rätt att förkasta akter som enligt de 

ofrälse kommit till på ett legitimt sätt. Det var testamentet som helhet som 

man försvarade mot alla tänkbara invändningar. Frågan om hertigen gavs 

ingen särskild uppmärksamhet. Om talmännen påverkats av hertigen vid 

uppvaktningen är det troligt att Adolf Johan framhållit förbrytelsen mot 

kungen och hans testamente snarare än att han själv berövats den ställning 

han gavs i testamentet. 

Adeln bearbetar bönderna, bönderna bearbetar adeln och prästerna 

Följande dag, 15/2, försiggick ett febrilt utbyte av delegationer mellan stån-

dens möteslokaler. Navet var prästernas lokal i Tyska kyrkan. Prästerna tog 

under denna dag emot inte mindre än åtta delegationer (en från adeln, en från 

rådet, tre från borgarna, tre från bönderna) och skickade ut två (en till adeln, 

en till borgarna).526 Som jämförelse tog adeln emot fem (en från rådet, en 

från prästerna, en från borgarna, två från bönderna) samt skickade ut en (till 

prästerna).527 Det är inte möjligt att i detalj fastställa den kronologiska ord-

ningen mellan alla dessa möten, eftersom jag använder tre olika protokoll 

med vaga tidsangivelser. 

Adeln följde sin föresats och bearbetade först bönderna som kom till Rid-

darhuset klockan sju på morgonen.528 Lantmarskalken framhöll att adeln och 

bönderna mer än några andra hade gemensamma intressen och att de hört av 

landshövdingarna att de nu var beredda att yttra sig om testamentet. Kärnan i 

böndernas svar var att de ville hålla sig till kungens testamente ”så länge 

blodet är varmt”.529 Samtidigt omgärdades detta med ödmjuka yttranden om 

att de inte förstod sig på sådana här saker. Talmannen, Per Eriksson i Edinge 

var samtidigt noga med att berömma adelns och rådets visdom och hur väl 

de uppfostrat Kristina. När en annan ledamot av bondedelegationen sade att 

man ville förena sig med de andra ständerna, rättade Per Eriksson denne och 

sade att man sköt saken till adeln och rådet och bedyrade trohet till dem. 

Men i sak vek man inte från testamentet, vilket man uppenbarligen enats om. 

Min tolkning är att bönderna inte ville stöta sig med de mäktiga herrarna 

genom att gå i öppen konfrontation med dem. Samtidigt var deras kraftfulla 

ställningstagande i sig en påtryckning på adeln att de skulle bekräfta kungens 

testamente. Incidenten med Per Erikssons tillrättavisande är också en indi-

kation på att hans inflytande på ståndets beslut var stort, vilket inte är förvå-

nande med tanke på att han deltagit på sex riksdagar och var talman för 
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fjärde gången.530 Han var också böndernas talman när de gick till angrepp på 

adeln 1650.531 Bonden han tillrättavisade gick ifrån den smickrets taktik som 

allmogen verkar ha beslutat sig för gentemot adeln, och tillrättavisades där-

för. 

Snart kom ännu en bondedelegation till adeln.532 Lantmarskalken försökte 

övertala bönderna om att kungen varit sjuk när han gjort testamentet och att 

detta stred mot lagen. Han påpekade att Adolf Johan kunde frestas att ta 

makten och att stånden måste stå eniga nu när det var krig. Det var tryggast 

att hålla sig till den väl fungerande regeringsformen i stället för att göra en 

ny och obrukbar. På frågan om bönderna höll med rådet och adeln svarade 

Per Eriksson att de skulle gå till rådet och bad underdånigt om att få tala med 

de andra stånden. En bonde från Finland vid namn Christoffer Ivarsson ver-

kar dock ha imponerats av adelns argument och uttryckte oro över att herti-

gen skulle styra över krigsmakten. Bönderna gick sedan och sade sig vilja 

rådslå innan de gick upp för att tala med rådet. Allmogens representanter 

undvek fortfarande konfrontation, men det verkar som att de vid det här laget 

gett upp hoppet om att påverka adeln. I stället ville man nu tala med de andra 

stånden. Det var detta som Per Eriksson förnekat att bönderna ville göra 

under det första mötet med adeln, men nu blev alltså taktiken att förena sig 

med de andra ofrälse stånden. 

Direkt efter diskussionen med adeln gick bönderna troligen till prästerna, 

där de meddelade att de ville ”stå med testamentet”. Prästerna svarade kort 

att de hade samma åsikt och gjorde ett med bönderna.533 Att ståndsdelegat-

ioner över huvud taget uttryckte sig så direkt som bönderna gjort var ovan-

ligt, och att bönder gjorde det var än mer anmärkningsvärt. Vanligen sonde-

rade man försiktigt efter det besökta ståndets åsikt och bad om råd och in-

formation. Förklaringen ligger troligen i att bönderna redan kände till präs-

ternas ställningstagande för testamentet och alltså var säkra på att deras 

öppna deklaration skulle tas upp väl. Tidigare under riksdagen hade biskop 

Enander beklagat sig över att någon läckte om prästernas interna överlägg-

ningar till bönderna.534 I de följande förhandlingarna 16/2 gav bönderna 

också sken av att självständigt ha kommit fram till exakt samma kompro-

missförslag som prästerna enats om. Det troliga är att man hela tiden fått 

information om prästernas beslut och delvis anpassat sina aktioner efter 

detta. Till exempel kan det bidra till att förklara att man vågade stå på sig 

                                                      
530 Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600–1697 s. 51, 64, 77, 90, 

96, 103; Ahnlund (1933) s. 508. 
531 Ahnlund (1933) s. 264. 
532 RAP 1 s. 60f [15/2 1660]. 
533 PrP 1 s. 430 [15/2 1660]. 
534 PrP 1 s. 417f [19/1 1660]. 
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inför både rådet och adeln 15/2.535 En annan möjlig förklaring som inte ute-

sluter den första, är att man ville påverka prästerna så att de stod fast vid 

testamentet: det franka uppträdandet var alltså till för att sätta press på präs-

terna. Detta förtjänar att framhållas eftersom en närmast axiomatisk uppfatt-

ning både i samtiden och bland sentida forskare varit att det var prästerna 

som styrde bönderna (se kap. 2). Det är inte uteslutet att Adolf Johan hunnit 

kontaktat bönderna och agiterat för sin sak bland en eller flera av dem och 

att detta gett dem råg i ryggen. Just Per Eriksson verkar senare samma som-

mar haft kontakt med hertigvänliga kretsar (se kap. 7). 

Senare samma dag övergick rådet och adeln uppenbarligen till en mer 

hårdför politik mot bönderna. Hos prästerna beklagade sig bönderna vid 

ännu ett besök över att sex av deras riksdagsmän dragits in till adeln och 

tillfrågats om det var prästerna som övertalat dem till att hålla fast vid testa-

mentet, vilket de hade förnekat.536 Adeln omtalades också ha sagt till bön-

derna att inte hålla sig till prästerna utan till adeln. Inför prästerna uttryckte 

bönderna sin ”ängslan” över kungens död, fäderneslandets tillstånd och att 

vissa inte ville hålla kungens testamente. Nu ville de ha råd av prästerna till 

vilka bönderna ”såsom sina själasörjare hade sin förtrogna tillit”.537 Tidigare 

under riksdagen hade det dock varit si och så med denna tillit: tvärtom hade 

bönderna velat samverka med adeln för att hindra att prästerna fick skat-

telindringar.538 I stället att för att som tidigare sätta press på det lärda ståndet 

med sitt ställningstagande intog de nu en mer ödmjuk inställning för att för-

säkra sig om prästernas stöd. Prästerna rådde nu bönderna att stå fast vid 

testamentet när de skulle gå till rådet och be Gud om hjälp så att fädernes-

landet och kungafamiljen kunde få säkerhet och välfärd. Det framgår klart 

att prästerna inte tidigare, åtminstone inte via någon delegation, försökt på-

verka bönderna. 

Ytterligare en bondedelegation kom samma dag till prästerna.539 Den hade 

varit hos riksdrotsen Per Brahe som gått hårt åt bönderna. Han hade sagt att 

de skulle ”akta huvudena” och att riksrådet skulle avgå om Adolf Johan fick 

plats i regeringen. Den oreda och skada som då skulle följa fick bönderna ta 

ansvar för. Än en gång hade de tillfrågats om det var prästerna som rått dem 

till att hålla sig till testamentet, vilket de åter hade förnekat. Biskop Enander 

frågade dem om de fortfarande var eniga i sitt försvar för testamentet, då det 

ryktades om splittring (ännu ett tecken på hur information spreds via infor-

mella kanaler). Bönderna förnekade att det fanns någon oenighet. Enander 

                                                      
535 Rådet informerade adeln om böndernas uttalanden på rådskammaren. Förutom att de för-

klarat sig stå fast vid testamentet hade de uttryckt oro över vem som skulle bli kung om Karl 

XI dog, då det inte fanns någon arvfurste (RAP 7 s. 70 [15/2 1660]). 
536 PrP 1 s. 433f [15/2 1660]. 
537 PrP 1 s. 434 [15/2 1660]. 
538 PrP 1 s. 417f [19/1 1660]. 
539 PrP 1 s. 438f [15/2 1660]. 



 145 

rådde dem åter att fortsätta på den inslagna vägen. Därmed var böndernas 

förhandlingar slut för denna dag. 

Adeln och rådet hade börjat tillgripa hot för att tvinga bönderna att ge 

upp. Dessa sökte i sin tur upp prästerna för att försäkra sig om stöd. Det är 

tydligt att prästernas stöd var viktigt för att bönderna skulle våga hålla sin 

linje. Prästerna var däremot inte en aktiv part i relationen med bönderna. 

Varför? Förklaringen står att finna i den iver med vilket adeln försökte få 

bönderna att ”erkänna” att prästerna övertalat dem. Prästerna kunde i så fall 

utmålas som uppviglare och orosanstiftare, vilket skulle göra dem sårbara 

politiskt och kanske juridiskt. I stället satsade prästerna och borgarna på 

inbördes samarbete. 

Sturska präster och försiktiga borgare talar med adeln och rådet 

Redan på morgonen 15/2 meddelade borgarna prästerna att de önskade gå 

gemensamt med dem till adeln.540 Adeln, som uppenbarligen satsade på tak-

tiken ”söndra och härska”, gick dock inte med på detta.541 Innan prästerna 

gick upp till adeln ingick de en formell överenskommelse om att de inte på 

något sätt var beredda att vika från det kungliga testamentet. Överenskom-

melsen styrktes med en skrift där hela det närvarande prästerskapet skrev 

under med sina namn.542 Syftet var att göra alla medansvariga till beslutet 

och därmed förebygga eventuell splittring om de sattes under press från 

adeln. Delegationen till adeln antog också som instruktion att adelsmännen 

skulle ombes att visa hänsyn till det bedrövade kungahuset och rikets säker-

het och välfärd som skulle hotas om testamentet skulle förkastas. Däremot 

skulle delegationen inte inlåta sig på diskussion med adeln.543 Planen var 

alltså att försöka påverka adeln med ett fast uppträdande, men inte ge sig in 

på debatter med de politiskt och juridiskt bevandrade adelsmännen. Man 

fruktade säkert att komma till korta i en sådan diskussion. 

Biskop Enander bröt dock omgående mot dessa instruktioner när han var 

på plats på det provisoriska Riddarhuset. Han deklarerade tvärtom att präs-

terna var där för att få information, och han inlät sig snart på diskussioner 

där han lät påskina att prästerna ännu inte fattat sitt beslut, vilket ju inte var 

sant. Skälen till detta var säkert att Enander ville undvika en alltför hård 

konflikt och inte bränna broarna till adeln. Diskussionen dominerades av 

Enander och två adelsmän, lantmarskalken Posse och Claes Rålamb. I hu-

vudsak berördes mest redan bekanta teman där testamentets laglighet stod i 

centrum. En intressant aspekt som kom upp var dock en diskussion om stän-

dernas frihet. Rålamb menade att den var hotad om lagen hotades. Han ut-

                                                      
540 BgP s. 18 [15/2 1660]. 
541 RAP 7 s. 66 [15/2 1660]. 
542 Prästerskapets förbindelse att blifva vid Carl X Gustafs testamente PrP 2 s. 36ff [Riksda-

gen i Göteborg 1659–60 bilaga 15] 
543 PrP 1 s. 430 [15/2 1660]. 
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vecklade sedan ett ganska omfattande resonemang, bestående av redan 

kända argument om testamentets olagliga inslag. Enander undvek att bemöta 

den subtila utläggningen och svarade att han bara återgav vad prästerna sagt 

internt. Med vilken rätt testamentet var skrivet eller på vilket sätt det avvek 

från statsrätten förstod prästerna inte, men för den skull kunde de inte för-

kasta det och tillade: ”Vad friheten vidkommer, så hoppas vi också vara ett 

fritt stånd”.544Adeln menade att om man inte utnyttjade friheten att uttala sig 

denna gång så skulle man få tiga en annan gångmed andra ord kunde stän-

derna förlora sin frihet om man inte utnyttjade sin fria talan och rätt att med-

verka vid lags stiftande. Man hotade rentav med att detta kunde leda till träl-

dom. Enander svarade att de inte kunde se hur friheten kunde förfalla och att 

det inte fanns något som hotade friheten i testamentet. Med några undvi-

kande fraser lovade Enander till sist att prästerna skulle fortsätta sina över-

läggningar. 

Det är betecknande att Enander med kraft hävdade prästernas rätt att driva 

politik som ett fritt stånd, vilket var ett försvar mot adelns antydningar att de 

inte var att räkna som ett sådant om de slaviskt böjde sig för den kungliga 

viljan. Samma problematik skulle dyka upp under 1660 års andra riksdag. 

Fredrik Lagerroth har i sin diskussion av striden om testamentet framhållit 

att Karl X Gustav med sitt testamente på ett patrimonialistiskt manér be-

handlat Sverige som sin ägodel, vilket Claes Rålamb med konstitutionalist-

isk argumentation bestred.545 Rålamb försökte nu få prästerna att framstå som 

anhängare av patrimonialismen: ofria undersåtar som avsade sig sina poli-

tiska rättigheter. Enander såg dock faran och framhävde att prästerna visst 

inte avsagt sig sin politiska rätt: bara för att man inte instämde med adeln i 

detta fall innebar det inte att man accepterade patrimonialismen. Den ofrälse 

linjen var ju också att ständerna genom sin böneskrift redan samtyckt till 

testamentet, inte att kungar hade rätt att godtyckligt kunde påtvinga riket sin 

vilja. Enander låtsades denna gång som om han inte förstod de konstitution-

ella spetsfundigheterna. Nästa gång han diskuterade med adeln visade han 

dock att han väl bemästrade sådana frågor, men denna gång valde han att 

dölja sig under en täckmantel av okunnighet. Det var inte bara bönder som 

använde sig av denna taktik när de talade med hierarkiskt överordnade stånd. 

Sedan prästerna gått kom borgarnas delegation till adeln.546 Talmannen 

Prytz deklarerade att borgerskapet ville ha råd av adeln och sedan överlägga 

internt. Adeln levererade de vanliga argumenten, men betonade än starkare 

risken med att hertigen skulle gripas av lust efter mer makt om han fick ett så 

högt ämbete. De påstod också att de redan var ense med prästerna  en ren 

lögn som skulle få borgarna att underkasta sig de två högre stånden. Till 

skillnad från prästerna ifrågasatte inte borgarna adelns framställning, utan 

                                                      
544 RAP 7 s. 62–66 [15/2 1660] citatet på s. 65; PrP 1 s. 431ff [15/2 1660]. 
545 Lagerroth (1915) s. 171–175. 
546 RAP 7 s. 66–69 [15/2 1660]. 



 147 

berömde dem för sitt ”högvisa betänkande” och sade att de hoppades nå 

enighet med de andra ständerna. Därefter gick borgarna till rådet, som pres-

sade på om ett utlåtande redan samma dag. Detta trodde de inte att de skulle 

hinna, däremot bekände borgarna äntligen färg och deklarerade att de inte 

kunde ta på sitt ansvar att förkasta testamentet, då det skulle ”kasta regemen-

tet uti ganska stort äventyr”.547 Sedan refererade borgarna diskussionen med 

rådet för prästerna, som föreslog att de båda stånden skulle ha en gemensam 

överläggning i frågan. Detta kunde delegationen inte lova, utan måste först 

konferera med ståndsplenum. Trots deklarationen i rådet är det tydligt att 

borgarna var ovilliga att starkt binda sig för ett ställningstagande, och de 

undvek att hamna i direkt konflikt med adeln. Uppgiften om att de försvarat 

testamentet inför rådet bygger också på borgarnas uttalande till prästerna och 

är därmed inte säker. De kunde ju ha goda skäl att låta prästerna tro detta för 

att bibehålla det inbördes förtroendet. 

Prästerna genomförde sedan en prövning av adelns och rådets påståenden 

om att testamentet var emot KF och lagen.548 Detta var mer ett sätt att kläcka 

motargument inför ståndets slutgiltiga utlåtande i frågan än ett sätt att reso-

nera sig fram till en ståndpunkt: ståndpunkten var ju redan fastslagen i präs-

ternas förbindelseskrift. Senare fick prästerna besök av två rådsherrar som 

uttryckte oro över splittringen när landet var i krig, då det kunde stärka fien-

dens hopp om seger. De antydde också att den inrikes splittringen kunde leda 

till att de svenska arméernas generaler tog makten i landet. Prästerna lovade 

att de snart skulle ge sitt svar, och att de såg till kungens och rikets säkerhet 

och välfärd. De uppmanade också rådet att fortsätta att överlägga och låta 

rikets väl vara viktigare än strikt överensstämmelse med lagen.549 

Rådet fortsatte alltså med allt mer alarmistiska tongångar för att skrämma 

de ofrälse över på dess linje med tanke på rikets bästa. Prästerna svarade 

dock med samma mynt och visade föga respekt mot riksrådet när de gav dem 

bakläxa och bad dem överlägga mer och tänka mer på rikets bästa. I målkon-

flikten mellan rikets bästa och rikets lag som prästerna menade hade uppstått 

borde råden alltså låta rikets bästa ha företräde. Denna målkonflikt hade sin 

grund i kungabalkens rådsed enligt vilken riksråden ska vaka över både ri-

kets bästa och rikets rätt.550 Prästerna anspelade säkerligen medvetet på detta 

och påminde rådsherrarna därmed om att man inte skulle vara paragrafryt-

tare när landets välfärd stod på spel. Rådens svar på detta gick också på lin-

jen att de just hade rikets bästa på lång sikt som mål. Prästernas motstånd 

gjorde att läget verkade helt låst − men på något sätt måste knuten lösas och 

riksdagen enas om ett beslut. 

                                                      
547 PrP 1 s. 435 [15/2 1660]. 
548 PrP 1 s. 435–438 [15/2 1660]. 
549 PrP 1 s. 439f [15/2 1660]. 
550 Appendix 1, kap. 7 § 1. 
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Biskop Enander tillbakavisar adeln men lanserar en kompromiss 

Sedan kom en delegation från adeln till prästerna och ville höra prästernas 

förslag. Enander svarade adeln med en lång tirad i form av en pro et contra-

argumentation till stöd för testamentet.551 Denna överensstämde i långa 

stycken, men inte helt, med prästernas interna diskussion. Skillnaden be-

rodde troligen på Enanders egna överväganden. Nedan kommer jag att pre-

sentera ett sammandrag av vad prästerna framförde (kursiverat), med bifo-

gade kommentarer (ej kursiverat). Jag begränsar mig till de argument som 

innehåller nya inslag. 

1. Kungen hade liksom Gustav Vasa och Karl IX rätt att upprätta testa-

menten som var både privat- och statsrättsliga, eftersom uppfostran av 

kungen inte kan skiljas från rikets styre. 

2. Flera riksråd godkände testamentet, och rådets kompetensområde rör 

ändå snarare administrationen. I fråga om annat (lagstiftning) är också stän-

dernas samtycke nödvändigt. Detta var en tolkning av landslagens ord om att 

kungen skulle styra med råds råde som i och för sig inte är orimlig (Enander 

förbisåg dock, medvetet eller omedvetet, att landslagen också ger rådet i 

uppdrag att övervaka att lagen följs). Det innebar också att prästerna häv-

dade ständernas, och därigenom sin egen, rätt i dessa frågor gentemot rådet. 

3. Även om lagen säger att riksråd ska vara adelsmän (och inte furstliga 

som Adolf Johan), säger den inget om regeringsmedlemmar. Lagen gäller ett 

valrike och har därför inga bestämmelser om förmyndarregering. Regerings-

formen författades av Kristinas förmyndare och erkändes, då bör även kung-

ens testamente erkännas. Även om det kan vara farligt att gå ifrån lagen änd-

ras den ofta. Med en för tiden vanlig argumentation menar man att lagen ju 

gäller ett valrike och därför måste kompletteras i fråga om förmyndarrege-

ringen. Lagens detaljer betraktades alltså inte som oföränderliga. Under dis-

kussionerna om ständernas skrift till kungen erkände prästerna regerings-

formen som ett verk av Gustav II Adolf, men i detta sammanhang påstod 

man att RF 1634 författades av Kristinas förmyndarregering. Och om en 

regering med rådsherrar kunde upprätta en förmyndarstadga så hade en kung 

så mycket större rätt. Prästerna menade dessutom att kungen när han blev 

vuxen skulle ogilla ett beslut att ändra i testamentet. Detta är ju snarare ett 

taktiskt än ett konstitutionellt argument. 

4. Rangordningen mellan regeringsmedlemmarna (apropå riksmarsken 

Adolf Johan som enligt testamentet skulle få högst rang i regeringen) är en 

oviktig fråga som bör underordnas rikets välfärd, dessutom är den ett ganska 

nytt påfund som härrör från RF 1634. 

5. Hertigens makt som överbefälhavare är ingen fara för rikets säkerhet 

eftersom han måste svära en ed och delar makten med andra regeringsmed-

lemmar. Han är inte arvfurste och man kan med samma skäl frukta andras 
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maktställning. Även i detta fall smög prästerna in ett angrepp på rådet, ef-

tersom man förnekar att just Adolf Johan, men inte andra regeringsmedlem-

mar skulle frestas att utnyttja sin maktställning. 

6. Om Adolf Johan inte ska få vara med i regeringen borde inte heller än-

kedrottningen få vara med då hennes medlemskap också borde vara olagligt 

av samma skäl. Detta argument utgår helt riktigt från att rådet och adeln var 

beredda att acceptera Hedvig Eleonoras medlemskap av regeringen. 

Prästerna menade alltså att de med goda, konstitutionellt grundade argu-

ment kunde tillbakavisa invändningarna mot testamentet. Jämfört med hur 

rådsherrarna tidigare bemötts var prästerna i diskussionen med adeln mer 

öppet kritisk mot rådet och ständernas rätt hävdades med större eftertryck, 

medan rådet uppmanats att ge råd som mer överensstämde med rådsedens 

anda. Eftersom adeln också var en del av riksdagen kan man skönja en vilja 

att slå in en kil mellan rådskammaren och Riddarhuset. Till skillnad från den 

första dagens överläggningar var nu argumenten koncentrerade kring Adolf 

Johans ställning, vilket tyder på att man nu hade insett att det var hertigen 

som var den stora stötestenen i adelns och riksrådets ögon. Detta hade rådet 

och adeln direkt kommunicerat till bönderna, som vi sett, men att prästerna 

fattat galoppen framgår endast på detta indirekta sätt. 

På denna långa utläggning svarade adelns delegation att de inte hade till 

uppdrag att diskutera, utan endast motta prästernas svar.552 Nu hände något 

överraskande. Biskop Enander tog åter till orda och intygade prästernas öd-

mjukhet i dessa frågor och att de var villiga att samarbeta om allt som syf-

tade till rikets säkerhet och välfärd. Man kunde dock inte gå ifrån testamen-

tet, särskilt som man då skulle bli tvungna att författa en ny regeringsform. 

Och till detta var allt för många viktiga personer borta: ständerna var fåta-

liga, många betydelsefulla rådsherrar var borta, liksom fältmarskalkarna. 

Dessutom hade prästerna ingen fullmakt från sina valkretsar att besluta om 

något sådant. Skulle testamentet förändras kunde det ske först vid kungens 

begravning. Tills vidare kunde det gälla provisoriskt, så att man kunde se om 

det fungerade. Om inte, kunde ständerna få ändra det. Annars borde det hål-

las. Denna tanke känns igen från diskussionen om RF på 1630-talet, präster-

na hade då föreslagit att RF skulle användas på prov till nästa riksdag.553 

Kanske kände Enander till detta, eller så är det i båda fallen tecken på präs-

ternas försiktighet. Han varnade också för att bönderna ute i landsorten 

kunde ställa till med oro om de fick höra av sina riksdagsmän att de inte fått 

”njuta kungens testamente”. Om någon ändring av testamentet ändå skulle 

ske redan i Göteborg måste det ske med hertigens och änkedrottningens sam-

tycke. Vad adeln svarade på Enanders utläggning framgår inte av protokol-

let.554 
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Efter att först ha vederlagt adelns och rådets argument öppnade alltså 

prästerna för en kompromisslösning. Motiveringen om riksdagens beslutsin-

kompetens har av Wittrock med rätta betecknats som ett argument gripet ur 

luften som skulle tjäna tillfälliga syften: det rörde sig ändå om en regelrätt 

riksdag.555 Prästerna hade ju dessutom hävdat att denna riksdag hade rätt att 

samtycka till testamentet, då borde det ju inte vara omöjligt för den att ändra 

på det? I fråga om fullmakterna kunde det ha mer skäl för sig. Till varje 

riksdag skedde en kallelse där kungamakten eller dess ställföreträdare moti-

verade att en riksdag skulle sammankallas. Utifrån detta hade ståndens val-

män möjlighet att göra fullmakter till sina riksdagsmän som specificerade 

deras uppdrag. Denna praxis var dock ganska löslig. Nästan alltid dök det 

upp ärenden på riksdagen som kallelserna inte sade något om, vilket inte 

hindrade att de expedierades ändå. Ändå kunde Enanders påpekande, med 

tanke på riksdagens lösliga regelverk, sägas ha viss fog för sig utifrån gäl-

lande praxis. Luckorna i regelverket – den institutionella oklarheten – öpp-

nade för flexibilitet i tolkningarna. Det kan också vara betydelsefullt att 

Enander lanserade sin kompromiss i överläggningen med adeln och inte med 

rådet som man ju talat med tidigare samma dag. Man stod därigenom fast 

vid linjen att det var ständerna som hade beslutanderätt i dessa frågor och 

inte rådet. Det ska också sägas att argumentet att man inte hade mandat från 

de hemmavarande var ett taktiskt grepp som är känt både från Sveriges riks-

dag och andra ständerförsamlingar.556 

Enanders förslag hade enligt vad som är känt inte förberetts i ståndet. Han 

hade redan tidigare under riksdagen och skulle även på senare riksdagar visa 

prov på ganska stor självständighet gentemot instruktioner och beslut som 

ståndet enats om. Genomgående är också hans kompromissvilja. Därför är 

det troligt att han själv beslutat sig för att göra detta utspel. Målet var förstås 

att bryta låsningen. Men han hoppades också att kunna rädda testamentet 

genom att ge det en prövotid. För att sätta kraft bakom detta förslag hotade 

han med att bönderna kanske skulle göra uppror om testamentet skulle för-

kastas  det är också ett belägg för att böndernas rojalism ansågs vara tro-

värdig att skrämmas med. Men även prästernas angrepp på adelns argument 

var en styrkedemonstration som visade att de hade rätten på sin sida. Präs-

terna vek inte ner sig. 

De ofrälse enas om uppskjutande av beslutet 

Efter att adelns delegation lämnat prästeståndet meddelade rådet att de ville 

ha prästernas utlåtande i frågan redan samma kväll. Prästerna bad om upp-

skov med hänvisning till den sena timmen och lovade att komma till rådet 

tidigt nästa morgon. Uppskovet utnyttjade de till att skicka en mindre dele-

gation till borgarna och fråga dem: 1) om de tyckte att testamentet kunde 

                                                      
555 Wittrock (1908) s. 55. 
556 Holm (2007) s. 219; Graves (2001) s. 184. 
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förändras på denna riksdag, vilket prästerna menade att de inte hade makt att 

göra 2) om de tyckte att alla stånd borde hålla en konferens innan de gick till 

rådet påföljande morgon 3) om de tyckte att testamentet kunde gälla proviso-

riskt till kungens begravning. På detta svarade borgarna att de var överens 

med prästerna på de två första punkterna men att de tvivlade på att en provi-

sorisk regering med Adolf Johan skulle accepteras. Däremot kunde kanske 

en regering utan hertigen, men ledd av Hedvig Eleonora däremot passera. 

Borgarna ställde sig också bakom prästernas motivering angående brist på 

fullmakt. Av borgarnas protokoll framgår också att de redan på rådets på-

tryckningar om svar framhållit att stånden borde lösa frågan ”collegialiter” i 

en fyrståndskonferens.557 

Borgarna var alltså än mer kompromissvilliga än prästerna. Detta under-

lättades av att de ännu inte intagit någon klar ståndpunkt i sina överlägg-

ningar med rådet och adeln. Tvärtom hade de berömt dessa för sin visdom. 

Borgarnas öppning för att tills vidare offra Adolf Johan (som prästerna ju 

också räknat med om denne själv gick med på saken) innebar i sak att testa-

mentet skulle överträdas men inte förkastas. I slutändan var det också detta 

som blev lösningen på den politiska striden. Det är också tydligt att borgarna 

insett att det var hertigen som var problemet. Redan nu är det också tydligt 

att präster och borgare hellre offrade Adolf Johan än testamentet. Förmodli-

gen blev de lättade när de insåg att en eftergift på denna punkt kunde lösa 

krisen genom att testamentet naggades i kanten, men inte förkastades. Väl att 

märka är också att både borgarna och prästerna betonade att riksdagsstånden 

skulle förena sig om saken innan de gick till rådet. Riksdagens rätt hävdades 

samtidigt som adelsståndet skulle stå ensamt mot de ofrälse på en ständer-

konferens, medan deras position förstås skulle vara starkare om diskussionen 

skedde i närvaro av adelns allierade i rådet.  

Nästa dag före ständernas konferens kom bönderna till prästerna och kla-

gade över att rådet ville utesluta hertigen från regeringen och över att adeln 

försökte locka över dem på sin sida.558 De önskade råd i saken, men förkla-

rade sig ha bestämt sig för att testamentet skulle gälla på prov till begrav-

ningen, med hertigen som den främste regeringspersonen tills vidare. Detta 

deklarerade de som sin egen åsikt, men som redan nämnts anser jag det vara 

troligare att de via läckor fått reda på prästernas ståndpunkt som de nu frankt 

presenterade som sin egen. Enander svarade dem med att man måste se till 

att komma överens med rådet och adeln, men medgav förstås att det var 

klokt att skjuta upp beslutet om testamentet. För första gången framhölls 

också agerandet efter Gustav II Adolfs död som prejudicerande: den gången 

hade man ju väntat över ett år efter kungens död innan man ordnade med RF. 

Även när präster och bönder var ense ville biskopen verka återhållande på 

bönderna genom att framhålla vikten av enighet med adeln och rådet. 

                                                      
557 BgP s. 17 [15/2 1660]; PrP 1 s. 444f [15/2 1660]. 
558 PrP 1 s. 445f [16/2 1660]. 
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Sedan bönderna gått fördes en intern diskussion inom prästerskapet om 

man skulle ha en interimsregering fram till kungens begravning, och om 

vilken regeringsform interimsregeringen skulle använda. Svaret på den första 

frågan var jakande: man hade inte fullmakter att besluta om en RF på denna 

riksdag. Men eftersom riksdagar vanligen hölls i samband med kungliga 

begravningar kunde den som då skulle samlas ges utförligare fullmakter. 

Detta var förstås ett tecken på att präster hade tillit till den informella in-

stitution som sade att riksdagar kallades vid sådana tillfällen. Man uttryckte 

också tvivel på att den döde kungen skulle ha velat ge sin bror ”ett steg till 

kunglig makt” om Karl XI skulle dö.559 Då skulle ju riket åter bli ett valrike 

(Adolf Johan hade ingen arvsrätt till tronen), och om hertigen då ingick i 

regeringen som en av flera förmyndare skulle ju hans makt tvärtom begrän-

sas. Resonemanget är intressant då det verkar utgå från premissen att det inte 

var önskvärt att hertigen blev betraktad som tronföljare eller att han tillskan-

sade sig för mycket makt. Samtidigt är det möjligt att man återigen invente-

rade argument för att kunna bemöta adelns ståndpunkt. Om den lille kungen 

skulle dö medan hertigen ledde hans förmyndarregering skulle denne förstås 

ligga bra till om det kom till ett kungaval, särskilt som någon självskriven 

motkandidat knappast stod att finna (särskilt sedan Kristina konverterat). I 

denna diskussion märks inga avvikande meningar, det är möjligt att endast 

Enander uttalade sig i frågan. På frågan om hur interimsregeringen skulle se 

ut tillfrågades däremot uttryckligen var och en om sin åsikt. Alla enades om 

att drottningen skulle styra tillsammans med riksrådet. Men Adolf Johans 

position fanns det många skilda åsikter om. De allra flesta ville dock ge her-

tigen någon form av inflytande. Beslutet blev att man i första hand skulle 

förorda att testamentet hölls tills vidare, om man inte kunde uppnå det skulle 

man gå med på att drottningen regerade tillsammans med rådet som en inte-

rimsregering. Det verkar alltså osannolikt att prästerna var starkt för det 

adeln och rådet var så starkt emot: Adolf Johan utrustad med nästan monar-

kiska befogenheter. Men det är troligt att de önskade att ha honom i rege-

ringen som motvikt till aristokraterna, vilket redan Wittrock föreslagit.560 

Prästernas diskussion hade avbrutits av besök av en delegation från bor-

garståndet. Borgarna frågade prästerna om hur man borde lösa frågan med 

regeringen. Enander svarade att det var svårt att godkänna en regering som 

stred mot testamentet, vilket kunde kränka Adolf Johan, men att änkedrott-

ningen kunde regera med rådet till begravningen. Borgarna menade däremot 

att det bästa vore om testamentet suspenderades till begravningen. Detta var 

också det som i slutändan blev riksdagens beslut. Inför konferensen med alla 

stånd var borgarna alltså mest villiga till eftergifter. Prästerna hade mandat 

att göra eftergifter, men skulle först så långt som möjligt kämpa för att tes-

tamentet skulle gälla tills begravningsriksdagen. Bönderna däremot verkar 
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ha varit minst kompromissvilliga. Adeln, å sin sida hade uppmanats av rådet 

att inte vika från sin ståndpunkt, vilket de också lovade.561 

Alla de ofrälse stånden backade alltså från kravet på att testamentet skulle 

hållas. Varför? Det enkla svaret är att det berodde på adelns och rådets en-

vetna och hårdnackade motstånd mot testamentet. Även om praxis var oklar 

när det gällde riksdagens beslutsfattande var en sak klar: i en sådan här vik-

tig fråga måste alla stånden vara eniga. Därför försökte båda sidor i konflik-

ten övertala den andra. Prästerna hade försökt att övertala adelsmännen med 

hjälp av argument, vilket inte hade lyckats även om Enander hävdat sig rätt 

väl även mot en slipad debattör som Rålamb. Det enda andra reella maktme-

del som stod till buds var hot om bondeuppror. Det var detta som hade gjort 

att adelns och rådets första åtgärd hade varit att försöka få bönderna på sin 

sida och på så sätt vrida detta vapen ur de ofrälses händer. Vid ett tillfälle 

anspelade prästerskapet öppet på detta hot inför adeln. Testamentets mot-

ståndare behärskade dock Göteborg rent militärt, och det var ingen vågad 

gissning att armébefälen i fält skulle ställa sig på deras snarare än på de 

ofrälses sida. Adolf Johan försökte för övrigt under riksdagen förgäves att få 

kontroll över stadens garnison och postgång utan resultat.562 Det bästa präs-

terna och deras allierade kunde uppnå var att med hjälp av eftergifter ändå 

kratsa några kastanjer ur askan − rådet och adeln föredrog förstås också en 

uppgörelse i godo framför att ta till naket våld. Uppskjutandet var säkert 

lockande för många ofrälse riksdagsmän som på detta sätt kunde undvika att 

ta ansvar i frågan, då det ju inte var säkert att de skulle bli riksdagsmän vid 

begravningsriksdagen. 

Psalmsång och kompromiss: enighet i Tyska kyrkan 

På riksrådets inrådan höll man fyrståndskonferensen i Tyska kyrkan, där 

prästerna sammanträdde.563 Lokalen, liksom det allvarliga läget, manade till 

åkallan av högre makter. Delegaterna sjöng tillsammans psalmen ”O Herre 

Gud av himmelrik, giv oss nåd att prisa dig” sedan Enander inlett sången. 

Sedan bad var och en för sig på knä. Den gemensamma religiösa akten tjä-

nade som en maning till enighet och var nog ett verksamt medel för att skapa 

en känsla av gemenskap bland riksdagsmännen i rikets allvarliga läge. I alla 

fall är det troligt att detta var Enanders avsikt med att inleda ”gudstjänsten”. 

Sedan höll talmännen inledningsanföranden. Lantmarskalken inledde med 

att mana till enighet och intygade adelns goda avsikter. Enander drog sedan 

upp de redan kända argumenten för att man skulle skjuta på beslutet till be-

gravningen, men infogade också synpunkten att man när privatpersoner dog 

brukade man vänta med arvskiftet till efter begravningen. Borgmästaren 

Prytz höll med och berömde dessutom adelns framställningar om rikets rätt 
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562 Wittrock (1908) s. 57. 
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och frihet. Per Eriksson instämde, med den ytterligare motivationen att man 

inte ville vara oeniga med rikets herrar. Lantmarskalken ansåg att man borde 

överlägga om saken i mindre utskott. Först skickade man dock bud till rådet 

med besked om vad som sagts om uppskov. Rådet meddelade att man tyckte 

att det kunde vara en bra idé. 

Mindre utskott från varje stånd överlade sedan saken var för sig och 

sinsemellan. Man enades om att testamentet skulle anses vara ouppbrutet och 

att drottningen skulle regera tillsammans med rådet som interimsregering, 

dock inte i kraft av testamentet. Vid kungens begravning skulle riksdag hål-

las, och då skulle man avgöra saken. Prästerna och bönderna hade alltså fått 

ge efter på kravet om att testamentet skulle gälla på prov. Inom prästeståndet 

hade man ju dock förberett sig på att en sådan reträtt kunde bli nödvändig. 

En delegation med riksdagsmän från alla stånd begav sig sedan till rådet för 

att meddela deras beslut. Talmännen lade fram sina argument för uppskov. 

Bondetalmannen Per Eriksson var väldigt insmickrande och påpekade hur 

svårt det var att komma till något beslut när greve Magnus (syftar på Magnus 

Gabriel De La Gardie) med flera höga herrar inte var närvarande. Han ut-

tryckte också sin förhoppning om att rådsherrarna inte skulle tröttna på rege-

ringsbördan och underströk ståndets okunnighet. Det var något helt annat än 

det trots mot rådet som man uttryckt ett par dagar tidigare. Rådet genom Per 

Brahe gick med på ständernas beslut. Prytz lyckades också genomdriva att 

Hedvig Eleonora skulle ha två röster i rådet. Detta var förstås i praktiken 

betydelselöst i en så stor församling som rådet (till skillnad från hennes två 

röster i en regering med sex medlemmar). Men borgarna menade det säkert 

snarare som en markering mot rådet om att man fortfarande respekterade 

testamentets bestämmelser. Man beslutade också att skicka delegationer till 

Hedvig Eleonora och Adolf Johan för att meddela dem om beslutet. 

Drottningen, borgare och präster förhindrar fördömande av 

testamentet 

Följande dag upprättade rådet en skrivelse om beslutet som skickades runt 

för underskrift till stånden. Både prästerna och borgarna reagerade dock på 

formuleringar som verkade kassera testamentet med hänvisningar till att det 

inte kommunicerats med ständerna och att det inte skulle överensstämma 

med lagen. Prästerna skickade bud till borgarna och man beslutade att begära 

att få höra skriften läsas upp ännu en gång. Sekreteraren Behm läste senare 

samma dag upp skriften hos änkedrottningen i närvaro av två präster och två 

borgare. De framförde sin kritik mot formuleringarna som verkade diskvali-

ficera testamentet och fick medhåll av drottningen. Sekreteraren ändrade 

sedan i skriften enligt dessa riktlinjer och förde på deras begäran också in en 

formulering om att testamentet skulle hållas ”i högsta värde”. Prästerna blev 

nu nöjda och förklarade internt att deras förbindelseskrift om att vara testa-

mentet trogna för upphävd. Det verkar som om Hedvig Eleonora spelat en 

lika aktiv roll som de två ofrälse stånden i arbetet för att ändra skriften och 
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hindra att adeln och rådet i smyg kasserade testamentet.564 Borgarna och 

prästerna hade alltså markerat för adeln att de inte gett upp striden för testa-

mentet. Än en gång hade de använt inbördes samråd som ett sätt att nå sina 

mål, medan de lämnade bönderna och adeln utanför. 

Böndernas sista offensiv: hot om att de ska uteslutas från riksdagarna 

Nästa dag, 18/2, öppnades Göteborgs stadsportar som ett tecken på att krisen 

nu var över  de hade varit stängda sedan kungens död.565 Den sista kända 

ofrälse aktionen i saken var en skrift från bönderna till Hedvig Eleonora där 

de bad om att få ett exemplar av kungens testamente, eftersom det till nästa 

riksdag kunde komma många bonderiksdagsmän som inte kände till detta.566 

Begäran blev inte uppfylld, men är intressant eftersom den visar på att man 

förberedde sig på strid på den kommande riksdagen. Den vittnar också om 

medvetenhet om den bristande kontinuiteten bland allmogens riksdagsmän 

och om vikten att arkivera handlingar för att motverka detta. Dessutom är det 

ytterligare ett exempel på att bönderna var kapabla att göra aktioner obero-

ende av de andra ständernas vetskap.  

Innan riksdagen var slut ställde bönderna också till med bråk angående 

skattefrälseböndernas dagsverksbörda. Denna börda hade Kristina reglerat i 

en stadga 1652, under intryck av böndernas klagomål under 1650 års riks-

dag. Bönderna var dock missnöjda med denna och ville nu ha bättre villkor, 

vilket de påstod att kungen hade lovat (vilket troligen var en lögn, lantmar-

skalken var beredd att gå ed på detta).567 Kungens påstådda löfte ställdes 

alltså mot en kunglig förordning. De samlades utanför Riddarhuset där de tre 

högre stånden debatterade utrikespolitik och lät höra missnöjesyttringar. För 

att lugna dem skickades några borgare och präster ut för att tala med dem. 

De fick i uppdrag att lova att adelsmän som tog ut för många dagsverken 

skulle bestraffas, men stadgan behållas. På detta reagerade bönderna med att 

vägra skriva under riksdagsbeslutet. Men sedan det blev klart att beslutet 

ändå skulle gälla verkar det som om de flesta gav med sig. Upplandsbönder-

na, till vilka talmannen Per Eriksson hörde, gav dock upp först sedan Per 

Brahe hotat att utesluta dem från kommande riksdagar. Adeln misstänkte att 

det var danskar eller norrmän som agiterat bland bönderna, men det skulle 

också finnas en nämndeman bland riksdagsbönderna som ålagts för stor 

dagsverksbörda av sin husbonde.568 Incidenten är visserligen inte direkt 

kopplad till frågan om testamentet, men har en parallell i böndernas age-

rande under 1633 och 1634 års riksdagar. Dessa riksdagar leddes av tämli-

gen svaga rådsregimer som tagit över efter kungens död, och under dessa 
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krävde bönderna att pålagor som antagits under Gustav II Adolf skulle dras 

tillbaka. En annan parallell är att bönderna 1634 liksom 1660 hotade med att 

åka hem och därmed vägra underskriva riksdagsbeslutet.569 Min tolkning är 

att de parallella aktionerna hade samma orsak: bönderna bedömde att en 

nyinrättad rådsregim kunde gå med på eftergifter i frågor där de själva 

pressats tillbaka av en handlingskraftig kung. Denna tolkning stöds av att 

Klas Fleming i rådet 1633 framförde tanken att bönderna under kungens 

levnad inte vågat säga sanningen om vad de ansåg om de tunga krigsbör-

dorna, men att de efter kungens död morskade upp sig.570 Det var sedan tidi-

gare väl känt att bönderna var missnöjda med dagsverksstadgan, de hade 

besvärat sig redan tidigare under riksdagen.571 Det är inte motståndet i sig, 

utan den aggressiva metoden som är ny. 

Det är anmärkningsvärt att böndernas vägran att skriva under riksdagsbe-

slutet inte fick några konsekvenser. För att gälla som ett fullvärdigt stånd 

med rätt till samtycke är ju en sådan vägran det yttersta vapnet. Men utan 

allierade kunde en sådan vägran inte få någon effekt. Väl att märka var det 

också hotet om att bönderna i fortsättningen inte skulle få delta vid riksda-

garna som tog skruv. Liksom de andra stånden var bönderna helt klart måna 

om sin politiska representation. Det är också frapperande att ett sådant hot 

kunde verka trovärdigt: den institutionella oklarheten och frånvaro av lag-

stiftning om riksdagen gjorde att bönderna inte kunde vara säkra på att kallas 

till riksdagar. 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av de ofrälses politik 

Det som förenade de ofrälses politik var att de ville skydda testamentet. Ett 

viktigt skäl till detta är att kungens frånfälle skapade ett maktvacuum som 

sågs som hotfullt: man var rädda att adeln skulle ta över makten, och rådets 

och Riddarhusets försök att kasta testamentet över ända måste ha upplevts 

som ett slags statskuppsförsök. 

Prästerna drev under förhandlingarna om ständernas skrift en egen linje, 

som gick ut på att riket vid kungens frånvaro skulle styras av en person, för-

modligen hade man den gamla riksföreståndarinstitutionen i åtanke. När 

kungen dött bestämde man sig under Enanders ledning snabbt för att man 

ville hålla sig till testamentet, trots de allvarliga invändningar som rådet gjort 

                                                      
569 Holm (2007) s. 229. 
570 Wittrock (1948) s. 23. 
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är samtidigt anmärkningsvärt att bönderna verkar ha sökt samarbete eller i alla fall samråd 

med adeln i denna fråga. 
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inför ständerna. Invändningarna mot det olagliga i Adolf Johans deltagande i 

regering fann man vara irrelevanta. Prästerna sökte under förhandlingarna 

stå självständigt gentemot adeln och sökte samarbete med borgarna, men 

undvek närmare samröre med bönderna. Inför rådets och adelns kompakta 

motstånd lanserade talmannen biskop Enander ett kompromissförslag om att 

testamentet skulle gälla provisoriskt till den riksdag som skulle hållas vid 

kungens begravning. Man drev också tillsammans med borgarna igenom att 

saken skulle lösas i en ständerkonferens med delegationer från alla stånd, 

som skulle samlas inför diskussionen med rådet. Under konferensen fick 

prästerna ge upp tanken på att Adolf Johan skulle sitta i regeringen i enlighet 

med testamentet. Tillsammans med borgarna och änkedrottningen hindrade 

man till sist att det skriftliga beslutet i saken mer eller mindre öppet diskvali-

ficerade testamentet. 

Borgarnas insatser i ärendet före kungens död var att de tog initiativ till 

hyllningen av kronprinsen samt att de avstyrkte att man skulle be Karl Gus-

tav ”med flit” söka fred. Efter kungens död bestämde de sig i stort sett om-

gående för att hålla fast vid testamentet. Beslutet var enhälligt. Man sonde-

rade dock sedan försiktigt de andra aktörernas ställningstaganden. Till skill-

nad från prästerna finns det inga klara belägg för att de argumenterade emot 

rådet och adeln och inför dem deklarerade sitt ställningstagande för testa-

mentet. Det är inte känt om de haft någon kontakt med bönderna och till en 

början var borgarna undvikande i sina kontakter med prästerna. Först när 

prästerna öppnat dörren för en kompromiss började de två stånden på allvar 

att samarbeta. Borgarna deklarerade då att de inte trodde att Adolf Johan 

skulle få sitta i regeringen, något de alltså verkar ha accepterat. 

Bönderna var redan före Karl Gustavs död positiva till att kungen själv 

skulle få bestämma hur en förmyndarregering skulle se ut. Efter frånfället 

försvarade de konsekvent testamentet i kontakten med adel, rådet och präs-

terna, medan man dock hela tiden intog en underdånig attityd. Bakom de 

andras rygg satte bönderna dock två gånger upp egna skrifter, riktade till 

kungen respektive änkedrottningen. Den motpart bönderna främst sökte 

samarbete med var prästerna, vars beslut de verkar ha känt till i förväg. 

Denna vetskap stärkte bönderna i sitt försvar för testamentet när de utsattes 

för hård press och rena hot från rådets och adelns sida. Samtidigt försökte de 

själva sätta press på de andra stånden. I slutet av riksdagen försökte ståndet 

uppnå sitt mål att avskaffa 1652 års dagsverksordning med hjälp av en 

massdemonstration och med vägran att underskriva riksdagsbeslutet. 

Ideologisk inställning 

Även om ständernas rätt konsekvent hävdades och erkändes måste prästernas 

och borgarnas hållning karakteriseras som mer patriarkalisk än konstitution-

alistisk under dessa förhandlingar. Borgarnas och prästernas inställning i 

denna fråga var patriarkalisk i det att man, åtminstone i efterhand, var beredd 

att tillerkänna kungamakten stor frihet att formulera det konstitutionella do-
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kument som testamentet ju var. Den rätt till samtycke som den gängse lag-

tolkningen gav ständerna backade man inte från, men i alla fall i den upp-

komna situationen tyckte man att man kunde nöja sig med ett mycket passivt 

givet samtycke. Prästerna markerade också ganska tydligt att de ansåg att 

just ständerna och inte rådet hade beslutanderätt i frågan, och bland annat 

därför ville de att ständerna skulle lösa frågan och sedan presentera sin lös-

ning för rådet. Enligt definitionen på konstitutionalism hävdade de alltså en 

ständerkonstitutionalism gentemot rådets makt. Det är helt klart att man 

sökte allierade hos kungahusets medlemmar: Adolf Johan och Hedvig Eleo-

nora. Detta var delvis säkert ett tecken på patriarkaliskt underdånighet, men 

icke desto mindre var man beredd att offra hertigens rätt. Detta skedde av 

nödtvång men visar också var gränserna för underdånigheten låg. På sätt och 

vis stred adeln och de ofrälse om olika saker: adeln var emot Adolf Johan, de 

ofrälse var emot att kungens testamente upphävdes. Att offra Adolf Johan 

men låta resten av testamentet gälla blev då en given kompromiss. 

Angående lagen hade man en flexibel hållning till dess bestämmelser då 

man menade att de brott mot lagen som testamentet innehöll var betydelse-

lösa och att man ju redan i en del fall gått från dess bestämmelser. I diskuss-

ionen med rådsherrarna framhöll man att rikets säkerhet i detta läge över-

trumfade en bokstavstrogen lagtolkning. Varken i inre eller yttre förhand-

lingar finner man dock några som helst spår av absolutistiska tongångar, 

vare sig i teokratisk eller naturrättslig skepnad. Detta kan förstås förklaras 

med att sådana argument inte var särskilt gångbara i dialogen med adeln och 

rådet. Men något spår borde dessa tankar avsatt i till exempel prästernas 

interna självövertalningsprocess direkt efter kungens död om man verkligen 

omfattade absolutismen. Bönderna signalerade en starkt positiv inställning 

till kungamakten, men annars är deras ställningstaganden ganska svårfång-

ade då de anpassade budskapet efter den man talade med för tillfället och 

inte närmare diskuterar konstitutionella frågor. 

Drivkrafter/motiv 

1. De ofrälse ville vara lojala med kungens sista vilja. Ett uttryck för patriar-

kal underdånighet mot en kung som trots allt väckt missnöje med sitt stän-

diga krigande. 2. De ofrälse var misstänksamma mot rådets och adelns av-

sikter. Adeln och de ofrälse hade haft fientliga relationer ända sen 1650 års 

stormiga riksdag. När adel och råd ville upphäva testamentet tolkade de 

ofrälse det som i det närmaste ett statskuppsförsök från deras politiska mot-

ståndare. De ofrälse hade inte heller något att klaga på i testamentets inne-

håll: alltså var en förändring av det äventyrlig och kunde leda till nackdelar 

för dem själva, medan det kunde innebära fördelar för den redan mäktiga 

aristokratin. 3. Rikets säkerhet och riksdagens enighet. Att rikets säkerhet 

och välfärd och riksdagens enighet var sammankopplade med varandra er-

kändes av alla, och var värdeord som alla använde. Adeln/rådet och präster-

na gjorde dock diametralt olika tolkningar av vad som var säkert och vad 
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som man borde vara eniga om. För adeln var det lagen och RF, för de ofrälse 

var det testamentet. Det råder inget tvivel om att begreppen var viktiga i det 

utsatta utrikespolitiska läge man befann sig i. Om fienderna fick nys om att 

Sverige var splittrat inrikes kunde det, som prästerna sade vid ett tillfälle, 

leda till att de stärktes i sin vilja att fortsätta kriget. Ett skäl till att båda sidor 

gick med på att kompromissa var att man på något sätt måste uppnå enighet. 

4. Markera självständighet. Prästerna gick till skillnad från de andra ofrälse i 

öppet svaromål mot adelns och rådets argument. Enander gjorde sitt skarp-

aste förkastande av dem i samma anförande som han sedan avslutade med en 

öppning för kompromiss. Det var nog menat som en styrkedemonstration 

inför kompromissförhandlingarna. Han ville visa att prästerna egentligen 

hade rätten på sin sida och verkligen inte tänkte kapitulera även om de var 

beredda till eftergifter. 5. Omsorg om framtida relationer med Karl XI. Präs-

terna nämnde i diskussion med adeln att det var bäst att hålla sig till testa-

mentet eftersom kungen vid vuxen ålder skulle ogilla att man förkastat det. 

Kanske skulle även deras sammansvärjningsskrift tjäna detta syfte. 

Självständighet 

Samtliga ofrälse stånd visade sig kapabla att bilda sig självständiga åsikter i 

frågan. De kände dock samtliga att de behövde samverkan med andra (fram-

för allt) ofrälse stånd. Bönderna visade sig kapabla att stå emot hårda på-

tryckningar från rådets sida med bibehållen linje. Prästerna var till skillnad 

från de andra beredda att gå i direkt svaromål mot adeln och motbevisa deras 

argumentation. 

De ofrälses vinster och förluster 

De ofrälses kompromiss var en halv seger och en halv förlust. De lyckades 

förhindra att testamentet förkastades, men lyckades inte få det att gälla pro-

visoriskt. Adolf Johans ställning lyckades de inte heller försvara. Bönderna 

misslyckades att bli av med dagsverksstadgan. 
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7. Frihet, likställdhet, kohandel – 
förhandlingarna om testamentet och 
regeringsformen på riksdagen i Stockholm 
1660 

Höstriksdagen 1660 är framför allt känd för att adelsståndet lyckades utverka 

långtgående eftergifter av rådet och regeringen i parlamentaristisk riktning. 

Regeringen blev ansvarig inför riksdagen, som fick rätt att godkänna och 

förkasta nya regeringsmedlemmar. Att adeln var det ledande ståndet i ge-

nomdrivandet av detta och av omfattande ändringar av RF är ovedersägligt. 

De ofrälses roll i denna process har dock inte diskuterats i samma mån. Det 

rörde sig dock om frågor som berörde de politiska institutionerna under för-

myndartiden, och som kunde få konsekvenser på ännu längre sikt – så vilken 

var prästernas, borgarnas och böndernas politik? Och varför bedrev de denna 

politik? 

Sammanfattning av händelseförloppet (27/9–27/10 1660) 

1. Rådet och adeln argumenterar mot testamentets bestämmelser om Adolf 

Johan. 

De ofrälse ger med sig, men först sedan prästerna krävt bättre argument 

och alla de ofrälse krävt olika motprestationer. De ofrälses skriftliga svar 

ändras flera gånger på rådets uppmaning: prästerna och bönderna lyckas 

behålla ganska offensiva krav i sina skrifter. 

2. Rådet och adeln kommer med olika förslag till regeringsform under 

förmyndarperioden och försöker vinna över de ofrälse. Borgarna och präs-

terna allierar sig med varandra i denna fråga, och lämnar in egna svar med 

liknande innehåll. Bland annat försöker de motarbeta Kommers- och Bergs-

kollegierna och adelns förslag om att Regeringsformen ska bli grundlag. De 

ofrälse har blandad framgång i det slutgiltiga tillägget (additamentet) till RF 

1634. 

3. Adeln kräver att även den tilltänkte riksskattmästaren Herman Fleming 

utesluts ur regeringen, i strid med Karl X Gustavs testamente. De ofrälse är 

ovilliga till detta, särskilt prästerna, men de kapitulerar till sist på uppmaning 

av änkedrottningen och Fleming själv. 
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Bakgrund 

Tiden mellan de två riksdagarna 1660 utnyttjade adeln och rådet för sina 

syften. Det viktigaste var att man lyckades vinna över Hedvig Eleonora på 

sin sida, vilket kom att spela en viktig roll för påtryckningarna på de 

ofrälse.572 Änkedrottningen och rådet beslöt gemensamt att de skulle verka 

för att testamentets bestämmelser om Adolf Johan skulle sättas ur spel. Situ-

ationen lugnades också av att man hann sluta fred med alla fiender utom 

Ryssland.573 Man inskred också mot böndernas talman Per Eriksson. Upp-

lands landshövding Claes Rålamb försökte övertala honom att inte komma 

till riksdagen. Då hotade bonden med att hertig Adolf Johan hade 3000 man i 

beredskap. Detta påstod han sig ha hört av en namngiven Uppsalaborgare. 

Det verkar också som om Per Eriksson också på något sätt kommit över ett 

exemplar av testamentet (möjligen med hjälp av änkedrottningen). Detta 

ledde till att Rålamb lät hålla bonden fängslad under riksdagen, han benåda-

des dock påföljande år.574 Det är inte helt osannolikt att även andra lands-

hövdingar försökte påverka valen av bonderiksdagsmän. I fråga om herti-

gens 3000 man rörde det sig om fria fantasier: regeringen och rådet behärs-

kade rikets alla militära resurser, som nu frigjorts genom fredssluten. Adolf 

Johan själv övertalades att hålla sig borta från det kommande ständermö-

tet.575 Den mest akuta frågan var alltså väl förberedd. Men dessutom hoppa-

des många i adliga kretsar också på att hindra den i testamentet utsedde riks-

skattmästaren, reduktionsförespråkaren Herman Fleming från sin post. Dess-

utom återstod frågan kring hur förmyndarregeringen skulle regleras: skulle 

man hålla sig till den gamla RF? Skulle de konstitutionalistiskt sinnade lyck-

as genomdriva att RF blev en grundlag som gällde även för regerande 

kungar? 

Förhandlingarna om regeringsfrågan 

Rådets och adelns påtryckningar i regeringsfrågan 

Rådets beslut var alltså att övertala ständerna till att hertigen inte skulle få 

vara med i förmyndarregeringen, men att änkedrottningen skulle ges plats. 

Som stöd för ändringarna angav man som prejudikat ständernas ändringar av 

RF på riksdagen 1634.576 I övrigt skulle testamentet hållas.577 Propositionen 

som lästes upp för stånden på rikssalen vid riksdagens invigningsceremoni 

                                                      
572 Wittrock (1908) s. 155f. 
573 Krigshandlingarna mot Ryssland var ganska fåtaliga. 
574 Wittrock (1908) s. 149ff. 
575 Wittrock (1908) s. 153ff, 158f, 170f. 
576 dessa fall blir parallella endast utifrån det tveksamma antagandet att denna godkänts av 

Gustav II Adolf på samma sätt som Karl Gustav godkänt sitt testamente 
577 Wittrock (1908) s. 156. 
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uppehöll sig som vanligt länge och väl vid utrikespolitiken. Trumfkortet 

inför de församlade ständerna var förstås att den provisoriska regeringen 

slutit fred.578 

När sedan frågan om hur riket skulle styras väcktes nämndes Karl X Gus-

tavs testamente över huvud taget inte. Ständerna ombads att ge sina ”trogna 

inråd och betänkande” i frågan om riksstyrelsen, med hänvisning till deras 

plikt och till ”vars och ens eget välstånd”. Som vanligt inskärptes vikten av 

enighet och sämja, ackompanjerat med hotfulla ord om att rikets respekt 

utomlands och yttre säkerhet hängde på detta. Till och med ”den rätta evan-

geliske religionen” sades vara hotad av inre oenighet.579 Wittrock menar i 

anslutning till Carlson att dessa ord speglade rådets oro inför drottning Kris-

tinas ankomst (kap. 8).580 Ska man ge orden en djupare mening är det nog 

snarare en pik mot prästerna. Frågan rörde ju regeringen, inte Kristina, och 

prästerna hade som bekant stått för den klarast artikulerade oppositionen mot 

rådet i Göteborg (kap. 6). Om de på samma sätt opponerade sig kunde oe-

nigheten leda till att lutheranismen och därmed grunden för prästernas ex-

istens utsättas för fara, om katolska fiender utnyttjade inrikes svaghet. 

I de följande talen av ståndens talmän prisade prästerna och bönderna fre-

den. Bönderna tackade också över att de fortfarande hade rätt att komma till 

riksdagar och passade även på att uttrycka sin förmodan och förhoppning om 

att freden kunde ge anledning till lindring av de tunga bördorna.581 Betonan-

det av förmodan om lindringar i skatter och utskrivningar antydde en ganska 

offensiv inställning från böndernas sida. Tacksägelsen över att de kallades 

anspelar säkerligen på hoten från förra riksdagen om att de inte skulle kallas 

i fortsättningen. Det visar också hur viktigt bönderna tyckte det var att få 

komma till riksmötena. 

Per Brahe informerade senare samma dag representanter från de tre högre 

stånden om vad rådet och Hedvig Eleonora kommit fram till.582 Följande dag 

följdes mötet upp med en konferens på Riddarhuset med representanter från 

rådet samt adeln, prästerna och borgarna.583 På denna konferens upprepade 

medlemmar av adelsståndet med några variationer de invändningar mot tes-

tamentets olaglighet som Claes Rålamb framfört i Göteborg. Prästerna och 

borgarna höll inledningsvis tyst, och när biskop Enander öppet tillfrågades 

om sin åsikt svarade han att hela ståndet måste komma överens först. Su-

perintendent Brunnius tog dock till orda och önskade att ingen skugga skulle 

falla över testamentet eller dess skapare, vilket troligen kan sättas i samband 

med hans oro för att man när kungen blev myndig skulle få stå till svars för 

                                                      
578 Regeringens första proposition vid riksdagen i Stockholm 1660 RAP 8 [bilaga A] s. 156ff. 
579 Regeringens första proposition vid riksdagen i Stockholm 1660 RAP 8 [bilaga A] s. 161ff 
580 Wittrock (1908) s. 174n1 
581 RAP 8 s. 5f [27/9 1660]. 
582 Wittrock (1908) s. 175f. 
583 RAP 8 s. 12f [28/9 1660]. 
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ett förkastande av testamentet (se nedan). Borgarna inskränkte sig till att 

tacka för kommunikationen och lovade att ge råd som syftade till kungens 

säkerhet och deras egen frihet. De tre stånden begärde också att få ta del av 

testamentet. 

De båda högre ofrälse stånden intog alltså en avvaktande position och 

även prästerna avstod från att argumentera. Önskemålet om att få granska 

testamentet signalerade dock att man tog saken i allvarligt övervägande. De 

hade inte för avsikt att gå i varken adelns eller rådets ledband utan att göra 

ett självständigt ställningstagande till akterna och förändringarna av dessa. 

Borgarna och bönderna slår in på kohandel 

Rådet föredrog att bearbeta bönderna separat och tog samma dag emot en 

delegation bestående av 124 bönder.584 Riksdrotsen Per Brahe hälsade dem 

med ett inledningsanförande där han berättade om hur Sverige fått fred, men 

ändå måste se upp för sina fiender, särskilt katolikerna. Han påminde också 

om ärendet om hur förmyndarregeringen skulle inrättas och bad dem att enas 

med de andra ständerna. Talmannen Mats Ingemundsson tackade rådet, sär-

skilt för ”omaket att skaffa fred” och anhöll om att få lindring i utlagorna nu 

när det rådde fred med fienderna. Brahe lovade å regeringens och rådets 

vägnar att de skulle göra allt de kunde för att gå dem till mötes och att krigs-

kollegium gjorde vad det kunde för att så snart som möjligt hemförlova de-

ras barn och släktingar som varit ute i krigen. När bönderna gått talade Brahe 

med böndernas sekreterare Erik Larsson Runell. Runell instruerades att på-

verka bönderna så att de gick med på rådets önskemål i regeringsfrågan. 

Böndernas sekreterare lovades också ersättning för det omak han hade med 

bönderna på riksdagarna. För att få bönderna på sin sida skulle han försäkra 

dem om att regeringen skulle ha lindring av deras utlagor ”uti nådigt betän-

kande” om de gav önskat svar. Märkligt nog har Wittrock förbisett detta 

viktiga uttalande, som ju var kärnan i rådets taktik att vinna bönderna över 

på sin sida. Det var fråga om en öppen kohandel mellan bönderna och rådet. 

Att rådet redan från början halvt om halvt lovade bönderna skattenedsättning 

berodde på tre omständigheter: 1) Frederna möjliggjorde skattelindring och 

framför allt lindrigare utskrivningar. 2) Man behövde liksom i Göteborg 

samma år först och främst vinna över det stånd som trovärdigt kunde hota 

med uppror. 3) Man ville locka över bönderna på sin sida innan något annat 

stånd, främst prästerna, lockade bönderna till ett annat ställningstagande. För 

att uppnå sitt mål talade man med bönderna enskilt, och undvek att bönderna 

alls påmindes om existensen av kungens testamente. Efter mötet med rådet 

gick bönderna till prästerna för att få råd, och hävdade inför prästerna att 

rådsherrarna förmanat dem till försiktighet. Enander instämde i rådets råd.585 

Det var tydligt att prästerna inte tänkte egga bönderna till motstånd. 

                                                      
584 RP vol. 33b [28/9 1660] (Franc) (RA); RP vol. 32c [28/9 1660] (Gustafsson) (RA) 
585 PrP 2 s. 65 [28/9 1660] (Arrhusius). 



 164 

Borgarna bestämde sig ganska snabbt för att gå på rådets linje.586 De an-

såg att drottningen skulle slå vakt om sin sons väl, och att rådet enligt sin ed 

skulle arbeta för rikets och kungens bästa. Samtidigt är det tydligt att de ville 

undgå ansvaret för själva beslutet att frångå testamentet, eftersom de överlät 

på rådet och Hedvig Eleonora att bestämma vilka som skulle ingå i regering-

en. Adolf Johans entledigande skulle alltså helt bli rådsherrarnas verk. Dock 

lanserade borgarna hårda och tydliga krav på ”motprestationer”: 1) Adolf 

Johan skulle bemötas med ära och respekt. 2) Vilka som än skulle sitta i 

regeringen skulle borgerskapet i fortsättningen få njuta sina privilegier och 

friheter, och ingen från andra länder eller andra stånd skulle tillåtas få del av 

dessa. 3) Borgarna skulle inte uteslutas från att få ämbeten. 4) Allt som be-

slutats på tidigare riksdagar skulle hållas och genomföras. 5) Alla rikets stä-

der skulle erkännas. Detta var långtgående krav, alltför långtgående skulle 

det sedan visa sig.  

Att borgarna relativt lättvindigt gav upp kampen för hertigen berodde up-

penbarligen på att de trodde att de kunde undandra sig ansvaret för beslutet 

och dessutom vinna fördelar genom att i gengäld ställa krav. Om det i fallet 

med bönderna var rådet som initierade kohandeln så var det i detta fall bor-

garna själva som tog ett sådant initiativ. 

Prästerna granskar och godtar adelns argument 

I prästernas interna plenardiskussion uttryckte superintendent Brunnius oro 

för att kungen skulle ställa ståndet till svars för sitt handlande när han blev 

myndig, och prästerna skulle få det svårare än adelsmännen som var mäktiga 

män.587 Karl Gustavs förre hovpredikant Erik Emporagrius, som gett kungen 

hans sista nattvard på dödsbädden, krävde hänsyn till ett testamente som 

ständerna själv bett om och ansåg att prästerna skulle be om att få höra fler 

argument mot det.588 Det som dittills anförts mot testamentet ansåg han inte 

vara tillräcklig grund för att förkasta det. Enander menade att de borde se 

över testamentet och jämföra det med adelns och rådets argumentation och 

därefter jämföra med lagen: då kunde man se om skälen var tillräckliga. 

Prästerna beslöt också att be om att få ta del av testamentet. Skillnaden mot 

prästernas politik i Göteborg var avsevärd: på den förra riksdagen hade präs-

terna snabbt bestämt sig för att hitta skäl för testamentet, nu ansträngde man 

sig uppenbarligen mer för att eventuellt kunna godkänna adelns skäl mot det. 

Skillnaden i rådets och adelns agerande kan vara en förklaring. Man kon-

fronterade prästerna med sina egna argument innan dessa ännu hunnit samla 

sig. Men det kan också vara så enkelt att man inte fruktade en adelsstyrd 

regering lika mycket längre, man hade vant sig vid det under mellantiden 

och dessutom kunde ju den provisoriska regeringen räkna sig de många fre-

                                                      
586 BgP s. 27f [28/9 1660]. 
587 PrP 2 s. 63–66 [28/9 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 174f [28/9 1660] (Waldius). 
588 Rosén (1963) s. 26. 
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derna till godo. Invändningarna som riktades mot adeln var i första hand 

motiverade av att de inte var tillräckliga för att i framtiden kunna göra testa-

mentets förkastande försvarbart. 

Nästa dag lät prästerna läsa upp testamentet i plenum.589 Därefter skred 

man till stiftsvis votering om man skulle godta ändringarna. De två första 

stift som avgav sina ståndpunkter (Uppsala och Växjö) menade med hänvis-

ning till det allmänna bästa och risken för ”buller och oväsende” i landet att 

det var bäst att ändra. Enander verkar ha blivit missbelåten med detta ef-

tersom han invände att man måste tänka på testamentets ”kraft” och respek-

ten för fursten. Omröstningen avbröts dock snart, först av sekreteraren Eh-

rensteen som läste upp testamentet och som dessutom rådde prästerna att 

liksom 1633 böja sig för rådet. Detta påverkade säkert prästerna eftersom 

Ehrensteen var den som författat testamentet. Strax därefter kom en delegat-

ion från adeln ledd av dess konstitutionelle expert Claes Rålamb och läste 

upp sitt eget skriftliga svar på regeringens proposition. Efter läsningen pres-

sade Emporagrius Rålamb på skälen till att adeln ansåg att testamentet var 

provisoriskt. Denne svarade att ständerna inte bett kungen om en förordning 

om förmyndarstyrelse, utan om riktlinjer för sonens uppfostran när han själv 

var i krig. Denna skulle vara provisorisk tills rådet gett sitt betänkande och 

godkännande. 

Sedan adelns delegation gått deklarerade pastor primarius i Stockholm, 

Erik Emporagrius, att prästerna gjort vad de kunnat för testamentet och 

kungahusets heder, och att det nu var dags att ge vika. Det vore farligt att 

vänta och skälen mot hertigen var det klokast att inte tala om. Wittrock anser 

troligen med rätta att försiktigheten hade att göra med de politiska skäl som 

fanns mot hertigen.590 För Emporagrius som hade efterlyst bättre argument 

från adeln verkar det som om adelns skrift i kombination med Rålambs 

muntliga svar uppfyllde hans krav. Han sade också att skälen mot Adolf 

Johan var starkare än skälen för honom. Detta är den bästa förklaringen till 

att han så snabbt ändrade inställning, kanske var det just tolkningen av tes-

tamentets ord ”provisionaliter” som övertygade honom. Dessutom antydde 

han att prästerna kunde vara nöjda med att de gjort vad de kunnat för testa-

mentet, vilket kan tolkas både som att de kunde vara nöjda med att ha gjort 

sin plikt och som att eftervärlden inte skulle ha skäl att klandra prästerna för 

att de gav upp i detta läge. När den uppenbarligen högt ansedde Emporagrius 

– vars rojalistiska meriter måste ansetts som oantastliga – givit sitt utslag 

antogs förslaget att godkänna förkastande av punkten om Adolf Johan med 

acklamation. 

                                                      
589 PrP 2 s. 66–70 [29/9 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 175ff [29/9 1660] (Waldius). 
590 Wittrock (1908) s. 185. 
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Även prästerna börjar kohandla om förmåner 

Prästerna skickade sedan delegationer till borgarna och bönderna. Bönderna 

skulle inte informeras om prästernas beslut utan bara tillfrågas om sitt eget 

ställningstagande, men de var inte i sin möteslokal. Borgarna var dock på 

plats och upptog med bifall prästernas beslut, samtidigt som de presenterade 

sitt eget.591 Det är inte otroligt att borgarnas djärva försök till kohandel på-

verkade prästerna i dess fortsatta politik. När Emporagrius följande dag läste 

upp sitt förslag till svar på propositionen uppmanades han att ta in mer som 

försvarade prästerna mot dem som ville göra intrång på prästernas rättigheter 

 ett nästan ordagrant eko av borgarnas beslut och som innebar skydd för 

prästernas privilegier. Dessutom anfördes att adelns anställda huspräster inte 

lydde stiftens kallelser, vilket gjorde att ett kärt trätoämne med adeln lades 

på bordet.592 Prästerna hade med andra ord också slagit in på kohandelns väg. 

När en delegation från borgarna kom förklarade Enander att prästerna var 

ense med adeln och gick ifrån punkten om Adolf Johan för fäderneslandets 

bästa. Borgardelegationen välkomnade prästernas beslut.593 Ärkebiskop 

Lenaeus och den erfarne Västeråsbiskopen Laurelius hade nu anlänt till riks-

dagen och uttalade sig liksom Emporagrius för eftergifter till rådet. Detta var 

en stor skillnad mot Göteborgsriksdagen då Enander varit den tydlige leda-

ren för prästeståndet och hårt drev Adolf Johans sak. Även i Stockholm för-

sökte han som synes påverka ståndet i mer hertig- och testamentsvänlig rikt-

ning, men övertrumfades av andra tungviktare i ståndet. 

Emporagrius ledde sedan en delegation till Riddarhuset för att delge adeln 

prästernas beslut.594 Skriften lästes upp sedan Emporagrius deklarerat att 

prästerna helst inte hade förändrat en bokstav i testamentet, men att de inte 

kunde bifalla det som stred mot lagen. Adeln tyckte dock att skriften var 

otydlig. Emporagrius lovade återkomma med en skrift där prästerna fattade 

sin ”kategoriska mening”. Emporagrius ändrade i sitt svar vilket senare 

samma dag överlämnades till rådet. 

Bönderna håller med alla och lovas skattelindringar 

Bönderna hade samma dag besökts av en delegation från adeln, enligt denna 

delegations rapport till Riddarhuset övertygades bondeståndet av argumentet 

att det inte var bra att ha en furstlig person i regeringen.595 En bonde ska ha 

hållit med och sagt att historierna om sådant är väl kända. Böndernas votum 

lästes sedan upp på Riddarhuset. En bondedelegation besökte samma dag 

                                                      
591 PrP 2 s. 70 [29/9 1660] (Arrhusius); s PrP 2 s. 177 [29/9 1660] (Waldius). 
592 Ihse (2005) s. 114f. 
593 PrP 2 s. 71ff [30/9 1660] (Arrhusius);PrP 2 s. 178f [30/9 1660] (Waldius). 
594 RAP 8 s. 19 [30/9 1660]; PrP 2 s. 75 [30/9 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 179 [30/9 1660] 

(Waldius). 
595 RAP 8 s. 20 [30/9 1660]. 
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prästerna, som de rådfrågade om sitt beslut.596 Enander svarade med att fråga 

om deras eget beslut, som bönderna sade var i samklang med adelns, men de 

framhöll också att de gärna hade ställt sig på hertigens sida. De sade sig vara 

”styrkta” till sina beslut av rådet och änkedrottningen och att de framför allt 

ville undvika fara. Böndernas uttalanden inför adeln och prästerna tyder på 

att de anpassade sina uttalanden efter mottagaren: inför adeln oroade de sig 

inför faran av att ha en furste i regeringen medan prästerna som kunde för-

väntas vara positiva till hertigen fick höra att de gärna hade ställt sig på her-

tigens sida. I själva verket var det med största sannolikhet rådets halva löfte 

om nedsättning av skatter och utskrivningar som övertalade dem. Men det 

var viktigt för bönderna att hålla sig väl med de två mäktiga stånden, därav 

dubbelspelet. 

Samma dag var en bondedelegation uppe i rådet.597 Rådet frågade om de 

ville att sekreteraren Runell, som rådet ju bearbetat för sina syften, skulle 

föra ordet men det var talmannen Mats Ingemundsson som började tala. Han 

sade att om regeringen blev som under Kristinas förmyndarregering skulle 

det vara gott och väl, men sköt beslutet till den provisoriska regeringen. 

Bönderna hoppades att de inte skulle ställas till svars för detta i framtiden. 

De lade också till att de ”måtte bliva något lindrade uti deras utlagor här 

efter”. Per Brahe upptog deras svar nådigt och sade att man i möjligaste mån 

skulle lindra utlagorna och ställde också i utsikt att bönderna skulle få nådiga 

resolutioner på sina besvär. Allt tyder alltså på att rådet och bönderna idkade 

kohandel: samtycke i regeringsfrågan byttes mot lägre skatter och bönhörda 

besvär. Eller rättare: bönderna kunde i alla fall hoppas på att rådet skulle 

hålla sitt löfte. Detta kan tolkas som en förhoppningsfull tillit som den un-

derordnade kan förvänta sig av den överordnade i det patriarkalistiska sche-

mat, vilket visar att köpslåendet trots allt inte skedde mellan likvärdiga par-

ter. Intressant är också att bönderna inte nöjde sig med att skjuta ärendet till 

regeringens avgörande utan uttryckte ett önskemål om att regeringen skulle 

skötas som under förra förmyndarperioden. Vad Ingemundsson och hans 

ståndsbröder menade med det klargjorde de i sin svarsskrift (se nedan). 

Senare skulle det dock visa sig att bönderna fick ytterst magert betalt för 

sina eftergifter. I resolutionerna på ståndets allmänna besvär gavs nekande 

svar på bönen om efterskänkt krigshjälp och landtågsgärden förklarades vara 

införd i jordeböckerna och därmed ingick i böndernas ordinarie skattplikt. 

De fick trösta sig med att utskrivningsbördan lindrades − vilket var i det 

närmaste självklart då ju riket inte befann sig i krig.598 

                                                      
596 PrP 2 s. 75 [30/9 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 179 [30/9 1660] (Waldius). 
597 RP vol. 32d 1/10 1660 (Gustafsson) (RA); RP vol. 33b 1/10 1660 (Franc) (RA) 
598 Resolution på Allmogens besvär 1660 i Stiernman (1743) §4, 7, 8 s. 1406–1408. 
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Blame game: spelet om ansvarsbördan 

Nästa dag levererade borgarna och prästerna sina skrifter till rådet.599 Dessa 

motsvarade dock inte rådsherrarnas förhoppningar och gick i retur för änd-

ringar. I prästernas fall var man missnöjd med en formulering som klart lade 

hela ansvaret för testamentets förkastande på rådet. Prästerna började nu på 

nytt skärskåda giltigheten i argumenten mot testamentet, säkerligen för att de 

med ett ändrat svar skulle få dela ”skulden” för dess upphävande. Men sna-

rare än en ordentlig prövning rörde det sig om självövertalning. Det logiskt 

oantastliga i adelns ståndpunkt återgavs i diskussionen som en syllogism: 

 Olaga gjort är så gott som [är att räkna som] ogjort 
 Detta testamente är olaga gjort 
 Ergo: hålles så gott som ogjort

600
 

 

Man menade också att Karl Gustav borde ha frågat rådet och att någon som 

kan inbilla sig att få kronan (som hertig Adolf Johan) inte borde sitta i rege-

ringen. Invändningarna från vinterns riksdag mot dessa redan kända argu-

ment var som bortblåsta. Patriarkalismen lyste med sin frånvaro: i dess ställe 

kom accepterande av den rent konstitutionalistiska positionen. Av kungatro-

heten fanns endast en skugga kvar, nämligen en önskan att skjuta ifrån sig 

skuldbördan för testamentets förkastande på adeln och rådet. Man anade att 

en vuxen Karl XI:s dom över testamentsbrytarna skulle bli bister. Det tidi-

gare motståndet var dock ännu värdefullt på så sätt att det gav de ofrälse en 

stark förhandlingsposition med hjälp av vilken de hoppades kunna tilltvinga 

sig diverse fördelar, framför allt bibehållna privilegier. 

De ord i prästernas skrift som rådet framför allt reagerat emot var att rege-

ringen var ”förnämligast försvarande” i inrättandet av förmyndarregeringen. 

Nästa dag inledde biskop Laurelius prästernas förhandlingar med att dekla-

rera att ständerna måste vara eniga med de andra stånden och att den tillför-

ordnade regeringen inte skulle låta prästerna undandra sig sitt ansvar för 

beslutet.601 Han ansåg att stiften, under ledning av sin biskop, borde diskutera 

om orden skulle uteslutas och sedan votera i frågan. Med knapp marginal 

segrade de som ville stryka ut orden. Skara stifts representant sade att det var 

meningslöst att ha med formuleringen i svaret eftersom formuleringen ändå 

skulle försvinna i själva beslutet. Mot detta replikerade Strängnäs stifts ta-

lesman att de skulle bevara svaret i sitt eget arkiv. Tankegången var att det 

skulle bevaras som en brasklapp till försvar mot framtida anklagelser om att 

man kasserat testamentet. 

                                                      
599 PrP 2 s. 75f [1/10 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 180f [1/10 1660] (Waldius). 
600 PrP 2 s. 76 [1/10 1660] (Arrhusius). 
601 PrP 2 s. 76f [2/10 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 181ff [2/10 1660] (Waldius) 
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 I rådet diskuterades prästernas och borgarnas svar samma dag.602 I präs-

ternas svar var rådsherrarna missnöjda med en formulering som gjorde un-

derhåll till hertigen obligatoriskt. Beslutet blev att prästerna skulle övertalas 

att ändra i skriften. Borgarnas krav på bekräftade privilegier väckte också 

stark irritation: rådet accepterade inte att de ställde upp villkor för sitt sam-

tycke. Rådet beslöt att ståndens svar på propositionen inte borde gå in på 

enskildheter, och att hertigen alltså inte borde nämnas. Man kan fråga sig 

med vilken rätt rådet, som ju bara var en provisorisk regering, tog sig frihet-

en att ändra i ståndens beslut. Ändå fogade sig de ofrälse. Skälen till att man 

accepterade var nog att man prioriterade andra saker mer, att rådet ju kon-

trollerade administrationen och armén och att man inte fruktade dess styre 

lika mycket när det fungerat acceptabelt under det halvår som gått. 

Rådets manipulation och prästernas förhalning 

Rådet fortsatte sina diskussioner följande dag.603 Böndernas skrift lästes upp 

och förklarades god, de behövde endast lägga till några ord som styrkte rå-

dets roll. Man diskuterade också prästernas och borgarnas svar. För att driva 

igenom sin vilja föreslog riksrådet Schering Rosenhane att man skulle tala 

med borgmästare Prytz som var borgarnas talman och få honom att ändra i 

skriften utan att resten av ståndet fick reda på saken. Beslutet blev att både 

biskop Enander och Prytz skulle övertalas till ändringar. Borgarnas protokoll 

är så knapphändigt att det är omöjligt att veta hur ändringarna i deras skrift 

åstadkoms, men som man kan se av den färdiga skriften var alla hänsyft-

ningar på Adolf liksom kraven på motprestationer borttagna. Det är alltså 

fullt möjligt och till och med troligt att manipulationen fungerade. Att Prytz 

adlades följande år och redan under sommaren tycks ha bearbetats av rådet 

misstänkliggör honom något i detta sammanhang.604 Vad prästerna beträffade 

redogjorde Enander i ståndet helt öppet för rådets önskemål i mötet med dess 

utsände.605 Prästerna böjde sig också för önskemålen. Till rådet hade Enander 

dock undvikit att ge något slutligt besked med hänvisning till att ärkebisko-

pen kommit till riksdagen och att denne måste tillfrågas. I själva verket var 

det alltså hela ståndet som tillfrågats och det är troligt att det rörde sig om en 

taktisk manöver från Enanders sida: genom uppskov kunde man kanske 

vinna fördelar mot rådet som snabbt ville avsluta ärendet. 

Den fjärde oktober blev den sista dagen som frågan förhandlades. Empo-

ragrius och Enander hade satt upp varsitt alternativt förslag som efter rådets 

önskemål saknade referenser till hertigen och testamentet.606 Enanders svar 

blev det som antogs av hela ståndet. När man sedan fick ta del av adelns svar 

                                                      
602 RP vol. 33b 2/10 (Franc) (RA); RP 2/10 vol. 32d (Gustafsson) (RA). 
603 RP vol. 33b 3/10 (Franc) (RA); RP vol. 32d 3/10 (Gustafsson) (RA). 
604 Wittrock (1908) s. 136. 
605 PrP 2 s. 77f [3/10 1660] (Arrhusius);PrP 2 s. 183f [3/10 1660] (Waldius). 
606 PrP 2 s. 78 [4/10 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 184 [4/10] (Waldius). 



 170 

märkte prästerna till sin förvåning att adeln minsann nämnde både hertigen 

och kungens testamente. Detta föranledde prästerna att ilsket återinföra for-

muleringar som åter tog upp dessa heta potatisar. Som så många gånger un-

der denna riksdag var det viktigt för prästerna att slå vakt om sin likställighet 

med adeln som fritt riksstånd. 

När det slutliga svaret lämnades till rådet fick de svaret att det var i sin 

ordning att hertigen nämndes i svaren, men att han inte skulle nämnas i det 

slutliga beslutet.607 När rådet granskade prästernas svar tyckte de fortfarande 

att det behandlade en mängd frågor som inte hörde till saken och dessutom 

innehöll konstiga och svårtolkade passager. Prästdelegationen, som stod och 

väntade i förmaket till rådskammaren informerades om vad rådet ville ändra 

på. Prästerna sade sig vara villiga att gå med på det, men ville inte ändra hela 

skriften, med hänvisning till att ståndet enats om saken och det därför kunde 

väcka ilska. På eftermiddagen samma dag kom så ännu en version. Även den 

tyckte rådet lämnade mycket i övrigt att önska, men man hade nu tröttnat på 

den utdragna processen och beslöt sig för att godkänna svaret. Samma dag 

hade borgarnas svar lästs upp och gillats då man såg att kravet på konfirmat-

ion av privilegierna uteslutits. 

De ofrälses skriftliga svar: ståndsintresse i stället för patriarkalism 

Böndernas svar hänvisar till ståndets okunnighet i regeringsfrågor.608 Men 

bönderna påminner sig också att Kristinas förmyndarstyrelse var god och 

förebildlig. Då hade rätt religion och lag och rättvisa florerat. Den som be-

svärade sig blev bönhörd och hjälpt och skatteböndernas ägande och rättig-

heter respekterades. Allmogen överlåter till drottningen och rådet att utse 

dugliga män till de lediga ämbetena. Men de vill gärna också få behålla sin 

rätt och sin egendom, och få lindring i utskrivningar och krigshjälper.  

Wittrock betraktar lovsången över Kristinas förmyndare i böndernas skrift 

som uttryck för uppfostran av bönderna från sekreteraren Runells sida. Mer 

troligt är att det är bönderna som har velat hålla fram en idealbild av en för-

myndarstyrelse för de nya förmyndarna, vilket styrks av att deras talman 

själv framfört sådana tankar i rådet. En idealbild där just böndernas intressen 

tillvaratas. Man kan också notera att allmogen mer eller mindre öppet gör en 

koppling mellan dess godkännande av att testamentets kassation med en 

lindring i bördorna, samma koppling som gjordes redan i första kontakten 

med rådet. Skatteböndernas ofta uttryckta rädsla för att adeln skulle ta över 

deras jord märks också genom att de tydligt slog vakt om sin äganderätt. 

Bönderna låter andra avgöra vilka som ska sitta i regeringen, men med hän-

visning till Karl Gustavs kungaförsäkran fastställer de att de fem höga riks-

ämbetena ska besättas med infödda adelsmän. Detta var förstås ett indirekt 

godkännande av att Adolf Johan uteslöts. Den eventuella lojaliteten mot 

                                                      
607 RP vol. 33b 4/10 (Franc) (RA); RP vol. 32c 4/10 (Gustavsson) (RA) 
608 Böndernas svar på frågan om regeringen 1660 Riksdagsacta R4820 (RA) 
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hertigen har således övertrumfats av allmogens önskan om mildring i skatte-

trycket och även av en önskan att påverka regeringens politik i bondevänlig 

riktning. Om Kristinas förmyndarregering verkligen var så idealisk ur bon-

deperspektiv som det framställs är förstås tveksamt. Men det viktiga var inte 

att man presenterade en sannfärdig historieskrivning. Det viktiga var att man 

hade en manande förebild att hålla fram för den nya regeringen, och att in-

nehållet i förebildens politik definierades av bönderna själva. Önskemålen är 

också väl i linje med vad tidigare forskning iakttagit.609 

Borgarna anser i sitt svar att Sveriges lag och sedvänja har varit rättesnöre 

vid deras beslut om regeringen.610 Annars framhåller de att de har fattat be-

slutet av fri vilja och med hänsyn till Karl Gustavs testamente. De hänvisar 

också till Kristinas förmyndarregering och hur bra den hade fungerat. Slutli-

gen hoppas borgarna att kungen vid sin myndighet ska anse att de handlat 

rätt, eftersom ständerna blivit ense och instämmer med regeringen. De ut-

trycker också en förhoppning om att Adolf Johan ska behandlas med respekt 

i sin egenskap av kungens farbror. Borgarna lyckades alltså inte få in sina 

krav på bekräftade privilegier och tillgång till ämbeten. Hur som helst prak-

tiserade borgarna inte den förmodligen medvetna förhalningstaktik som 

gjorde att prästerna lyckades behålla mer offensiva krav i sin skrift. Att bor-

garna från början gick så hårt fram med långtgående och tydligt formulerade 

krav låg dem förmodligen också i fatet. 

Prästerna åberopar rådets och drottningens ställningstagande som avgö-

rande för att gå ifrån testamentet i så måtto att Adolf Johan utesluts från re-

geringen.611 De hoppas dock att hertigen ska bemötas med respekt. I övrigt 

önskar de att testamentet ska hållas. De antar att änkedrottningens uppta-

gande i rådet inte ska vara prejudicerande. Därnäst kommer ett parti som i 

det närmaste är ett konstitutionalistiskt manifest för prästernas rättigheter: 

förvarandes sig med det samma på säkraste vis alla välfångna privilegier, rät-
tighet, anseende, värde och varjehanda mån, så till frihet att tala, rådslå, sluta 
[besluta] vad som förefaller […] vid riksens möten mindre och större, så väl 
som vars och ens myndighet och obehindrade förrättande, som detta Ståndet 
efter Guds ord, lag, stadga, Kyrkoordningen och kungliga försäkringar äger 
och här till njutit haver. Uppå vilket allt ock av den höglovl. Kungliga Rege-
ring vid dess författning, stagande och angående särdeles viss försäkring un-
derdånigast äskas och fordras. Vad vidare, som vid detta höga verk voro till 
att påminna, det uppskjutes till dess fullkomliga författande, då Prästerskapet 
all skälig frihet och tillstånd därtill förmodligen bliver förunt, lämnat och gi-
ven.612 

 

                                                      
609 Holm (2007) s. 115ff, 257; Wittrock (1908) s. 193. 
610 Borgarnas svar på frågan om regeringen 1660 Riksdagsacta R4820 (RA) 
611 Prästernas betänkande om regeringen PrP 2 [Bilaga 4D] s. 247f. 
612 Prästernas betänkande om regeringen PrP 2 [Bilaga 4D] s. 247f. 
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Prästerna krävde alltså att få behålla sin rätt i fråga om sina privilegier, sin 

ämbetsutövning och om sina politiska rättigheter. Detta med stöd av kyrko-

ordningen, lagen, Bibeln och kungliga försäkringar. De ansåg att de på riks-

dagarna hade rätt att tala fritt, ge råd och även fatta beslut. Förutom denna 

självständighetsförklaring innehåller stycket också ett inlindat krav på att 

regeringen ska avge en särskild försäkran till ständerna; en försäkran som 

prästerna verkar hoppas kunna få vara med om att utforma. Detta skulle för-

stås vara en motsvarighet till regenternas kungaförsäkringar, som ständerna 

också enligt sedvanan hade rätt att godkänna. Medlemmarna i Kristinas och 

Karl XI:s förmyndarregeringar svor speciella regeringseder när de installera-

des, men kravet på en ständergranskad regeringsförsäkran var ett ytterligare 

ständerkonstitutionalistiskt krav som veterligt inte ställts från adligt håll. 

Prästerna hängde alltså inte alltid i adelsmännens hasor när det gällde utökad 

riksdagsmakt under denna riksdag.613 

Till skillnad från borgarna hade alltså prästerna lyckats behålla långtgå-

ende krav i sin skrift. Huvudskälet verkar ha varit att de drog ut på förhand-

lingarna och dessutom var det en så stor mängd av inslag i skriften som rådet 

ville ändra att det fick sikta in sig på det viktigaste. Och det viktigaste var att 

undvika att rådet fick bära hela ansvaret för testamentets förändring. Präster-

na lyckades alltså ändå få med ett slags försvar för testamentet, särskilt i det 

att de tryckte på att punkten om Adolf Johan var den enda som skulle för-

ändras i testamentet. Detta blev betydelsefullt för prästernas inställning när 

adeln önskade en ytterligare förändring av testamentets bestämmelser, näm-

ligen att Herman Fleming inte skulle få bli riksskattmästare. Prästernas taktik 

för att försvara sina rättigheter hade skett genom svårtolkade passager och 

ideliga hänvisningar till att de skulle samråda varje gång som rådet krävde 

ändringar. Av Göteborgsriksdagens starka rojalistiska och patriarkalistiska 

argument fanns i stort sett inget kvar. Det som rådet redigerat bort hade sna-

rare varit långtgående motkrav och försök att undvika skuldbördan än argu-

ment till stöd för kungamakten. Det genomgående temat var i stället häv-

dande av de egna ståndens rättigheter. 

Förhandlingarna om regeringsformen 

Adelns och rådets konflikt om regeringsformen 

Adelns och rådets konflikt angående utformandet av RF:s additament 1660 

är välkänd i forskningen. Men även de ofrälse spelade en viktig roll i dessa 

förhandlingar. De ofrälses linje i förhandlingar som berörde maktfördelning-

en kommer att behandlas löpande i framställning, medan deras framgångar 

och motgångar i andra delar av förhandlingarna behandlas under en egen 

rubrik. En sådan fråga kommer dock att behandlas utförligt: striden om 

                                                      
613 Hildebrand (1896) s. 276, 278. 
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Kommers- och Bergskollegierna. Detta eftersom särskilt borgarna lade så 

stor vikt vid den, och för att den även aktualiserade djupare konstitutionella 

frågor. 

Rådet var på det klara med att Sverige skulle styras med hjälp av en rege-

ringsform, liksom Kristinas förmyndarregering. Precis som då ville man 

också driva igenom att rikets framtida regenter i sin kungaed skulle svära på 

att regera efter denna regeringsform. Detta var ett av de mest långtgående 

konstitutionalistiska kraven som dittills formulerats, samtidigt som det måste 

betraktas som okonstitutionellt, då kungabalken klart meddelar att ny allmän 

lag ska stiftas av kungen och undersåtarna gemensamt. Detta krav kunde ju 

inte uppfyllas med en minderårig regent på tronen. Rådets politik var att RF 

1634 skulle kompletteras med ett nyskrivet tillägg, ett additament.614 Frågan 

om RF 1634 med tilläggen i additamentet skulle bli en grundlag var en av 

stridsfrågorna mellan adeln och de ofrälse under denna förhandling. 

Adelsståndet tillsatte för sin del ett arbetsutskott som skulle handlägga 

RF, vilket innebar att rådet fick en konkurrent. Adeln krävde att få lämna in 

sitt betänkande om RF:s innehåll innan rådet kommit med sitt förslag. Inte 

oväntat ledde detta till stor upprördhet i rådskretsarna som hävdade att de 

som innehavare av regeringsmakten hade exklusiv rätt att göra propositioner 

till ständerna, vars rätt inskränkte sig till att ta ställning till och modifiera 

dessa förslag. Man påpekade att även adeln själv år 1650 använt detta argu-

ment gentemot de ofrälse stånden, som vid riksdagen lämnat in sin berömda 

”protestation”. Rådets taktik blev, förutom att sätta adeln under press, att få 

ständerna att formellt godkänna att regeringen (de fem höga riksämbetsmän-

nen samt änkedrottningen) tillträdde som rikes styresmän.615 

De ofrälse dras in i dragkampen: respons på adelns och rådets förslag 

Den 13 september 1660 drogs de ofrälse in i uppgörelsen om regeringsfor-

men. Talmännen för de ofrälse stånden kallades till riksdrotsen och fick reda 

på att de snart skulle få ta del av den översedda regeringsformen och ombads 

att ge sitt betänkande om den så snabbt som möjligt.616 Adeln kallade samma 

dag prästerna och borgarna till en konferens om sitt eget förslag.617 På Rid-

darhuset läste adeln sedan upp de 16 punkterna i sitt eget förslag för präster-

nas och borgarnas delegationer. Adelns protokoll noterar endast ett par 

kommentarer av de ofrälse. Borgarnas talman Prytz uttryckte gillande av den 

första punkten som stadgade att kungen skulle uppfostras av infödda svenska 

män. Angående den andra punkten, där adeln krävde att ständerna skulle få 

medverka vid valet av regeringsmedlemmar sade superintendent Brunnius 

                                                      
614 Wittrock (1908) s. 204. 
615 Wittrock (1908) s. 205–216. 
616 Wittrock (1908) s. 217. 
617 RAP 8 s. 52f [13/10 1660]; Adelns förslag till påminnelser om Regeringsformen RAP 8 s. 

213f [bilaga G] 
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att prästerna inte ville medverka vid sådana val. Motiveringen var att de inte 

kände personerna som kunde komma i fråga. Både prästerna och borgarna 

fick efter förfrågan kopior på adelns förslag.618 Än en gång visade dessa 

stånd att de tog sådana frågor på allvar och inte var församlingar som god-

troget gav en ”godkänt”-stämpel på allt som förelades dem. Dessutom ville 

de förstås försvara sina egna intressen. 

Två dagar senare fick prästerna och borgarna tillgång till rådets förslag till 

regeringsform.619 Prästerna läste genast upp förslaget, men protokollet tiger 

helt om reaktionerna på detta. Superintendent Brodinus läste dock upp ett 

memorandum över adelns förslag. Borgarna skickade också en delegation till 

prästerna för att höra vad de tyckte om de båda förslagen. Prästerna svarade 

föga sanningsenligt att de inte gjort något än. Prästerna och borgarna hade 

således fått något av en vågmästarroll mellan adeln och rådet som ville vinna 

dem för sina respektive förslag. Borgarna hade dessutom börjat göra trevare 

om samarbete med prästerna. 

Nästa dag tog prästerna på allvar itu med de två förslagen.620 Adelns lästes 

först, och mottogs väl på det stora hela. Biskop Laurelius påpekade dock att 

man snart skulle få tillgång till RF 1634 och att man inte borde göra för stora 

ändringar av denna. Angående adelns första punkt som stadgade att kungens 

lärare borde vara infödda svenskar ville man ha ett tilläggskrav på att de 

skulle vara teologiskt kunniga, så att kungen kunde få en renlärig uppfostran. 

Att påverka den som skulle bli rikets härskare i rätt religiös riktning var för-

stås en hjärtefråga för prästerna, som på så sätt kunde trygga den svenska 

lutherska kyrkans fortsatta beskydd. När det gällde valet av förmyndare 

framhöll Brunnius, som redan på Riddarhuset uttryckt skepsis till att präster-

na skulle delta i sådant, att prästerna redan lovat att hålla sig till dem som 

Karl X Gustav angivit i testamentet. Laurelius inflikade att prästerna dessu-

tom var bundna av detta löfte i och med sitt skriftliga svar angående rege-

ringen. 

Därefter jämförde man den gamla RF med regeringens nya förslag. Nu 

lanserade prästerna också egna synpunkter. Prästerna var negativa till att 

göra RF till ”fundamentallag” då det på ett olagligt sätt inskränkte kungens 

rätt till medverkan. I denna fråga ville man alltså inskränka snarare än ut-

vidga riksdagens makt, med gott stöd i kungabalken. Kungatroheten var 

troligen både ideologisk och taktisk: man var trogen kungen och ville återi-

gen undvika att en vuxen kung kunde ställa dem till ansvar för beslut som 

gått kungamakten förnär. Även om de fick medverka i utarbetandet av addi-

tamentet var de troligen skeptiska till möjligheten att få igenom speciellt 

mycket och oroliga över att adeln och rådet skulle fatta beslut över deras 

                                                      
618 RAP 8 s. 53 [13/10 1660]; BgP s. 33 [13/10 1660]; PrP 2 s. 197 [15/10 1660] (Waldius). 
619 PrP 2 s. 92 [15/10 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 197f [15/10 1660] (Waldius); BgP s. 33 

[15/10 1660]. 
620 PrP 2 s. 93f [16/10 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 198 [16/10 1660] (Waldius). 
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huvuden som de inte kunde genomskåda konsekvenserna av. Däremot ville 

ståndet öka riksdagens makt genom att hindra att regeringen startade krig 

utan ständernas samtycke, ett krav man kan ha hämtat från Gustav II Adolfs 

kungaförsäkran.621 

Ofrälse överläggningar om adelns förslag 

Under dagen besöktes prästerna också av delegationer från de andra stånden. 

Borgarna undrade om vad de tyckte om adelns förslag och fick till svar att 

prästerna inte var färdiga med dessa än.622 Ställda inför samma fråga svarade 

borgarna att en hel del punkter i förslaget bara rörde adeln, men att man 

borde göra något av det som angick alla. Med tanke på den senare utveckl-

ingen är det rimligt att tolka detta avståndstagande från delar av adelns för-

slag som en antydan om att borgarna helst ville ge ett eget svar om rege-

ringsformen. 

Även bönderna skickade en delegation till prästerna. Angående punkt 8 i 

regeringens förslag, som slog fast att de relativt nyinrättade Bergs- och 

Kommerskollegierna skulle behållas, anförde de oro över att kompanierna 

skulle stärkas. Prästerna hänvisade dem till borgarna, såsom varande exper-

ter i sådana frågor. Ännu en bondedelegation dök upp nästa dag i samma 

ärende.623 Den undrade också om bara adelsmän skulle få sitta i kollegierna 

och om man skulle driva frågan om reduktionens påskyndande. Detta gällde 

alltså den så kallade fjärdepartsräfsten som riksdagen beslutat om 1655. För-

frågan om adelns ämbetsmonopol ska nog tolkas som en invit till prästerna, 

då bönder och bondsöner knappast skulle komma ifråga (med ett fåtal un-

dantag) även om ofrälse skulle få tillträde till tjänsterna. Prästerna visade sig 

dock inte samarbetsvilliga utan hänvisade åter till borgarna, med kommenta-

ren att kollegierna var både bra och dåliga. De höll förstås med om att 

ofrälse borde ha rätt till tjänster i kollegierna och även om att kompanimo-

nopolen var skadliga. Beträffande reduktionen förhöll sig prästerna avvak-

tande, man frågade också bönderna om de skulle ställa sig bakom adelns 

förslag angående RF, men fick svaret att de inte övervägt saken än. Bönder-

nas och borgarnas samröre är dåligt belagt på grund av borgarprotokollens 

knapphändighet. För just denna dag finns dock uppgiften om att borgarna 

och bönderna skulle författa likalydande besvärspunkter angående kompani-

erna, tullarna och kvarntullen.624 Av de kungliga resolutionerna på ståndens 

allmänna besvär att döma har man delvis hållit sina löften: bönderna verkar 

främst ha klagat på ett inbillat saltkompani, medan borgarna vände sig emot 

ett likaledes icke-existerande tobakskompani samt tjärkompaniet. Men tul-

                                                      
621 Sjätte punkten ”ej […] något örlig och krig begynne heller påslå […] utan […] riksens råds 

och ständernes vetskap och samptyckio” Kungaförsäkran 1611 Hildebrand (1891) s. 68 
622 PrP 2 s. 200 [16/10 1660] (Waldius); BgP s. 34 [16/10 1660]. 
623 PrP 2 s. 198, 202 [16–17/10 1660] (Waldius); PrP 2 s. 95 [17/10 1660] (Arrhusius). 
624 BgP s. 34 [17/10 1660]. 
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larna och acciserna klagade bägge på och vann vissa eftergifter, medan 

kvarntullen förklarades vara förvandlad till mantalspenningar och därför inte 

kunde upphävas.625 Man fick även löften om att tjär- och tobaksmonopolen 

skulle avskaffas – löften som dock inte infriades.626 

Bönderna kom alltså ingen vart med sina samarbetstrevare till de andra 

ofrälse stånden när det gällde RF och additamentet. Uppenbarligen tyckte 

varken prästerna eller borgarna att öppet samarbete med bönderna kunde ge 

dem någon draghjälp i sådana frågor. Prästerna ville bara bli av med dem, 

medan borgarna tog chansen att påverka innehållet i deras besvär. Bönderna 

ansågs alltså troligen ha mer tyngd i sina besvärskrav än som en röst av fyra 

i konstitutionella frågor. Varför? Dels för att de faktiskt fått löfte om att de-

ras besvär skulle få ett välvilligt bemötande i utbyte mot en förändring av 

testamentet. Dels på grund av att de andra stånden ansåg att bönderna var 

okunniga i dessa frågor, och då man visste att de andra ”högre” stånden 

hyste samma uppfattning blev bondeståndets stöd något man både kunde ha 

och mista. Det visar sannolikt också att man i alla fall i detta fall, och gene-

rellt under 1660 års riksdagar, inte tänkte sig att regeln ett stånd, en röst 

gällde. I stället var det konsensus mellan de högre stånden som man strävade 

efter att uppnå. Bönderna förutsattes finna sig i vad dessa kom fram till. 

Borgare och präster ratar adeln och ger egna svar 

Den 17 oktober utövade adeln påtryckningar på prästerna och borgarna för 

att få dem att ställa sig bakom dess förslag till regeringsform.627 Dessa visade 

sig dock ovilliga. Borgarna tog deras förslag om gemensam skrift till betän-

kande medan prästerna menade att flera punkter bara angick adeln. Båda 

stånden gick dock med på att konferera med adeln påföljande dag. Internt 

beslöt prästerna att gå till väga som man ofta gjorde 1660: man beslöt om att 

sätta upp parallella förslag och sedan välja ett av dem som hela ståndets. 

Hälften av ståndet skulle under ledning av Terserus komma med ett förslag 

medan den andra hälften skulle göra samma sak ledda av Laurelius. Samma 

dag fattades också ett viktigt prinicpbeslut som gick på tvärs mot vad man 

tidigare sagt: prästerna skulle kräva rätt att delta i valet av nya regeringsmed-

lemmar. Som skäl anfördes att detta var något som angick hela rikets välfärd 

samt det mer opportunistiska skälet att man gavs chansen att göra det. 

Nästa dag samlades prästerna innan delegationen begav sig till Riddarhu-

set.628 De två förslagen till svar angående RF lästes upp och Laurelius förslag 

antogs. Man diskuterade frågorna om rätten till val av regeringsmedlemmar 

                                                      
625 Resolution på Städernas besvär1660 i Stiernman (1743)§§7–10 s. 1399–1401; Resolution 

på Allmogens besvär 1660 i Stiernman (1743) §§ 1, 3, 5 s. 1404–1407. 
626 Wittrock (1914) s. 35f. 
627 PrP 2 s. 95f [17/10 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 201f [17/10 1660] (Waldius); BgP s. 34 

[17/10 1660]. 
628 PrP 2 s. 96 [18/10 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 203 [18/10 1660] (Waldius). 
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och om huruvida den reviderade och kompletterade regeringsformen skulle 

antas som en rikets fundamentallag. Prästerna enades om att de hade rätt att 

ge sitt godkännande i lika hög grad som adeln. Alltså framhölls prestigeskäl 

som den viktigaste orsaken; man hävdade samma rätt till politiskt inflytande 

som adelsståndet. Medan adelns position var ständerkonstitutionalistisk hade 

prästernas snarare formen ”om de får så ska vi också ha”. 

De blev också ense om att den nya regeringsformen inte skulle räknas 

som fundamentallag utan endast gälla under kungens omyndighet. Prästerna 

berörde dessutom frågan om samarbete med borgarna och de beslöt att 

skicka bud till och sondera om detta stånd tänkte ansluta sig till adelns för-

slag. Till skillnad från bönderna uppfattades alltså borgarna som en samar-

betspartner i denna fråga. Borgarna i sin tur enades samma dag om att lämna 

in ett enskilt svar med motiveringen att stånden fått varsitt exemplar.629 Dess-

sutom anfördes att det skulle bli svårt att enas om varje ord och att varje 

stånd skulle få försvara sitt eget svar. Prästerna delgavs också borgarnas 

beslut sedan man skickat bud till borgarna. Prästdelegationen gavs sedan 

instruktionen att endast göra generella uttalanden inför adeln och om den 

pressades till mer detaljerade uttalanden skulle den endast säga det som präs-

teståndet beslutat. Instruktionen uttrycker troligen en medvetenhet om att 

delegationerna inte alltid höll sig inom ramarna för hela ståndets beslut. 

Konferens med de tre högre stånden på Riddarhuset 

Prästdelegationen, som leddes av Brunnius, deklarerade vid sin ankomst till 

Riddarhuset att prästerna ansåg att adelns svar bara delvis angick prästerna 

och att de efter sedvanan tänkte avge ett eget svar som de lovade att adeln 

skulle få se innan det lämnades in.630 Lantmarskalken svarade att man ville 

veta vilka punkter som prästerna menade inte angick alla. Då gjorde borgar-

nas delegation entré (det är oklart om tanken var att de tre stånden skulle 

mötas på en gemensam konferens). Borgmästare Prytz deklarerade att man 

ville ge ett eget svar eftersom de fått ett eget exemplar av RF-förslaget. Där-

emot var borgarna beredda att diskutera punkterna i adelns förslag, detta för 

att visa sin goda vilja att kommunicera med de andra stånden. Detta gav sig 

även prästerna in på, trots att det egentligen stred mot deras instruktion. Att 

neka till en diskussion skulle framstå som en markering av bristande samar-

betsvilja, dessutom skulle det kanske innebära en missad möjlighet att på-

verka adelns förslag som då endast skulle gynna borgarna. I och med de 

ofrälses fattade beslut om enskilda svar hade adelns initiativ att få med sig de 

ofrälse gentemot rådet gått i stöpet. Vad de kunde hoppas på i detta läge var 

att påverka borgarnas och prästernas egna svar. 

                                                      
629 BgP s. 34f [18/10 1660]. 
630 RAP 8 s. 64ff [18/10 1660]; Adelns förslag till påminnelser om Regeringsformen RAP 8 s. 

213ff [bilaga G]. 
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Sedan diskuterades alla de 16 punkterna i adelns förslag. Endast två för-

slag väckte någon större diskussion, i de allra flesta fall bifölls adelns förslag 

av de ofrälse. Det första var den punkt där adeln krävde rätt till medverkan 

när nya regeringsmedlemmar utsågs. Prästerna menade sig följa RF 1634 

och tillerkände ständerna rätt att samtycka, godkänna och förkasta nya rege-

ringsherrar. Samtidigt framhölls att regeringens makt också var viktig. Man 

betonade dock att man för den här gången bundit sig vid kungens val i tes-

tamentet, förutom att hertigen uteslutits. Däremot förbehöll man sig att i 

framtiden utöva sin rätt till att medverka vid val, det var bara denna gång 

man avstod på grund av kungens auktoritet och därför att man inte kände till 

några skäl till att hans utvalda skulle förkastas. Prytz framhöll att hans stånd 

i sitt svar skjutit beslutanderätten i denna fråga till regeringen, vilket inte 

kunde ändras. Prästerna fastslog alltså att de lika väl som adeln hade rätt att 

välja, med konstitutionellt stöd i landslagens ord om kungaval som ju alla 

undersåtar hade rätt att delta i. Detta var ett nytt argument till stöd för denna 

uppfattning som troligen gjorde intryck. 

Prästerna försökte balansera kravet på likställdhet och inflytande med vil-

jan att efterkomma kungens vilja. Ytterst var detta en balansgång mellan 

konstitutionalism och patriarkalism som var svår att upprätthålla. Snart 

skulle adeln också anklaga dem för att inte aktivt utnyttja sin rätt i striden 

om Herman Fleming. Denna strid och de påföljande regeringsvalen under 

förmyndarperioden visade också hur svårt det var för prästerna att reellt ut-

öva detta inflytande (se kap. 8) De ofrälse visste ofta mycket lite om före-

slagna regeringsmedlemmar och höll sig därför till regeringens val. Det är 

också anmärkningsvärt att man stödde sig på ett konstitutionellt argument 

som rörde valriket: i andra sammanhang betonade de ofrälse gärna att lands-

lagens Konungabalk inte behövde hållas så strikt eftersom den var anpassad 

efter valrikets förhållanden. Samtidigt var det så att ständernas samtycke 

fortfarande krävdes för att bestämma vilka som skulle få arvsrätt till kronan, 

vilket ju hade aktualiserats bara tio år tidigare när Vasaättens arvsrätt över-

fördes på Karl Gustav och hans avkomma. Trots sitt dilemma hade prästerna 

återigen visat skicklighet i inventering av konstitutionella argument till stöd 

för sin linje. 

Den andra punkten i adelns förslag som utlöste diskussion var helt väntat 

frågan om regeringsformen med tillägg skulle bli en ”fundamentallag” som 

även myndiga kungar skulle tvingas hålla sig till. Prästerskapet sade att man 

ville hålla sig till formuleringarna i RF 1634 som fastslog att det rörde sig 

om en förmyndarstadga. De drog också fram Kristinas kända yttrande när 

hon ifrågasatte att Gustav II Adolf någonsin sett RF. Även om prästerna inte 

sade det rent ut innebar detta att man höll på lagens krav på att ständerna och 

kungen hade rätt till medverkan när ny lag stiftades. Dessutom var i detta fall 

RF 1634:s egen ordalydelse ett effektivt prejudikat att hålla fram mot rådet 

och adeln. Det är inte svårt att förstå att dessa ganska snabbt drog tillbaka 

detta offensiva krav. Både prästerna och borgarna var, något överraskande, 
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mer positiva till provinsmöten som ersättning för allmänna riksdagar än vad 

adeln var. Det framgår dock inte varför. Än mer anmärkningsvärt är att de 

ofrälse inte sade något om deras önskemål om rätt till ämbeten angående 

adelns förslags fjärde och femte punkter, vilka berörde sådana frågor. Troli-

gen var den avvikande uppfattningen i denna fråga ett tungt vägande skäl till 

att man inte ville lämna in ett gemensamt svar till adeln. Man måste ha varit 

medvetna om att det skulle bli svårt att nå något som liknade enighet på 

denna punkt. Inte heller framförde borgarna sitt starka motstånd mot Kom-

mers- och Bergskollegierna. 

”Medelståndens” allians 

I slutskedet av förhandlingarna om RF diskuterade prästerna och borgarna 

enbart med varandra ”på det en enighet kunde bliva emellan dessa tvenne 

Medelstånden”, som en av borgarnas delegationer uttryckte saken när den 

tog intiativ till kontakt mellan stånden.631 En borgardelegation överlämnade 

sina ”påminnelser” i fyra punkter till prästerna. I frågan om att RF inte skulle 

bli fundamentallag var man redan eniga. Borgerskapet var också kritiskt mot 

att två nya kollegier inrättatsKommerskollegium och Bergskollegiumsom 

inte nämns i RF 1634 och som man ansåg vara skadliga. Biskop Enander 

ansåg dock att det var väl extremt att avskaffa kollegierna och att det var 

nödvändigt med inspektion av bergverken och handeln. Däremot ville präs-

terna att även ofrälse skulle kunna få tjänst i kollegierna. Borgarna svarade 

att inspektionen kunde skötas av andra kollegier enligt principen att man inte 

skulle skapa fler ämbetsverk än vad som var absolut nödvändigt. Dessutom 

framförde de åsikten att kollegierna understödde kompaniernas monopol. 

Det sistnämnda gjorde att prästerna skulle tänka över saken. Kompanimono-

polen var nämligen mycket impopulära. I själva verket fanns det dock 

knappast något direkt samband mellan kompanierna och Kommerskolle-

gium.632 Det var snarare fråga om ett bete som skulle få prästerna att nappa 

på motståndet mot de nya kollegierna.633 

För att ytterligare prata ihop sig höll sedan mindre delegationer från ”me-

delstånden” en konferens i avskildhet i Storkyrkans sakristia.634 Förutom att 

svaren skulle överensstämma ansåg prästerna att det var nödvändigt att stån-

den förband sig till att förbli vid denna enighet. Under mötet enades man 

slutgiltigt om att RF inte skulle bli fundamentallag. För att inte konflikten 

skulle ställas på sin spets ville man dock inte nämna dessa skäl i dokumentet 

utan bara förklara att RF ska erkännas som lag under kungens omyndighet 

med RF 1634:s formuleringar som förlaga. Undvikande av konfrontation 

bedömdes uppenbarligen vara ett bättre sätt att göra sitt inflytande gällande. 

                                                      
631 PrP 2 s. 97 [19/10 1660] (Arrhusius). 
632 Gerentz (1951) s. 43. 
633 Heckscher (1936) s. 599f. 
634 PrP 2 s. 97–103 [19/10 1660] (Arrhusius). 
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Borgarna fick med prästerna på att antalet kollegier skulle reduceras till 

de fem som omnämndes i den ursprungliga RF och kom med nya argument 

mot Kommerskollegium: inspektionen av handeln kunde städernas magistra-

ter sköta tillsammans med de befintliga kollegierna. Kommerskollegium 

ansågs också skadligt eftersom det var dyrt och frestade till maktmissbruk 

från giriga assessorer. Dessutom anfördes konstitutionella argument; det 

hade aldrig godkänts av någon riksdag och nämndes inte i RF 1634.635 Angå-

ende riksdagens makt var man också enig: ”Vad vid allmänna Riksdagar 

beslutit varder, måtte bliva hållet och hava sin kraft”.636 Man hade tidigare 

klagat över att tjänstemännen i kammaren inte genomförde vad riksdagen 

beslutade, och till och med ändrade i besluten, vilket visar att tillämpnings-

kostnaderna var höga. Man använde alltså riksdagens auktoritet och prejudi-

katet i RF som stöd mot kollegier som inrättats av kungen och mot hans 

tjänstemäns agerande i strid med riksdagsbesluten. 

Bråk om kollegierna på fyrståndskonferens 

Nästa dag skickade alla fyra stånden delegationer till en konferens på Rid-

darhuset där man gick igenom rådets förslag till RF.637 Protokollet anger 

endast undantagsvis om de enats i olika frågor. Dessutom hann stånden inte 

behandla alla rådets förslag. Först och främst enades ständerna om procedu-

ren kring valet av nya regeringsmedlemmar: förslagsrätten förbehölls rådet 

medan ständerna skulle ha rätt att godkänna eller förkasta förslagen. Adelns 

taktik att dra med sig de andra stånden för att få större eget inflytande hade 

alltså burit frukt i denna enskilda fråga även om de ofrälse vägrat att accep-

tera hela adelns förslagslista. I fundamentallagsfrågan anförde prästerna och 

borgarna de argument som redan redovisats. Biskop Enander tillade dock det 

konservativa argumentet att all förändring var misstänkt, och att man inte 

skulle binda sig vid mer än man kunde försvara inför kungen när han blev 

myndig. 

Mest diskussion väckte frågan om de nya kollegierna. Prästerna sade att 

de inte förstod sig på sådant utan hänsköt det till borgerskapet, men framför-

de ändå en del argument i saken, särskilt mot kompaniernas monopol. Detta 

kan ha varit ett taktiskt upplägg från ”medelståndens” sida. De åsikter präs-

terskapet ändå förde fram gjorde man med hänvisning till att de var uppma-

nade därtill av rådet. Prästerna passade dock på att framföra sitt eget önske-

mål om att även ofrälse skulle anställas på de övriga kollegierna. Borgarna 

anförde i sin tur de argument som de sedan skulle formulera i svaret till rege-

                                                      
635 Här verkar borgarna göra sig skyldiga till självmotsägelse: de har ju just slagit fast att RF 

bara är en förmyndarstadga, och det verkar inte troligt att de skulle tycka bättre om kollegiets 

existens under myndig konung. 
636 PrP 2 s. 102 [19/10 1660] (Arrhusius). 
637 RAP 8 s. 72–77 [20/10 1660]. 
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ringen. Stort gensvar fick man också när man kopplade kollegierna till 

tjärkompaniet och ställde ett ultimatum: 

[…] Borgerskapet lärer ock aldrig skriva under en sådan stadga [RF], så framt 
Tjärkompaniet icke avskaffas. Prästerskapet alla med en mun ropade att det 
måtte avskaffas. Bönderna sade det samma, och de av Norrlanden klaga att 
därigenom saltet [saltpriset] för dem stegras; hava därutav skada, efter [ef-
tersom] det kan profitera få och skada många, men ville dock icke tala emot 
konungen. Prytzen [borgmästare Prytz] begärde om förlåtelse det han måste 
tala något högt, kanske, och sådant uppå sina medbröders vägnar.

638
 

 

Den allmänna uppfattningen var att kompaniernas monopol höjde priserna 

på viktiga varor som salt, samt att de gav sämre betalt till tjärbrännarna. 

Tjärbränning var en viktig inkomstkälla för bönderna i både Norrland och 

Finland. Bönderna var alltså emot kollegierna och kompanierna trots att 

dessa ursprungligen var kungliga skapelser. Och det sagda kan också tolkas 

som en politisk markering att man ändå ville vara trogen kungamakten under 

ett år då dennas beslut så ofta motarbetas. Men slutsatsen är trots allt att re-

spekten för kungen övertrumfades av de egna ekonomiska intressena. Bor-

garnas markering var den kraftigaste tänkbara: antydan om vägran att över 

huvud taget godkänna additamentet om tjärkompaniet inte avskaffades. 

Adelsmannen Lagerfeldt, som var anställd på Kommerskollegium, påpekade 

att kollegierna var inrättade med stöd av riksdagsbeslut på kungliga initiativ. 

Ingen enighet uppnåddes dock i frågan, men man kom överens om att via 

delegationer diskutera frågan vidare. Sedan upplöstes konferensen, efter att 

man behandlat tio av de nitton punkterna i regeringens förslag. 

Ståndens svar på regeringens förslag till regeringsform 

De tre högre stånden samlade sig sedan för att utarbeta sina svar på regering-

ens och rådets utkast till regeringsformen. Bönderna lät meddela att de inte 

förstod sig på sådana saker och hänsköt det hela till adelns och rådets avgö-

rande.639 Detta var dock inte något som adelsmännen använde som stöd i de 

följande diskussionerna, kanske ansåg man det under sin värdighet att driva 

igenom sin vilja med bondestöd. Från böndernas sida kan det ha rört sig om 

en förtroendeskapande åtgärd. De hade inte heller lyckats vinna gehör för 

samarbete med de andra ofrälse i dessa frågor, trots att de kommit med sock-

rade bud särskilt till prästerna. Möjligheten att de själva skulle kunna på-

verka innehållet i regeringsformen måste ha framstått som små. De tidigare 

förhandlingarna hade dock visat att det inte berodde på att de saknade åsik-

ter. Bönderna har kanske också förlitat sig på att komma med sina viktigaste 

krav i besvären, som de ju utlovats nådiga resolutioner på. 

                                                      
638 RAP 8 s. 75 [20/10 1660]. 
639 RAP 8 s. 100 [25/10 1660]. 
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Prästernas svar: politiska rättigheter och privilegier 

Prästernas svar på regeringens förslag har sex punkter.640 I de två första ar-

gumenterade man mot att binda även myndig konung vid regeringsformen. 

Mot tanken att RF 1634 skulle vara en fundamentallag hänvisade man till 

1644 års riksdagsbeslut om att den skulle överses, vilket dock inte skett. 

Prästerna accepterade vidare RF 1634, men var tydliga med deras lagenliga 

rätt att förkasta den konstitutionalistiska argumentation för RF:s giltighet 

som annat än förmyndarstadga som inledde regeringens förslag: 

med underdånig förhoppning, att icke mindre nu än tillförne år 1654 [sic!] så 
till själva formen som personerna allt sker med Riksråd[ets] och samtliga 
Ständernas samtycke gillande och redlig försäkring, såsom de ock gärna vilja i 
framtiden hava denna sin rätt sig förvarad och behållen på den händelse där 
någon förändring inställa kunde […]

641
 

  

Här fastslogs också prästernas och de övriga ståndens rätt till samtycke an-

gående regeringspersoners tillsättande. Punkt fem godkänner de fem kolle-

gier som RF 1634 stadgade, men de nya Kommers- och Bergskollegierna 

ifrågasätter de meningen med. Deras områden borde snarare underställas 

Amiralitets- och Kammarkollegierna. Dessutom skjuter prästerna in ytterli-

gare ett krav på samtliga kollegier under denna punkt: att även ofrälse perso-

ner skulle kunna anställas av dem. Kommerskollegium bör också se till att 

förhindra kompaniernas monopol som prästerna anser skada såväl stad som 

land och ”i deras ställe efterlåtes en tillbörlig frihet att få handla och vandla 

för dem som vederbör”.642 Man uttrycker också en önskan om insyn i kung-

ens uppfostran, som förstås bör ske i den rätta religionens anda. Prästerna 

såg detta som ett sätt att försäkra sig om att få en kunglig beskyddare som 

delade deras tro. Slutligen begär prästerna försäkran om att deras ämbeten 

och privilegier ska vidmakthållas och beskyddas. 

Borgarnas svar: mot de nya kollegierna 

Borgarnas svar är uppdelat på två avdelningar, där den första går igenom 

regeringens förslag punkt för punkt  dock endast de tio första punkterna  

samt tio tillagda ”nödiga påminnelser” som de med åberopande av sin ”van-

liga frihet”.643 Svaret är mer påverkat av adelns förslag än prästernas, och 

innehåller många punkter där man bara ger sitt bifall till adeln. Jag kommer 

därför bara att ta upp de delar av svaret där borgarna uttrycker en självstän-

dig åsikt. Borgarna avvisar att RF skulle gälla som en rikets fundamentallag 

och vill också ta bort förslagets argumentation för dess giltighet som sådan. 

                                                      
640 Prästernas påminnelse vid projektet till regeringsform PrP 2 s. 258–262. 
641 Prästernas påminnelse vid projektet till regeringsform PrP 2 s. 261f.  
642 ”Dem som vederbör” avser troligen borgarståndet. 
643 Borgarnas svar angående regeringsformen 1660 Riksdagsacta R4820 (RA) 
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Inte oväntat ligger tyngdpunkten i borgerskapets skrivelse i en generalat-

tack på Kommers- och Bergskollegium. Kommerskollegium kan knappast 

fylla sin uppgift eftersom det består av boklärda byråkrater som inte tar hän-

syn till borgarnas yrkeskunskaper. Borgarna klagade också över att de ute-

slöts från deltagande i dessa kollegier. Lösningen som föreslås är att behålla 

de fem ursprungliga kollegierna och låta dessa sköta de två nya kollegiernas 

uppgifter, alternativt att handelskunniga personer upprättade ett slags han-

delsgille som ett underordnat kollegium. Kompaniernas monopol, som ju var 

den handelspolitiska fråga som mest engagerade de två andra ofrälse stån-

den, förbigås däremot med tystnad. 

I de tillagda ”påminnelserna” önskar man liksom prästerna att medlem-

mar av deras stånd ska kunna anställas och befordras i både civil och militär 

tjänst och i alla kollegier vilket skulle leda till att ärliga män skulle söka efter 

dygd och ära. Det kan tilläggas att varken prästerna eller borgarna specifice-

rar vilka ämbeten de vill ha rätt till, troligen för att undvika konflikt med 

adeln. 

Rådet diskuterar svaren: enighet uppnås 

När rådet fått in alla svar läste man upp dem och på den nye rikskanslern De 

La Gardies förslag beslöt man att delegationer från stånden skulle kallas till 

rådet, för att om möjligt övertalas till att hålla sig till dess förslag.644 Först 

gick dock rådet igenom några av de olika punkterna som förberedelse för 

denna konferens. I fråga om RF:s status som fundamentallag gick rådet utan 

vidare på de ofrälse linje. De flesta beslut man fattade gick för övrigt ut på 

att man hänsköt saken till ständerna. Angående de nya kollegierna ansåg 

man inte kompetenstvisterna vara viktiga. Man beslöt att tillmötesgå borger-

skapet genom att lova att rätta till misstag och anställa borgare från stapel-

städerna i Kommerskollegium. 

När de tre högre ståndens delegater kom till rådet frågade De La Gardie 

om de ville överlägga var för sig (med olika rådsmedlemmar) eller alla ge-

mensamt. Ståndens talmän föredrog det senare, vilket adelns lantmarskalk 

motiverade med att det rörde sig om en gemensam fråga. I fråga om RF 

skulle räknas som fundamentallag lyckades prästerna och borgarna snabbt 

driva igenom att inget av detta skulle godkännas. Inte heller adelns förslag 

om att RF skulle omarbetas i sin helhet godkändes av dem. Slutresultatet 

blev alltså att den nya stadgan blev ett tillägg till RF 1634 som endast hade 

laga kraft under förmyndarregeringen. Detta var förstås en viktig seger för 

de ofrälse stånden. Angående adelns förslag om att rådet skulle kunna fälla 

utslaget i de fall regeringen var oense stödde både präster och borgarna rege-

ringens ursprungliga förslag eftersom de ansåg att regeringens auktoritet 

annars skulle hotas. Adeln tog denna gång saken till betänkande för vidare 

                                                      
644 RP vol. 33b 26/10 1660 (Franc) (RA); RP vol. 32d 26/10 1660 (Gustafsson) (RA); RAP 8 

s. 102–106. 
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diskussion inom ståndet, och i slutdokumentet var det deras förslag som 

segrade, om än i något modifierad form. 

Kring Bergs- och Kommerskollegium fördes, med borgerskapets sekrete-

rares ord, ”tämligen mustiga diskurser”.645 Kommerskollegium försvarades i 

rådet av dess vicepresident Lagerfeldt. I fråga om de impopulära kompani-

monopolen sade sig både Lagerfeldt och De La Gardie villiga att ”förändra” 

sedan bittra klagomål riktats mot dem av bland annat en borgmästare i Åbo 

och prosten Kolmodin från Simtuna. Borgmästare Prytz åberopade också 

stöd från de frånvarande bönderna. Frågan kom också att tangera mer kon-

stitutionella frågor. Lagerfeldt och De La Gardie menade att kollegiet inrät-

tats av Kristina och godkänts av Karl Gustav och riksdagen i KF 1654, dess-

utom hade det godkänts av ett möte 1651. Rikskanslern menade att man inte 

nu kunde avskaffa något som tidigare regenter godkänt, vad skulle då 

kungen säga när han blev myndig? Detta var förstås att använda samma pat-

riarkaliskt färgade konstitutionella argument som de ofrälse hela tiden an-

vänt gentemot adeln angående RF och testamentet. Borgarna menade dock 

att 1651 års mötesbeslut inte var ett riksdagsbeslut och att det därför inte 

hade samma tyngd. Prytz bedyrade också att man inte ville ifrågasätta tidi-

gare regenter. De La Gardie föreslog att man skulle kunna ändra instruktion-

erna och anställa köpmän i kollegiet, men att det inte kunde avskaffas. Prytz 

begärde att instruktionerna skulle kommuniceras till ständerna så att de 

kunde ta ställning till det. Detta blev också konferensens beslut i denna 

fråga. Samma beslut gjordes om Bergskollegiet. Prästerna sköt här in sitt 

önskemål om att även prästsöner skulle kunna antas i kollegierna, vilket 

rikskanslern biföll och vaga formuleringar om att även duktiga ofrälse män 

kunde komma ifråga för ämbeten togs också in i Additamentet. Detta var 

förstås en seger för präster och borgare, även om kollegierna inte avskaffa-

des. Additamentets § 7 anför att man ska behålla de nya kollegierna, med 

hänvisning till beslut fattade av tidigare regenter 

[…] fördenskull vi ock lämnar dem i sitt värde och allenast åstundar, att de 
med sådana ordres och instruktioner måtte bliva försedda, varmed de kunne 
nå den hälsosamma intentionen, vartill de av begynnelsen äre anställda, så att 
publicum och hela fäderneslandet må därav spörja en märkelig [märkbar] 
nytta och andra ämbeten icke må därigenom turberas [störas] och ske något 
intrång.

646
 

 

Revisionen av instruktionerna sköts alltså på framtiden. 
 

                                                      
645 BgP s. 37 [26–27/10 1660]. 
646 Additamentet 1660 SKU s. 102. 
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Ofrälse inflytande på additamentet: segrar och förluster 

I vilken utsträckning lyckades då de ofrälse påverka additamentets utform-

ning, och därmed den konstitutionella grunden för förmyndarregeringens 

styrelse? Några segrar kunde man räkna hem. 

Den viktigaste segern var förstås det faktum att additamentet inte erkän-

des som fundamentallag utan endast vann laga kraft som en fömyndarstadga. 

Noterbart är hur lättvindigt adeln och rådet gav sig i denna strid inför präs-

ternas och borgarnas kompakta motstånd. Den bräckliga lagliga grunden för 

att erkänna additamentet och RF som fundamentallag spelade säkert in: även 

om man godtog att Gustav II Adolf godkänt RF hade ingen kung medverkat 

vid upprättandet av additamentets paragrafer och landslagens krav kunde 

inte sägas vara uppfyllda. Dessutom tjänade RF:s motivering och Kristinas 

förmyndarstyrelse som ett kraftfullt prejudikat som de adliga grupperingarna 

själva ofta åberopade. Formella institutioner koordinerade alltså detta beslut. 

I § 8 finns formuleringar, om än vaga, som styrker att meriter ska beaktas 

framför börd vid tillsättande av lägre tjänster.647 Detta var i linje med präs-

ternas och borgarnas krav, men hade framförts även av adeln.648 I företalet 

till additamentet försäkras undersåtarna om att de ska bli ”var uti sitt stånd 

vid Sveriges lag och stadgar, vars och ens rätt och privilegier behållne och 

försvarade och hela fäderneslandet […] efter lovligt bruk och sedvänja rege-

rat”.649 Detta var i alla fall ett halvt löfte om att ståndens privilegier skulle 

hållas, även om varken adeln, prästerna eller städerna fick någon formell 

bekräftelse på sina privilegier. Det kan dock tilläggas att kravet var tämligen 

offensivt då sådana bekräftelser endast brukade ges vid vuxna regenters krö-

ning och alltså inte tillkom en förmyndarregering. Detta anger också RF 

1634:s § 57 tydligt och klart.650 De ofrälses krav på att riksdagsbesluten 

skulle hållas fick genomslag i § 17 där det fastslogs att riksdagsbeslut skulle 

ha laga kraft ända till en annan riksdag tillsammans med kungen upphävde 

det.651 Sambandet är dock inte helt säkert då kravet snarast framförts internt 

och inte finns med i borgarnas eller prästernas svar på regeringens förslag 

Annars var det adeln som drev igenom den stärkta riksdagsmakt som addi-

tamentet innebar i jämförelse med RF: riksdagar var tredje år, förbud mot 

provinsmöten och rätten att godkänna respektive förkasta nya regeringsmed-

lemmar. Den sista punkten var dock i alla fall en halv seger för de ofrälse 

och det är möjligt att det var deras stöd för adelns förslag som gjorde att 

rådet gav med sig på den punkten. 

Det kan dock konstateras att de ofrälse inte hade någon större inverkan på 

additamentets utformning, särskilt inte i jämförelse med adeln, och flera av 

                                                      
647 Additamentet 1660 SKU s. 107. 
648 Adelns påminnelser över regeringens projekt om Regeringsformen RAP 8 s. 227f. 
649 Additamentet 1660 SKU s. 102. 
650 Regeringsformen 1634 SKU s. 97. 
651 Additamentet 1660 SKU s. 111. 
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deras krav beaktades inte. Kravet på att Kommers- och Bergskollegium 

skulle avskaffas realiserades inte. Endast ett vagt löfte om översyn av in-

struktionerna (i additamentets § 7) blev resultatet av de ofrälse ståndens ag-

gressiva kampanj.652 Löften till borgarna om att borgare skulle anställas i 

Kommerskollegium tjänade till att bryta detta stånds motstånd. Detta var en 

liten framgång, men inte den omvälvning man siktat på. Kollegierna blev 

kvar. Sammanhängande med detta var kravet på avskaffande av kompanier-

na och deras monopol, vilket särskilt bönderna och prästerna ivrat för. Kom-

panierna nämns inte ens i additamentet. Dessutom förlorade de i en rad 

smärre frågor.653 

Striden om Herman Fleming 

Parallellt med diskussionerna kring additamentet löpte konflikten om till-

sättningen av regeringsposterna, framför allt den som rörde Herman Fle-

ming. Enligt Karl Gustavs testamente skulle denne, som var ordförande i 

reduktionskollegiet, bli skattmästare (kap. 6). Detta höll också rådet fast vid 

och de ofrälse hade inget att invända. Adeln slog dock bakut och vägrade 

erkänna Fleming. Detta berodde både på Flemings nit både som reduktions-

indrivare och sparsam medlem av kammarkollegiet. Många i rådet, särskilt 

Per Brahe, hade samma uppfattning, men de ville inte utmana de ofrälse 

genom att förändra testamentet på ännu en punkt.654 Konflikten mellan adeln 

och rådet blev allvarlig: biskop Terserus menade i sina journalanteckningar 

till och med att inbördeskrig hotade.655 

De ofrälses andra försvar för testamentet 

De ofrälse protesterade inte när regeringsmedlemmarna lanserades, med Lars 

Kagg som riksmarsk i den förskjutne Adolf Johans ställe. Adeln lämnade 

däremot in en skrift där ståndet hävdade sin genom additamentet vunna kon-

stitutionella rätt att godkänna och underkänna nya regeringsmedlemmar 

(”jus approbandi et improbandi”) och att om det inte hade rätt att uttala sig 

om detta kunde det inte räkna sig som ett fritt stånd och behövde därför inte 

komma till riksdagarna. Utmaningen liknar rådets hot mot bönderna i Göte-

borg samma år, och tyder på att detta inte var en avlägsen möjlighet. Riddar-

huset började också kritisera de ofrälse, och särskilt prästerna, för att de en-

ligt deras åsikt inte hävdade sin rätt som fritt stånd.656 Detta ledde till ett 

                                                      
652 Additamentet 1660 SKU s. 106. 
653 Riksrådens maxantal höjs i additamentet till 40, mot prästernas begäran att 30 skulle vara 

den övre gränsen (Additamentet 1660 SKU s. 104). Riksdrotsen fick en ny roll som överin-

spektör över alla hovrätter, trots motstånd från både prästerna och borgarna (Additamentet 

1660 SKU s. 105f). 
654 Wittrock (1908) s. 94f, 276f , 248ff. 
655 Carlson (1885) s. 38. 
656 Wittrock (1908) s. 252ff, 261ff, 269ff. 
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rykte bland prästerna om att adeln både ville omkullkasta hela testamentet 

och inte erkänna prästerna som stånd i riket, eftersom de avstått från att 

hävda sin rätt vid valet av regeringsmedlemmar.657 De tre lägre stånden var 

också ovilliga att göra fler ändringar i det kungliga testamente man tidigare 

försvarat så hårdnackat. Adeln skickade en delegation med Claes Rålamb 

och Johan Gyllenstierna i spetsen för att övertala de ofrälse att hävda denna 

rätt. Borgarna och prästerna ansåg det dock svårt att ändra vad de redan god-

känt. De ofrälse började nu samråda med varandra.658 Biskop Enander uppre-

pade att det skulle vara lättsinnigt att gå i från ett redan givet utslag. Han 

vädjade också till borgarna med hänvisning till deras samhörighet med präs-

terna: 

Vårt stånd därföre och Borgarståndet, såsom medelstånd emellan det högsta 
och lägsta bör förbinda sig med var annan till enighet, det så mycket mer som 
vi förnimma, huru Riddarståndet gå sakerna igenom och kunna bliva oss över-
lägsna.

659
 

 

Återigen gavs alltså borgarna och prästerna en gemensam beteckning i syfte 

att stärka banden mellan dem, eftersom de ansågs ha gemensamma intressen. 

De uppfattade det som att en inbördes allians kunde vara ett verksam mot-

kraft mot adeln. Sättet som adeln kunde bli ”överlägsna” på handlar förstås 

inte om nedröstning utan troligen om adelns aggressivitet i denna fråga och 

hur svårt det var för ofrälse att hävda sig i frågor om regeringstillsättningar, 

där adeln hade större kunskaper. Internt i prästeståndet varnade Enander för 

att bryta sekretessen: om diskussionsuttalanden i en fråga (när ”saken står i 

deliberation”) läckte ut kunde de misstas för fattade beslut. Maningar om 

sekretess var särskilt vanliga när prästerna diskuterade frågor där de stod i 

motsatsställning till adeln. Beslutet blev att borgarna och prästerna skulle 

försöka ta reda på vad adeln hade emot Fleming. Bönderna sade att de aldrig 

hört annat än gott om Fleming och att om adeln hade andra uppgifter borde 

de berätta det.660 

En prästdelegation kallades sedan till rådet som informerade om adelns 

hållning och begärde att prästerna skulle överlägga med enighet och kungens 

och rikets säkerhet som mål.661 Enander bad om undervisning om hur de 

skulle komma ur knipan med hedern i behåll. Rådet avböjde dock detta. Bis-

kopen sade att det då gällde för prästerskapet att hävda sin rätt och sitt infly-

tande: villigheten att godkänna rådets förslag fick inte tolkas som att präster-

na avstod från sin rätt i valen av regeringsmedlemmar. Rådet lugnade präs-

terna på denna punkt. Däremot fick Enander inte veta varför adeln var emot 

                                                      
657 Wittrock (1908) 281ff 
658 PrP 2 s. 110f, 113 [22–24/10 1660] (Arrhusius). 
659 PrP 2. s. 110 [24/10 1660] (Arrhusius). 
660 PrP 2. s. 110 [24/10 1660] (Arrhusius); BgP s. 36 [24/10 1660]. 
661 PrP 2 s. 111f [24/10 1660 (Arrhusius). 
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Fleming. Om några trovärdiga skäl mot denne inte kunde anföras riskerade 

prästerna att anses som vindflöjlar om de frångick sitt tidigare godkännande 

av denne. De ofrälses beslut att gratulera Wrangel till dennes nya post som 

riksamiral tolkar Wittrock, troligen med rätta, som en demonstrativ gest för 

att visa sitt självständiga godkännande av en regeringsmedlem. Snart började 

dock borgarna och bönderna att vackla.662 Prästerna voterade om saken och 

kom fram till att de inte kunde ändra sitt beslut utan att ha fått nya skäl mot 

Fleming, och att dennes sjuklighet skulle vara skälet (vilket adeln hävdat) 

var inte trovärdigt eftersom bland annat den nye marsken Lars Kagg var 

minst lika skröplig.663 Nu tog Emporagrius till orda, och liksom i fallet med 

Adolf Johan ansåg han sig ha kunskaper om de egentliga skälen till motstån-

det mot Fleming (även om han inte nämner vilka på grund av att det kunde 

vara skadligt), och att dessa var sådana att rådet inte skulle komma att hålla 

fast vid denne. För att prästerna skulle vika sig behövde de uppenbarligen få 

höra goda argument: för att ta ställning, men också för att kunna försvara sin 

kapitulation i framtiden. 

Borgarna och prästerna höll sedan en hemlig konferens i Storkyrkans sak-

ristia angående den pågående krisen.664 Emporagrius meddelade resultatet av 

prästernas votering. Borgmästare Prytz berättade att Flemings sjuklighet inte 

var skälet, men att han hade trovärdiga uppgifter om att rådet skulle överge 

honom och att man kanske borde acceptera att Fleming skulle falla för att 

bevara lugnet i riket. Man beslöt dock att konsultera drottningen och rådet 

samt fråga adeln om dess skäl emot den tilltänkte riksskattmästaren. Av 

prästernas protokoll framgår att tanken väcktes att adeln testade de ofrälse: 

Man gjorde sig ock gissning här vid, att till äventyr[s] detta om Hr Flemming-
en, vore allenast anställt att pröva vad stadighet och allvarsamhet hos våra 
Stånd skulle vara att finna.

665
 

 

Det verkar alltså trovärdigt att adeln agerade som den gjorde för att mäta 

sina krafter med borgarna och prästerna, som under hela denna strid var oro-

liga för att deras status skulle hotas för att de passivt accepterat rådets rege-

ringsförslag. 

Prästerna och borgarna skickade sedan delegationer till Riddarhuset för 

att förhöra sig om adelns skäl.666 Emporagrius förde prästernas talan och 

framhöll att man gjorde detta av samvetsskäl, och för att man i framtiden 

inte skulle behöva ställas till ansvar om man ändrade sitt beslut. Borgarna 

instämde, och båda ståndens delegationer betonade också att de höll fast vid 

ständernas rätt till ”jus approbandi et improbandi”. Adeln upprepade dock 

                                                      
662 Wittrock (1908) s. 285ff. 
663 PrP 2 s. 113ff [24/10 1660] (Arrhusius). 
664 PrP 2 s. 114 [24/10 1660] (Arrhusius). 
665 PrP 2 s. 114 [24/10 1660] (Arrhusius). 
666 RAP 8 s. 97–101 [25/10 1660]. 
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envetet att sjukligheten var skälet. Bönderna skickade en separat delegation 

till adeln för att få reda på skälen och fick samma svar.667 Talmannen lovade 

att ge svar till Riddarhuset efter att ha diskuterat med sina ståndsbröder.668 

Prästerna ensamma på skansen 

Borgarna höll sedan en omröstning som utföll till Flemings nackdel, och 

man meddelade de andra stånden detta.669 Till prästerna sade borgarna att de 

förstått att adeln inte skulle ge sig och att det för det allmänna bästas skull 

(”salus publica”) var bäst att ge upp striden för Fleming. På Riddarhuset 

framhävde borgmästare Prytz att de gärna hade behållit Fleming: 

men som de sitta var på ett fritt val, och var vet i sitt samvete sina skäl och 
motiver, så äre vota gångna som nu är sagt, och förmodligen till HKM:s och 
fäderneslandets tjänst.

670
 

 

Prytz agerade ofta försiktigt och hänvisade här liksom andra gånger till att 

han bara framförde fattade beslut. Motiveringen med varje riksdagsledamots 

frihet och rösträtt är dock anmärkningsvärd och ovanlig. I regel var det stån-

dens frihet som hävdades. Bönderna accepterade till sist argumentet om 

Flemings sjuklighet, hänvisade till adelns större kunskaper och lät dem be-

sluta åt dem.671 Prästerna röstade återigen, och åtta stift uttalade sig för efter-

gift, men Uppsala och Gotland krävde fler skäl emot Fleming.672 Strängnäs 

och Skara ville på olika sätt kunna skylla ifrån sig inför eftervärlden: genom 

en skriftlig brasklapp. Åbobiskopen Terserus försvarade Fleming med hetta: 

att man rationes contrarias [skälen emot] äntligen måtte veta, förrän vi gå uti 
någon annan mening. Ty så skedde det, när om Furstens [Adolf Johans] hand-
lades. Här föregivas väl den gode Herrens sjuklighet, men där emot kunde 
finnas god[a] medel, att han hade sin vicarium [vikarie]. Item förevändes, att 
salus publica [det allmänna bästa] skall periclitera [bli lidande] med den gode 
herrens uppkomst. Om det nu så i sanning är eller ej, kan var för sig döma. 
Reduktionen, som länder till salutem publicam och fömenas denna herren 
bliva committerat [anförtrodd], kunde härigenom studsa [hejdas], vilket vis-
serligen intet länder till Fäderneslandets välfärd. Så haver ock Hennes Mt Än-
kedrottningen, såsom förspörjes, skickat sitt bud till Hr Flemmingen och råder 
honom stå på sin rätt. Därför vore tryggast, att vi stå vid vår först fattade me-
ning, ty där igenom kunna vi bäst bestå, och där igenom att vinna ett odödligt 
namn och beröm.

673
 

 

                                                      
667 RAP 8 s. 101f [25/10 1660]. 
668 Wittrock (1908) s. 287ff. 
669 BgP s. 37 [25/10 1660]; PrP 2 s. 115, 118 [25–26/10 1660]. 
670 RAP 8 s. 102 [26/10 1660]. 
671 RAP 8 s. 102 [26/10 1660]. 
672 PrP 2 s. 116ff [26/10 1660]. 
673 PrP 2 s. 118 [26/10 1660]. 
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Terserus raljerade över adelns värnande om det allmänna bästa, och mellan 

raderna är det lätt att utläsa att han ansåg att det var för att Fleming föresprå-

kade reduktionen som adeln ville bli av med honom. Detta var faktiskt den 

enda gång som denna koppling görs explicit i de bevarade källorna.674 Bisko-

pen fastslog också att det i själva verket var den reduktion som adeln ville 

stoppa som ledde till det allmänna bästa, och att detta är ett skäl till att fort-

sätta stödja Fleming, liksom det påstådda stödet från Hedvig Eleonora. Slut-

klämmen lyfte prästernas aktioner till heroiska höjder, som om det rörde sig 

om att vinna ära på slagfältet. Det fanns en mer än hedervärd väg ut för präs-

terna om de bara stod på sig. Detta är det starkaste uttrycket för den all-

männa stämningen i alla fall bland de ledande prelaterna. Striden handlade 

för dem i hög grad om prästeståndets status, som de till varje pris ville vid-

makthålla. Enander tycks ha tagit mer intryck av Terserus än av de åtta stift 

som ville att man skulle vika sig, eftersom han sammanfattade diskussionen 

med att prästerna skulle rådfråga drottningen och regeringsmedlemmarna. I 

sig är detta förstås ett tecken på talmannens möjlighet till toppstyrning och 

stundtals bristande interndemokrati. Det är samtidigt anmärkningsvärt att 

prästerna fortfarande tyckte ha sig en chans: med samtliga de andra stånden 

enade kring en linje borde det naturliga vara att ge upp. Det fanns ingen ma-

joritetsregel, men samtidigt fanns det inget som sade att något stånd hade 

vetorätt – och om det gjorde det var det adeln snarare än prästerna. Men 

prästerna hoppades på att få stöd i regeringen, och särskilt änkedrottningen. 

Med stöd därifrån hoppades de kanske att de nödbedda ofrälse kamraterna 

återigen skulle ansluta sig till deras sida. Då skulle de hållit sitt löfte att inte 

ändra testamentet ytterligare och få en reduktionsvän i regeringen, samtidigt 

som adeln skulle råka ut för en prestigeförlust. 

Hedvig Eleonora sade till prästerna som besökte henne att hon hade hört 

att borgarna gått över till adelns linje och att prästerna nu måste foga sig 

eftersom de stod ensamma.675 Enander svarade att de inte var ensamma om 

drottningen stödde dem. Hon rådde dock prästerna att ge upp. Samtidigt 

besökte andra biskopar och superintendenter andra regeringsmedlemmar 

som alla rådde prästerna att ge upp.676 De La Gardie menade till och med att 

prästerna kanske skulle kunna övertala Fleming att självmant träda tillbaka. 

Enander manade sedan till avgörande, och framhöll att kungen kunde hålla 

dem ansvariga för deras beslut när han blev myndig och att inte prästerna, 

utan de som tvingat prästerna till rätt då borde få stå till svars. Fleming borde 

också underrättas om hur prästerna kämpat för hans sak. Emporagrius ansåg 

däremot att oreda kunde följa av att prästerna pekade finger åt de andra stån-

den, och att det var lika omöjligt som att ensamma stödja Fleming. En tredje 

och sista votering hölls i prästeståndet nästa dagsedan även Fleming själv 

                                                      
674 Ahnlund (1933) s. 326. 
675 PrP s. 119 [26/10 1660]. 
676 PrP 2 s. 119–122. 
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uppmanat dem att ge upp.677 De bevarade stiftsvotum som refereras i proto-

kollet åberopar det allmänna bästa och Flemings sjuklighet som skäl för att 

förkasta honom. Liksom i fallet med Adolf Johan är man dock noga med att 

påpeka att Flemings goda namn skulle bevaras. Denna gång fick man ge 

avkall på kravet på goda argument för att vika sig. För säkerhets skull beto-

nade Terserus att prästerna i och med detta inte gav upp sin rätt att godkänna 

eller förkasta den nya riksskattmästaren som nu skulle föreslås i Flemings 

ställe. Den därpå föreslagne Gustav Bonde godkändes sedan av alla stånd, 

och utsågs till ny riksskattmästare.678 Prästerna gav upp, men efter stor 

vånda: de upprepade voteringarna och sökandet efter det halmstrå som stöd 

från änkedrottningen kunnat ge visar detta. Det är inte troligt att detta endast, 

som Terserus antydde, handlade om reduktionens vara eller inte vara: sna-

rare var det smärtsamt att backa från det fattade beslutet att Adolf Johans 

avlägsnande var den enda punkt som testamentet skulle förändras. Hela riks-

dagen var för prästerna en kamp för att visa sin politiska rättigheter, och nu 

hade man tvingats böja sig för majoriteten. 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av de ofrälses politik 

Om Göteborgsriksdagen präglats av det hot som regimskiftet innebar för-

sökte man i Stockholm snarare utnyttja de möjligheter som regimskiftet in-

nebar. Man måste ha uppfattat att rådets och den nya regeringens förhand-

lingsposition var svag i och med att deras legitimitet var försvagad av striden 

om testamentet. Kollektiva regeringar av detta slag ansågs säkerligen också 

vara svagare än ”starka ledare” i form av monarker. Därför försökte de 

ofrälse tilltvinga sig eftergifter, de flesta rörde beslut som beslutats under 

myndiga regenter och som de hoppades att en svagare regim skulle tvingas 

ge upp. I huvudsak blev de dock besvikna, och regeringen tog hem spelet i 

fråga efter fråga. 

Under Göteborgsriksdagen hade de ofrälse gjort hårt motstånd mot att 

utesluta Karl X Gustavs bror hertig Adolf Johan ur förmyndarregeringen. I 

Stockholm senare samma år lät man däremot tämligen hastigt övertala sig till 

detta. Prästerna krävde dock att få ta del av hållbara argument för detta, vil-

ket de också tyckte sig få. Borgarna och bönderna, liksom sedan också präs-

terna krävde motprestationer i form av skattenedsättningar och bibehållna 

och till och med utökade privilegier. De ofrälse försökte också lasta över 

skuldbördan för testamentets förkastande på adeln och rådet. 

I frågan om hur Regeringsformen skulle se ut konkurrerade rådet och 

adeln om de ofrälses gunst. Borgarna och prästerna allierade sig med 
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varandra och avslog adelns inviter om att de endast skulle ställa sig bakom 

deras förslag. Även böndernas samarbetsförslag behandlades tämligen kall-

sinnigt av dessa ”medelstånd”, vilket troligen förklarar varför bönderna pas-

sivt lät sig ledas av rådet i fortsättningen. Borgarna och prästerna lämnade 

alltså in enskilda men enligt överenskommelse överensstämmande svar. I de 

frågor som rörde ökad makt för riksdagen biträdde de adelns krav, men till 

skillnad från detta stånd menade de att Regeringsformen med dess komplet-

terande Additament inte kunde räknas som en grundlag som skulle gälla 

under myndig konung, utan i stället måste betraktas som en förmyndar-

stadga. I fråga om vilka som skulle ingå i regeringen vägrade adeln att god-

känna Herman Fleming som enligt testamentet skulle vara riksskattmästare. 

Detta ifrågasattes till att börja med av alla de ofrälse. Borgarna och bönderna 

gav med sig tämligen omgående, medan prästerna inte ville låta sig nöja utan 

giltiga argument. Till slut gav de dock ge upp, sedan änkedrottningen och 

Fleming själv övertalat dem. 

Ideologisk inställning 

Uttrycken för underdånig patriarkalism som i mycket präglat de ofrälse un-

der Göteborgsriksdagen 1660 var väsentligt nedtonade i Stockholm. Visser-

ligen värnade man om att kungens bror Adolf Johan skulle bemötas väl, och 

man var lyhörd för änkedrottningens åsikter. Prästerna som hela tiden bemö-

dade sig om att bara acceptera godtagbara argument ansträngde sig nu för att 

godkänna adelns förkastande av Adolf Johan som regeringsperson. Det and-

liga ståndets önskemål om att få påverka kungens religiösa uppfostran tyder 

också på att man i enlighet med treståndsläran uppfattade kungen som un-

derställd prästerna i religiösa ting. Oppositionen mot de kungligt sanktion-

erade Kommers- och Bergskollegierna var också indirekt en kritik mot Kris-

tinas och Karl X Gustavs förda politik, vilket också De La Gardie framhöll. 

När det gäller inställningen till den nya regeringen visade de ofrälse i 

praktiken en ganska stor foglighet, och var oftast inne på att stödja dess för-

slag. I synnerhet gäller detta bönderna och i hög utsträckning också borgar-

na. Alla stånden accepterade också, något förvånande, att rådet ställde krav 

på ändringar i deras skrifter angående regeringsmakten. Detta stred mot riks-

dagens frihet och rådets egentliga uppgifter. När det gällde de formella rät-

tigheterna var man dock hela tiden noga med att framhålla hela riksdagens 

och de egna ståndens rättigheter. Detta gäller särskilt prästerna, som ville ha 

en ständergranskad ”regeringsförsäkring”, en motsvarighet till regenternas 

KF. Detta var ett tydligt, och självständigt uttryck för ständerkonstitutional-

ism. När det gällde adelns parlamentaristiska krav på att få påverka valet av 

regeringsmedlemmar gick borgarna och prästerna innehållsmässigt i adelns 

fotspår, men de markerade samtidigt sin självständighet genom att lämna in 

egna svar. 

I Göteborg hade särskilt prästerna utmålat testamentets brott mot Ko-

nungabalken som obetydliga petitesser och framhållit att denna måste nyttjas 
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flexibelt då den gällde det avlagda valriket. Inte så i Stockholm: här stödde 

borgare och präster sig legalistiskt på landslagens krav om att bara kungen 

och undersåtarna tillsammans kunde stifta allmän lag när de opponerade sig 

mot förslaget att upphöja RF till grundlag. Till råga på allt åberopade präs-

terna landslagens ord om kungaval som stöd för att de skulle få delta i valet 

av regeringsmedlemmar. Dock var man i praktiken inte särskilt kritisk till 

det konkreta innehållet i den gamla RF. Tvärtom framhölls den i prästestån-

det som ett prejudikat som man inte borde avvika för mycket från. Förslagen 

till ändringar från ofrälse håll var också ganska begränsade. 

Drivkrafter/motiv 

Samtliga stånd önskade driva igenom förbättringar under dessa förhandling-

ar. Bönderna ville ha sänkta skatter. Borgarna och prästerna ville ha bekräf-

tade privilegier, vilket förstås var ett ganska offensivt krav eftersom sådana 

bekräftelser i regel gjordes av regerande monark. Borgarna ville bli av med 

de nya kollegierna och prästerna och bönderna ville bli av med kompanimo-

nopolen. Särskilt prästerna, men även i någon mån borgarna, kämpade också 

för sina politiska rättigheter. Det står helt klart att det var viktigt för präster-

na att markera sin plats på riksdagarna. Varför? Dels rörde det sig om att 

visa styrka trots att de under riksdagen retirerade från tidigare positioner: 

man markerade tydligt att eftergifterna när det gällde regeringsmedlemmarna 

var engångseftergifter. Dels var man rädd för att adeln ifrågasatte deras poli-

tiska rättigheter. Det framkom till och med att man trodde att adelns krav på 

avsättning av Herman Fleming bara var ett test på prästernas stadighet. Utan 

att det sägs rätt ut var prästerna troligen rädda för att de inte skulle kallas till 

riksdagarna längre. Det förekom också sådana tankegångar på Riddarhuset. 

Och ledande aristokrater som De La Gardie och Gustav Bonde ifrågasatte i 

andra sammanhang prästernas politiska rättigheter vid denna tid.679 Riks-

skattmästaren Bonde menar i sitt politiska program från 1661 att man skulle 

hålla sig väl med biskoparna men inte låta dem gå utanför sitt ämbete och 

blanda sig i politik och regeringssaker ”såsom på Riksdagar och annorstädes 

i Riket ske plägar.680 Detta var troligen betingat både av prästernas agerande i 

Göteborg och av deras ledande roll vid ståndsstriden 1650. Att ärkebiskopen 

lett de ofrälses attack på adeln detta år kritiserades också av Riddarhuset.681 

Detta var inte heller nytt, redan på 1590-talet hade adeln klagat över präster-

nas maktsträvan.682 

Prästerna själva upplevde troligen saken även som en principiell kamp: 

Emporagrius talade om att kraven på argument mot Adolf Johan handlade 

om att göra sin plikt, och Terserus talade om försvaret av Herman Fleming i 

                                                      
679 Runeby (1962) s. 444; Asker (2009) s. 162. 
680 Gustav Bondes politiska program 1661 HT 1913 s. 50. 
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termer som anknöt till militär tapperhet och ära. För åbobiskopen var också 

Herman Flemings sak kopplad till att denne upplevdes som en garant för 

reduktionen, möjligen var detta en åsikt som delades av andra präster. Men 

källmaterialet ger i övrigt inget stöd för att det var detta som i allmänhet 

präglade de ofrälses försvar för Fleming, som ju troligen hade blivit mycket 

hetare om till exempel bönderna uppfattat saken på detta sätt. Att reduktions-

frågan inte var död bland bönderna visar deras förhandlingsinvit till präster-

na angående RF. En annan viktig drivkraft för borgare och präster var att 

undvika skuldbördan för förändringen av kungens testamente och låta adeln 

och rådet stå själva med ansvaret. De var väl medvetna om att ändringarna 

kunde komma surt efter när Karl XI väl blev myndig. Samarbetsviljan med 

rådet och regeringen var sannolikt ett tecken på att man nu ställde in sig på 

att klara sig så bra som möjligt under en förmyndarperiod som skulle vara i 

mer än ett decennium. Då tjänade det inte deras intresse att bränna broarna 

till landets mäktigaste män. 

Självständighet 

Rådet gjorde försök att manipulera samtliga ofrälse stånd i sina svar: borgar-

na och prästerna genom att bearbeta talmännen och bönderna genom att be-

arbeta deras sekreterare. När det gäller borgarna verkar försöket ha burit 

frukt eftersom deras krav mildrades efter rådets riktlinjer. Biskop Enander 

redogjorde dock öppet för rådets förslag som inte heller fick fullt genomslag. 

När det gäller bönderna är saken mer osäker: mot rådets förslag var det tal-

mannen och inte sekreteraren som förde deras talan inför rådet. Även deras 

svar präglas av tydliga ”bondesynpunkter” och präglas inte av det underdå-

niga överlåtande av beslutet till rådet som herrarna nog hoppats på. I fråga 

om RF och Herman Fleming var bönderna dock underdåniga på detta sätt, 

men det var först sedan allmogens samarbetsinviter till prästerna inte fått 

gehör. Bland annat genom att lämna in egna svar angående RF demonstre-

rade dock prästerna och borgarna sin självständighet, även om de i sina svar 

faktiskt påverkades av adeln. 

De ofrälses vinster och förluster 

Motgångarna är lätta att se i förhållande till försvaret för testamentet i Göte-

borg: Adolf Johan och Herman Fleming kom inte att ingå i regeringen och 

mot Karl Gustavs vilja kom RF att bli normerande för förmyndarstyrelsen. 

Inte heller lyckades de ofrälse helt undvika skuldbördan för förändringarna i 

de skrifter de lämnade in. Tillsammans med adeln lyckades de dock genom-

driva stärkt makt för riksdagen, liksom att de hindrade att RF och additamen-

tet erkändes som grundlag. Prästerna och borgarna fick också löften om att 

deras privilegier skulle respekteras. Vissa eftergifter gjordes också till de 

ofrälse angående deras krav på rätt till ämbeten. De utlovade lättnaderna för 

bönderna uteblev dock i stor utsträckning, och de hade nog skäl att känna sig 

bedragna. 
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8. Drottningens återkomst och hertigens 
agitation: de ofrälses rojalism sätts på prov – 
förhandlingarna om Kristinas recess 1660 och 
Adolf Johans krav 1664 

För att se hur djupt de ofrälses patriarkalism satt är det inte lämpligt att end-

ast studera deras trohetsyttringar till regerande monarker: dessa hade ju makt 

över riksdagarna och det låg i ståndens intresse att hålla sig väl med dem. 

Därför ska jag studera de ofrälses inställning till två kungliga personer utan 

formell maktställning för att se hur långt den patriarkaliska vördnaden för 

kungligt blod sträckte sig i sådana fall och vilka målsättningar de ofrälse 

prioriterade i dessa fall: stödet för kungliga personer eller andra mål. 

Kristina återkom 1660 för första gången till sitt gamla rike som hon rege-

rat med betydande skicklighet fram till 1654, målet var att bevaka att avtalet 

om hennes underhåll följdes. De ledande personerna var i stor utsträckning 

de samma som då hon lämnat Sverige. Nu var frågan om den undersåtliga 

vördnaden för drottningen fanns kvar och om hur hennes övergång till katol-

icismen påverkade hennes ställning i Sverige. När hertig Adolf Johan 1664 

ställde sina krav på att bli riksmarsk och delta i förmyndarregeringen vilade 

hans argument på testamentet, och hans hopp om stöd vilade i hög grad på 

de ofrälse stånden. Frågan var om de skulle ställa upp för denna nära släk-

ting till kungen vars anspråk vilade på det testamente de försökt försvara 

1660. 

Då förhandlingarna om Kristinas recess var långa och snåriga kommer jag 

inte att redogöra för dessa i detalj utan fokuserar på de ideologiska och in-

stitutionella aspekterna. I förhandlingarna om hertigen kommer genom-

gången dock bli lika grundlig som i de föregående studierna. 

Bakgrund 

Förhandlingarna om Kristina utspelade sig på riksdagen i Stockholm 1660 

som jag redan gått igenom i det förra kapitlet, varför det inte är nödvändigt 

att ge någon ytterligare bakgrund. Däremot ska den politiska och institution-

ella utvecklingen 1660–1664 skildras som bakgrund till förhandlingarna om 

Adolf Johan. 
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Regeringen var också svagare än den förra förmyndarregeringen. Detta 

kan förklaras av att den inte hade någon med Axel Oxenstiernas egenskaper. 

Oxenstiernas ledarskap hade underlättats av att flera medlemmar av hans 

regering var besläktade och/eller allierade med honom. Det var denna makt-

koncentration som additamentets skapare 1660 hade försökt förhindra ge-

nom att sätta upp spärrar för hur många släktingar som fick sitta i regering 

och råd. Detta ledde dock i stället till splittring och beslutsförlamning i rege-

ringen. Även när rikskanslern Magnus Gabriel De La Gardie och hans an-

hängare tidvis dominerade led regeringen av att ingen enskild medlem tog 

det yttersta ansvaret: rikskanslern var endast informellt ledare, och detta 

hindrade honom inte från att långa perioder vistas på sina slott i landsorten. 

Han var dessutom notoriskt obeslutsam. Axel Oxenstierna hade en informell 

ledarroll under den förra förmyndarregeringen – han hade vid det laget lett 

landet i mer än tjugo år och var därför i praktiken oomstridd. Oxenstiernas 

ledning i spetsen för ett lojalt ”parti” gjorde alltså Kristinas förmyndarrege-

ring mer beslutsam och enig än Karl XI:s. Detta berodde till stor del på skill-

naden i institutionellt arrangemang. Dessutom stadgade additamentet att 

regeringen om den var oenig (en avvikande röst räckte för detta) skulle söka 

stöd hos rådet och följa dess majoritetsvotum. Detta försvagade regeringen 

och ledde i praktiken till en samregering med rådet. Till skillnad från rege-

ringen var rådet dock formellt inte ansvarigt för sina beslut inför kung och 

ständer på samma sätt som regeringen. Detta gav rådsherrarna makt utan 

ansvar, vilket hade en negativ inverkan på besluten.683 

Regering och riksdag 

Additamentet gav riksdagen en starkare ställning i och med att regeringen 

var ansvarig inför den och att den gavs rätten att godkänna eller förkasta nya 

regeringsmedlemmar. På 1664 års riksdag blev det klart att ständerna inte 

tänkte låta detta tillfälle gå sig förbi. Framför allt var det adeln som i flera 

frågor opponerade sig mot regeringens och rådets förslag, och det på ett helt 

annat sätt än under Kristinas förmyndarregering. Ståndet kände vind i seglen 

efter segern mot regeringen i frågan om Herman Fleming 1660. Dessutom 

dominerades adeln av några av samtidens skickligaste politiker: lantmar-

skalken Per Sparre, Claes Rålamb och Johan Gyllenstierna. Motmedlet för 

regeringen blev att söka stöd hos de ofrälse stånden, vilket ledde till att adeln 

stod ensam mot denna kombination i ett par frågor: 

1. Regeringsval. Efter omröstning förkastade Riddarhuset Gustaf Otto 

Stenbock som ny riksamiral och regeringsmedlem, medan de ofrälse stödde 

Stenbock som var regeringens förslag. Delvis motiverades adelns motstånd 

av att valet av Wrangel till riksmarsk gått så hastigt på grund av Adolf Jo-

                                                      
683 Ahnlund (1933) s. 338–342; Carlson (1885) s. 63ff, 67f; Rosén (1963) s. 36ff; Rystad 

(2001) s. 17f, 26ff. 
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han-affären. Inför regeringens och de ofrälses front valde dock adeln att ge 

vika.684 

I fortsättningen gick valen av nya regeringspersoner mycket smidigare, 

med de ofrälse som konsekventa och ganska osjälvständiga ja-sägare till 

regeringsförslagen. Orsaken var förstås deras okunskap om kvalitéerna hos 

de föreslagna personerna, liksom den allmänna tendensen att hålla med stats-

ledningen. Vid ett tillfälle blev det dock en konfrontation. 1672 hade riks-

skattmästarämbetet blivit ledigt. Den främste kandidaten var Sten Bielke, 

som rikskanslern De La Gardie inte ville veta av. Eftersom Karl XI senare på 

riksdagen skulle myndigförklaras och De La Gardie såsom kungens morbror 

hoppades kunna påverka denne frågade kanslern ständerna om de själva ville 

delta i riksskattmästarvalet enligt Additamentet, eller om de ville lämna av-

görandet till kungen. Till rikskanslerns överraskning och irritation svarade 

alla stånd utom borgarna att de själva ville välja, och borgarna anslöt sig 

snart till majoritetens linje. Borgarnas och även prästernas talmän hade bear-

betats av De La Gardie, men i prästeståndet hade detta inte hjälpt. Trots att 

de inte visste mycket om kandidaterna ville prästerna och bönderna alltså 

fortsätta att utöva sin rätt, även när ”chansen” att ge ökad makt till kungen 

fanns.685 

2. Kristina. Den abdikerade drottningen ville 1664 få rätt att komma in i 

landet, vilket prästerna sade nej till men adeln och borgarna till regeringens 

förskräckelse var beredda att gå med på. För regeringen var det ovälkommet 

att ha den självrådiga drottningen som potentiell konkurrent i riket, och de 

föreslog att bönderna skulle få rätt att uttala sig i frågan. Eftersom dessa 

förväntades ställa sig på prästernas sida var risken överhängande att adeln 

skulle bli ”nedröstad” i denna fråga, som i sig inte uppfattades som viktig av 

adelsmännen.686 

I dessa frågor såg sig adeln tvungen att ge vika inför regeringen/rådet och 

prästerna/borgarna/bönderna.687 Men kunde adeln ”röstas ner” av de andra 

stånden? I frustration över att ständigt ställas inför denna övermakt hävdade 

Gyllenstierna och Rålamb att adeln inte kunde röstas ner på detta sätt. I 

själva verket var det bara adeln som hade den riktiga makten menade de, och 

tillsammans med krigsbefälet och rådet kunde de uppväga de tre ofrälse 

stånden.688 Ingen säker praxis för hur ståndens röster räknades fastställdes, 

men De La Gardie företrädde regeringens åsikt när han för adeln påpekade 

att riksdagen bestod av fyra stånd som vart och ett hade fri rösträtt.689 Nor-

men och idealet var fortsättningsvis att uppnå enighet mellan alla stånd. 

                                                      
684 Carlson (1885) s. 118, 120, 129f. 
685 Carlson (1885) s. 269–272. 
686 Carlson (1885) s. 136f, 139. 
687 Rystad (1955) s. 19. 
688 Rystad (1955) s. 19f, 22, 24; Carlson (1885) s. 136ff. 
689 Carlson (1885) s. 138f. 
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Rädslan för att de skulle köras över, med kraftig prestigeförlust som följd 

gjorde att adeln hellre vek sig inför risken att regeringen ändå skulle fatta sitt 

beslut med de ofrälses stöd. På sätt och vis hade adeln indirekt erkänt möj-

ligheten att de kunde röstas ner: eller rättare, regeringen kunde nöja sig att 

luta sig mot de ofrälses stöd och ignorera adelns åsikt. 

Adolf Johan 

Det allvarligaste hotet emot den konstitutionella ordningen under riksdagen 

1664 var dock hertig Adolf Johans försök att tilltvinga sig en regeringspost. 

Mellan de två riksdagarna 1660 hade han försökt upprätthålla goda kontakter 

med sin svägerska änkedrottningen och sin svåger De La Gardie, vilka dock 

vänt honom ryggen. Genom ombud hade han argumenterat för att en stark 

furstemakt skulle försvara de ofrälse mot adeln. Att han försökte stödja sig 

på de ofrälse framgår redan av att han inför Stockholmsriksdagen lät bear-

beta både borgare och några bönder. Linköpingsbiskopen Enander betrakta-

des som en pålitlig allierad, och denne besökte också hertigen på hans resi-

dens Stegeborg under sommaren 1660. Under denna riksdag antydde han sig 

vara villig att avstå från riksmarskämbetet och förstarangsplatsen om han 

bara fick plats i regeringen. I frågan om sin lagliga rätt i egenskap av kung-

ens farbror gav han dock inte upp. Han gjorde försök att skriva brev till stän-

derna, vilket förhindrades. Hertigens nederlag verkade totalt, och han tycktes 

förvisad till ett liv i sysslolöshet i fäderneborgen Stegeborg.690 

Drottningens återkomst – striden om Kristinas recess 

Sammanfattning av händelseförloppet (6/10–17/11 1660) 

1. Kristina kräver att hennes underhållsrecess ska bekräftas av den nya regi-

men. 

2. Prästerna gör motstånd av rädsla för att den katolska drottningen ska 

påverka undersåtarna i underhållsländerna i katolsk riktning. De andra stån-

den går på prästernas linje. 

3. På regeringens uppmaning demonstrerar prästerna med en starkt kon-

stitutionalistisk skrift varför Kristina inte kan ges suverän rätt över sina un-

derhållsländer. 

4. Vissa ändringar i recessen införs. Kristina reagerar med att hota med att 

dra tillbaka sin abdikation. Regering och riksdag enas mot henne och hon 

tvingas skriva på en försäkran om att hon inte ska ställa till med problem. 

Hon utesluts uttryckligen från tronföljden. 

                                                      
690 Wittrock (1908) s. 108f, 111–115, 139f, 152f , 157f, 194f, 218f, 323, 352f 
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Prästernas motstånd mot Kristinas styre över underhållsländerna 

Karl X Gustavs död medförde att den abdikerade drottning Kristina kände 

sig föranledd att besöka riksdagen i Stockholm 1660. Ett viktigt skäl till 

detta var att hon ville se till att det avtal (hädanefter kallat recessen) om un-

derhåll som hon kommit överens om med den döde kungen följdes. Hennes 

ankomst möttes av irritation och skepsis i rådet, som misstänkte att hon 

kunde vara i utländsk tjänst.691 Det var dock ingenting mot den starka reakt-

ionen hos prästerskapet som blivit mycket upprört över drottningens över-

gång till katolicismen. Redan vid upprättandet av recessen 1654 hade präs-

terna velat att drottningen skulle svära på att hålla sig till den ”rätta läran” 

som villkor för dess rättsgiltighet − men Kristina hade vägrat gå med på 

detta.692 När drottningen 1660 skrev ett memorial med anhållan att recessen 

skulle bekräftas var prästerna därför motståndare till detta.693 Den politiska 

processen i denna fråga blev mycket utdragen på grund av prästernas nitiska 

motstånd och Kristinas självmedvetna oböjlighet. Ett möte mellan en präst-

delegation ledd av ärkebiskop Lenaeus och drottningen kan illustrera upp-

rördheten på båda sidor. Ärkebiskopen krävde att hon skulle stanna i landet 

för att få sitt underhåll, eftersom katolikerna kunde förmå henne att handla 

emot fäderneslandet. Denna förräderianklagelse gjorde Kristina mycket upp-

rörd och hon förnekade att hon någonsin skulle göra något sådant. På präs-

ternas begäran att hon skulle överge katolicismen svarade hon tvärt nej och 

begärde att prästerna utan vidare skulle rätta sig efter hennes memorial.
694

 

Enligt Terserus berättelse svarade hon Lenaeus på detta sätt när denne talade 

om hur påven med alla medel försökte fördärva Sverige: 

Jag känner Påven, Herre, bättre än I: Han skulle icke vilja giva för alla Edra 
Själar fyra Daler. Summa: av detta talet blev hon intet mökt [bevekt], utan fast 
mera förhärdad och stolt.

695
 

 

Det som framför allt störde prästerna var att Kristina enligt recessen fick rätt 

att utse både andliga och civila ämbetsmän i sina underhållsländer (som 

bland annat inkluderade Öland, Gotland och Norrköping). Det de var rädda 

för var att dessa ämbeten skulle innehas av katoliker vilket skulle göra livet 

besvärligt för de protestantiska prästerna i dessa landsändar. Dessutom 

kunde dessa delar av riket utgöra en grogrund för katolsk mission, i alla fall i 

prästernas inbillningsvärld. Även de offentliga katolska gudstjänster som 

drottningen höll i Stockholm fruktade man av samma skäl.696 För de luthe-

                                                      
691 Wittrock (1908) s. 119ff.  
692 Ahnlund (1933) s. 285. 
693 Kristinas memorial om konfirmation på recessen Stiernman (1729) s. 377f . 
694 PrP 2 s. 81 [6/10 1660] (Arrhusius). 
695 Terserus riksdagsberättelse (”8/10” 1660, feldaterat) Loenbom (1770) s. 16. 
696 Terserus riksdagsberättelse (2/10 1660) Loenbom (1770) s. 8. 
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ranska prästerna framstod alltså denna fråga troligen som en kamp för deras 

egen existens. Prästerskapets självbild var att de kämpade för den rena relig-

ionen mot en påvisk överhet, vilket avslöjas av Linköpingsbiskopen Enan-

ders tal på en konferens med deltagare från alla stånd. Han liknade den aktu-

ella striden med de lutheranska prästernas heroiska försvar för ”den rena 

tron” när kungarna Johan III och Sigismund hotade den.697 Åbobiskopen 

Terserus påstod också att drottningen hade gråtit och knäböjt inför en obe-

veklig prästdelegation och bett dem om att låta henne få sin recess.698 Detta 

är troligen inte en sannfärdig beskrivning, men det visar på hur prästerna 

betraktade sig själva − principfasta förkämpar för den rätta tron som motstod 

världsliga makthavare. I sin strävan att motarbeta recessens bekräftelse gav 

man sig in på konstitutionella argument för att bestrida dess giltighet. Ett 

stort problem var att Kristinas rättsliga skydd var starkt. Enligt recessens 

bestämmelser skulle bekräftande av samma recess vara en förutsättning för 

att en ny regent skulle kunna tillträda Sveriges tron, vilket i själva verket 

gjorde avtalet till ett slags grundlag. Dessutom stadgades att drottningen 

endast var ansvarig inför Gud, det enda kravet som ställdes på henne var att 

hon inte skulle verka mot Sveriges välfärd. I gengäld gav hon upp alla krav 

på Sveriges tron.699 

Prästernas radikala konstitutionalism 

Rådet, adeln och borgarna var inne på att bekräfta recessen och därmed 

snabbt få ärendet ur världen. Men när prästerna hävdade att recessen var 

olaglig togs detta på allvar, och de fick i uppdrag att göra en skrift där de 

bevisade detta.700 Som brukligt var under denna riksdag uppsattes flera paral-

lella förslag på skrifter i prästeståndet, det segrande blev det som Väs-

teråsbiskopen Laurelius författat.701 Laurelius skrift är i stora delar en argu-

mentation för ett förkastande av recessen i dess ursprungliga form.702 Argu-

mentationen framstår som något av ett ständerkonstitutionalistiskt manifest 

riktat mot en furstlig persons pretentioner att stå över lagen. Laurelius menar 

att alla kontrakt vilar på outtalade villkor (alltså informella institutioner): 

recessen vilade på det implicita villkoret att Kristina skulle hålla sig till den 

                                                      
697 RAP 8 s. 40 [9/10 1660]. 
698 Terserus riksdagsberättelse (10/10 1660) Loenbom (1770) s. 16ff . De båda prästprotokol-

len som berättar om mötet med Kristina nämner inte denna underkastelse, vilket de borde ha 

gjort om Kristina verkligen betett sig på detta sensationella sätt (PrP 2 s. 88f [11/10 1660] 

(Arrhusius); PrP 2 s. 194 [11/10 1660] (Waldius)). Det strider också helt emot vad vi annars 

vet om den självmedvetna drottningens uppträdande. Enklast är att se det som ett försök av 

Terserus att imponera på prästerna i sitt eget Åbostift, till vilka hans riksdagsberättelse riktade 

sig. 
699Drottning Kristinas underhållsrecess Stiernman (1729) s. 1208–1217. 
700 Wittrock (1908) s. 198; RP vol. 33b 4/10, 8/10 1660 (Franc) (RA) 
701 PrP 2 s. 192 [8/10 1660] (Waldius) 
702 Prästerskapets skrift om Kristina Stiernman (1729) s. 1333–1337 
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rätta tron – med institutionalistisk terminologi fanns det en informell institut-

ion som de formella vilade på i form av religionen. Ingen hade kunnat före-

ställa sig att hon skulle avfalla från sin, och därför hade man inte försäkrat 

sig om den i recessen. Sedan fortsätter skriften med att helt frankt förneka att 

recessens ord om att drottningen bara var ansvarig inför Gud var giltiga.  

Ock var HM:tt för ovannämnda orsaker skull väl förnämligast/Gud underkas-
tad att göra räkenskap/ det hon ock måtte göra/ men där hos ock skyldig att 
svara HKH M:tt Riksens råd och Ständer för sina aktioner, vilka hon med sin 
Ed i sin tid förpliktat/ förbundet och förobligerat hade och fick intet vidare 
stödja sig vid sin naturliga rätt och rättighet/ än som Hennes Majestäts förfä-
ders/ Riksens Råds och Ständers [be]Slut och Stadgar det medgiva kunde. 
[min kursivering]

703
 

 

Kristina var alltså bunden av ingångna avtal: sin ed, tidigare riksdagsbeslut 

och stadgar. Och både rådet och ständerna framstår som garanter och över-

vakare av dessa avtal. Ingen ”naturlig rätt” (det vill säga hennes rätt på grund 

av sin kungliga börd) motiverade att hon kunde ställa sig över dessa be-

gränsningar. Förutom att ständerna ges en viktig funktion anges även rådet 

som övervakare: det rör sig alltså både om ständerkonstitutionalism och om 

rådskonstitutionalism. Och ingenstans sägs att prästerna själva hade en sär-

skild roll. Det är sannolikt att detta är politiskt motiverat, med tanke på att 

just de andra stånden och rådet ju skulle få ta del av denna skrift. 

Det enda villkor som recessen underkastade Kristina var att hon inte 

skulle verka emot Sveriges välfärd. Enligt Laurelius var rätt religion orsaken 

till även timlig välfärd, och att om man liksom Kristina avföll från den rätta 

religionen skadade man rikets välfärd. Därefter uppräknas aktstycken som 

tidigare regenter och riksdagar hade ingått och som skyddade religionen och 

gjorde avfall olagligt. 

Alla dessa Riksens beslut och flera Kungliga försäkringar förpliktar Arvfurs-
tarna och Konungarna/att göra Ständerna och Undersåtarna räkenskap för sin 
religion och tro/så framt de vill ha lydnad och så sin rättighet av Sveriges 
Ständer och Inbyggare/ty det ena löftet/villkoret och obligationen, måtte möta 
och svara emot det andra/och alltså har en Potentat som sig sålunda förbin-
der och försäkrar ingen absolut rätt/frihet och independence, utan måtte göra 
Gud och människan räkenskap.[min kursivering].

704
 

 

Villkoret för undersåtarnas lydnad var alltså att de kungliga personerna till-

hörde rätt religion. Men det stannade inte vid det, de var skyldiga att göra 

räkenskap inför ständerna i detta avseende. Det räckte inte att en gång ha 

avgett en försäkran och sedan agera fritt, ständerna hade rätt till en fortlö-

pande kontroll. Inom den evangeliska teologin uttrycktes ofta tanken att 

                                                      
703 Biskopens av Västerås betänkande om Kristina 1660 Stiernman (1729) s. 1334 
704 Biskopens av Västerås betänkande om Kristina 1660 (Stiernman 1729) s. 1334 
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undersåtarna var skyldiga även en otrogen överhet lydnad; inte så i detta 

dokument. Det rör sig om en diametral motsats till de teokratiska tryckta 

kyrkliga alster som präglade det karolinska enväldet.705 Det är också an-

märkningsvärt att stadgorna, riksdagsbesluten och försäkringarna ges sådan 

tyngd i sammanhanget: var det så säkert att inte recessen som ju upprättats 

med rådets och riksdagens samtycke inte kunde upphäva dessa beslut? Var 

dessa verkligen mer av ”fundamentallagar” än recessen, vars bekräftande 

liksom kungaförsäkringen ju skulle vara villkor för trontillträde? Det grund-

läggande skälet att dessa anfördes var nog att landslagen, den tyngsta aukto-

riteten, inte kunde ge prästerna något stöd i detta fall då den ju var tillkom-

men under den katolska medeltiden. Deras konstitutionalism fick därför åbe-

ropa sig på mindre betydelsefulla aktstycken, vilket inte hindrade att den 

uttrycktes synnerligen kraftfullt.706 Uppfattningen att den rätta tron var en 

fundamentallag blev för övrigt kodifierad i kungaförsäkran 1672, säkerligen 

som en effekt av uppgörelsen med Kristina. 

Det oklara rättsliga läget 

Laurelius konstitutionella tolkning kom senare på riksdagen att ifrågasättas 

av Göteborgs superintendent Brunnius. Brunnius menade att man fick accep-

tera recessens bestämmelse om att Kristina själv var oberoende i relation till 

Sveriges rike, medan hennes tjänare (som administrerade underhållsländer-

na) var underkastade Sveriges lagar och stadgar. Han påpekade också att 

Kristina i sin kungaed inte lovat att själv hålla sig till rikets religion, utan 

endast att hålla sina undersåtar till den.707 Om man studerar Kristinas ed, som 

följde faderns, kan man konstatera att det stämmer: i edens första paragraf 

har hon lovat att ”hålla och handhava alla rikets ständer vid Guds klara ord”, 

men inget sägs om hennes egen religion.708 Går man sedan till hennes kunga-

försäkran, som också bekräftas i eden, finner man där samma löfte med för-

tydligande om vad den rätta läran var.709 Laurelius gick dock emot Brunnius 

och ”demonstrerade” att hon bundit sig till rikets lag, recesser och stadgar 

och att dessa också var underförstådda när recessen ingicks. Brunnius ansåg 

alltså att hon i själva verket aldrig lovat att för sin person hålla sig till den 

evangeliska läran, medan Laurelius menade att de bestämmelser som skyd-

dade religionen hade företräde framför recessen och räknades som underför-

stådda när den ingicks.710 I prästernas bevisskrift nämner Laurelius dock 

visligen varken landslagen eller Kristinas försäkring utan åberopar Gustav 

Vasas testamente, 1604 års arvförening, Gustav II Adolfs KF, Örebro stadga 

                                                      
705 Normann (1948) s. 350–357 
706 Biskopens av Västerås betänkande om Kristina 1660 Stiernman (1729) s. 1333–1337. 
707 PrP 2 s. 136f [1/11 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 205 [1/11 1660] (Waldius). 
708 Kungaeden sådan den 1617 bestämdes. Hildebrand (1891) s. 276. 
709 Kungaförsäkran 1644 Hildebrand (1891) s. 205. 
710 PrP 2 s. 136f [1/11 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 205 [1/11 1660] (Waldius). 
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av 1617 samt Karl X Gustavs KF från 1654 och religionsstadgan av 1655.711 

De två sistnämnda kan avfärdas då de ju upprättats efter recessen. Örebro 

stadga med sitt stränga förbud mot avfall anger att den endast gällde så länge 

det rådde konflikt mellan Sveriges krona och Sigismund, vilket gör den 

tveksam som rättskälla både då recessen upprättades 1654 och 1660.712 Gus-

tav Adolfs KF är mer vittgående än Kristinas egen i det att hennes far lovade 

att inte locka någon till en annan religion713, vilket hon möjligen kan sägas ha 

gjort 1660. Men faderns kungaförsäkran kunde ju inte vara bindande för 

henne själv. 

1604 års arvförening, enligt vilken Kristina ärvde tronen, stadgar däremot 

att den regent som avföll från den Augsburgska bekännelsen skulle förlora 

sin arvsrätt.714 Gustav Vasas testamente förhåller också kungens arvingar att 

hålla sig till sig till den ”rena läran”.715 Vilken den rena läran var är inte när-

mare angivet, men syftade förstås på den evangeliska lära som gällde kring 

1560. Dessa två lagar hade karaktär av grundlagar och var ett kraftigt stöd 

för Laurelius sak. Men var eder, stadgor och arvföreningar verkligen rele-

vanta när Kristina lämnat tronen? Var det inte enbart recessen som efter ab-

dikationen skulle reglera drottningens förhållande till riket? Denna innehöll 

ju också stadgandet att bekräftande av recessen var en förutsättning för att en 

ny regent skulle få tillträda tronen och var i sig alltså en slags grundlag. Eller 

rycktes grunden för hennes ärvda rättigheter bort när hon förbrutit sig emot 

sin fars och farfars bestämmelse om förlust av arvsrätt vid avfall från relig-

ionen? Klart är att den institutionella oklarhet som präglade Sveriges stats-

författning åter lämnade ett stort spelrum för olika tolkningar som kunde 

utnyttjas av drivna politiker. 

Viktigast för min undersökning är att konstatera att prästerna ansåg Lau-

relius framställning vara övertygande, och för dem kanske redan mängden av 

åberopade akter imponerade minst lika mycket som en värdering av dess 

relevans.716 Även Brunnius tycks ha tagit intryck eftersom han under följande 

dags förhandling medgav att Kristina ”har förbrutit sin arvsrätt om man strict 

juro [strikt juridiskt] skulle med henne procedera [förfara]”.717 Brunnius ver-

kar alltså ha delat min uppfattning att det var just arvsrätten som var hennes 

akilleshäl. Men det fanns viktigare, politiska hänsynstaganden som var vikti-

gare än juridiken. Det är inte säkert att det övriga prästerskapet förkastat 

hänvisningarna till de aktstycken som jag menar inte kan ha bundit Kristina: 

situationen var uppenbarligen så oklar att det i prästernas ögon gick att välja 

ut de bestämmelser som gynnade deras egen sak. Åbobiskopen Terserus 

                                                      
711 Biskopens av Västerås betänkande om Kristina 1660 Stiernman (1729) s. 1335 
712 Örebro stadga 1617 SRA II:2:1 s. 270. 
713 Kungaförsäkran 1611 Hildebrand (1891) s. 196f. 
714 Arvföreningen 1604 Stiernman (1728) s. 574.  
715 Kung Gustafs testamente 1560 SRA I:2 s. 689f. 
716 PrP 2 s. 136f [1/11 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 205 [1/11 1660] (Waldius). 
717 PrP 2 s. 206 [2/11 1660]. 
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passade också på att propagera för ett nytt avtal med drottningen och att 

varna för att hon annars kunde frestas att begå synder (och till och med döda 

någon) och hänvisa till recessen till stöd för sin juridiska oansvarighet.718 

Terserus hade redan tidigare bestridit recessens ord om att drottningen bara 

var skyldig räkenskap inför Gud, det var orimligt att hon inte skulle kunna 

ställa till svars även inför människor. Detta gav henne större makt ”än någon 

Konung tillkommer”.719 Terserus anspelade också tämligen öppet på Kristi-

nas beryktade avrättning av den italienske adelsmannen Monaldesco som 

väckt avsky över hela Europa: hennes underhållsländer hotades nu av samma 

tyranniska välde.720 

Prästerna drar med sig de övriga stånden 

Prästerna lyckades i viss mån få med sig de andra stånden på sin linje. Både 

bönderna och borgarna beklagade sig över Kristinas konversion och beto-

nade hela tiden att rikets säkerhet var det viktigaste. Bönderna oroade sig 

över att hon skulle gifta sig med en katolik, vilket skulle kunna leda till inri-

kes strider eller till att katolicismen skulle återinföras ”till själarnas under-

gång”. En bondedelegation sade också till prästerna att man varken ville 

tillåta Kristinas katolska gudstjänst eller bekräfta recessen.721 Eftersom bön-

derna till en början sagt att de inte ville ta ställning var de klart påverkade av 

prästerna i sitt ställningstagande − även om de senare gav adeln i uppdrag att 

formulera deras betänkande i saken.722 Detta visar att det fanns förtroende 

mellan bönderna och adeln. Adeln var också inne på samma linje som de 

ofrälse i denna fråga. Böndernas oro för Kristinas giftermål har en motsva-

righet i deras önskan på 1630-talet om att hon borde gifta sig med en svensk, 

vilket tolkats som ett utslag av misstanke mot att en utlänning skulle förslava 

bönderna.723 

Stånden ville gärna ge Kristina underhåll som erkänsla för hennes milda 

styre och hennes förfäders insatser, men inte ge henne makt över underhålls-

ländernas administration.724 Liksom i fråga om Karl Gustavs testamente 

rörde det sig alltså om belöning för meriter snarare än blind undersåtlig 

vördnad. Adeln vek sig dock för rådet angående den civila administrationen: 

det ansågs av de styrande helt ofarligt att ge Kristina ett formellt inflytande 

på denna punkt. Rådet ansåg att en bekräftelse av recessen var ett billigt sätt 

                                                      
718 PrP 2 s. 137f [1/11 1660]. 
719RP vol. 32d 29/10 1660 (Gustafsson); PrP 2 s. 135f [31/10 1660] (Arrhusius); Terserus 

riksdagsberättelse (datum ej angivet) Loenbom (1770) s. 34ff, 38–42; PrP 2 s. 206 [2/11 

1660] (Waldius). 
720 Rodén (2008) s. 206ff. 
721 PrP 2 s. 82–85 [8/10 1660] (Arrhusius); PrP 2 s. 188–191 [”7/10” 1660 feldatering i proto-

kollet] (Waldius). 
722 RP vol. 33b 4/10 1660(Franc) (RA); RAP 8 s. 44 [9/10 1660]. 
723 Holm (2007) s. 233; Wittrock (1948) s. 8. 
724 Ständernas svar på Kristinas memorial RAP 8 [Bilaga D] s. 198ff. 
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att bli av med den fruktade drottningen. De ofrälse stod dock förgäves på sig 

angående denna punkt och situationen var alltså att rådet och adeln stödde en 

kunglig persons krav på makt mot ofrälse motstånd – tvärt emot den gene-

rella bild som forskningen ofta målat upp.725 

Kristina protesterar och tillrättavisas 

Recessen ändrades dock på punkten om Kristinas inflytande över kyrkan i 

underhållsländerna.726 Detta avtalsbrott upprörde drottningen som lurade 

stånden och rådet att motta en skrift som hon sade var ett tecken på hennes 

välvilja men i själva verket var en protestskrift.727 Hon hävdar där att en änd-

ring av recessen skulle medföra att hennes abdikation skulle betraktas som 

upphävd: recessen fastslog ju att ingen skulle få komma till makten utan att 

erkänna denna. Om den lille kungen skulle dö borde hon få ett ord med i 

laget om vem som skulle väljas till ny regent ansåg hon.728 Kristina var säkert 

inte upprörd över det faktum att hennes makt över t.ex. Gotlands prästerskap 

minskade, men förutom prestigeförlusten öppnade ändringen av recessen ett 

farligt prejudikat inför framtiden − nästa gång kanske det skulle röra sig om 

en ändring av själva underhållssumman. Därför var det viktigt att bevara 

recessens integritet, vilket hon försökte genomdriva med detta djärva drag. 

Men hennes hopp stod inte bara till juridiken. Hon hoppades på politiskt 

stöd. När protesten överlämnades sade hon till böndernas delegater att de 

kunde komma till henne om de önskade pengar.729 Att detta skedde inför 

adelsmännens ögon var säkerligen en markering om att hon skulle kunna 

mobilisera allmogen mot dem, liksom hon gjort under riksdagen 1650. Även 

vid andra tillfällen uttalade hon förhoppningar på stöd från ständerna gente-

mot regeringen.730 Kristinas protest mottogs dock med bestörtning av samt-

liga stånd. Borgarnas och böndernas talmän intygade omedelbart sin trohet 

till den nyinrättade regeringen. Biskop Enander ville att man skulle utreda 

vem som rått drottningen till detta felsteg, en variant på temat om onda råd-

givare som vilseför goda regenter.731 Både prästerna och borgarna uttalade 

sig under diskussionerna om hur Kristina skulle bemötas på sätt som tyder 

på att de var öppna för tanken att låta arrestera drottningen eller helt dra in 

hennes underhåll om hon inte gick med på att foga sig och dra tillbaka sin 

protest.732 Beslutet blev till sist det som prästerna yrkat på under hela affären: 

                                                      
725 RP vol. 33b 10/10 1660 (Franc) (RA); RAP 8 s. 45ff [10/10 1660] 
726 Ständernas konfirmation över Kristinas underhållsrecess Stiernman (1729) s. 1338f . 
727 Wittrock (1908) s. 335f. 
728 Kristinas protestation Stiernman (1743) s. 378ff.  
729 Terserus riksdagsberättelse [16/11 1660] Loenbom (1770) s. 60. 
730 Wittrock (1908) s. 339. 
731 RP vol. 32d 16/11 1660 (Gustafsson) (RA). 
732 RP vol. 33b 17/11 1660 (Franc) (RA); RP vol. 32d 17/11 1660 (Gustafsson) (RA) 
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Kristina blev tvungen att skriva på en försäkran, en revers.733 I denna fick 

hon åter avsvära sig Sveriges tron och lovade också att bara tillsätta renläriga 

lutheraner som ämbetsmän i underhållsländerna. Om hon bröt mot reversen 

skulle hon förlora sitt underhåll.734 Som en ytterligare markering infördes en 

bestämmelse i riksdagens biavsked (ett komplement till riksdagsbeslutet) att 

Kristina inte skulle beaktas om ständerna skulle bli tvungna att välja en ny 

regent ifall kungen dog.735 

Striden med hertigen – säkerhet före kunglighet 

Sammanfattning av händelseförloppet (12/5–27/5 1664) 

1. Adolf Johan lämnar en skrift till regeringen och riksdagsstånden där han i 

enlighet med kungens testamente kräver att bli installerad som riksmarsk. 

Regeringen emotsätter sig detta. 

2. Efter vissa sympatiyttringar bland bönderna för hertigens sak utsätts de 

för en övertalnings- och övervakningskampanj av regeringen som ger resul-

tat. Prästerna splittras mellan ett läger som vill få uppskov och ett läger som 

åberopar 1660 års beslut. 

3. Borgarna och prästerna övertalas till att man ska välja Carl Gustaf 

Wrangel till riksmarsk. Därmed bryter man udden av Adolf Johans krav. 

4. Då hertigen kräver att få ett skriftligt svar på varför hans krav förkastas 

väcks åter frågan om giltigheten av Karl X Gustavs testamente. Prästerna 

våndas och söker efter giltiga argument för detta beslut. 

5. Avgörandet fälls när hertigen uppträder obehärskat och skickar ett argt 

brev till Wrangel där han kräver att denne ska träda tillbaka. Adolf Johan 

sätts i praktiken i husarrest. Även prästerna accepterar argumentet att testa-

mentet endast var provisoriskt i avvaktan på ständernas godkännande. 

6. Diskussion om hur man skulle slippa problem från Adolf Johans håll. 

Adeln vill landsförvisa honom, de tre ofrälse stånden vill att han ska skriva 

på en försäkran, en så kallad revers. Biskop Enander lyckas lösa knutarna 

genom att lansera ett kompromissförslag: om hertigen svarar ödmjukt på 

ständernas svar kan man formulera en förhållandevis mild revers. Detta sker 

också. 

Striden med hertig Adolf Johan 

Lars Kagg, som i Adolf Johans ställe 1660 utsetts till riksmarsk dog redan 

året där på, och hans ersättare skulle i enlighet med additamentet ersättas 

med ständernas samtycke på nästkommande riksdag.736 I början av 1664 års 

                                                      
733 Biskopens av Västerås betänkande om Kristina 1660 Stiernman (1729) s. 1336f; Wittrock 

(1908) s. 340ff.; RP [17/11 1660] (Gustafsson); RP vol. 32d 17/11 1660 (Franc) (RA). 
734 Drottning Kristinas revers Stiernman (1729) s. 376ff 
735 Biavskedet från riksdagen i Stockholm 1660 Stiernman (1729) s. 1379ff. 
736 Carlson (1885) s. 65f, 118. 
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riksdag skred Adolf Johan till aktion för att denna gång kunna lägga beslag 

på riksmarskämbetet. Han stormade in hos rådet och alla stånden (tilltaget 

fick de överrumplade prästerna att sätta en vakt vid dörren för att hindra 

liknande händelser i framtiden) och överlämnade brev där han krävde sin 

rätt.737 Dessutom lämnade han in ett brev till kungen. Innehållet i brevet gick 

ut på att testamentet borde hållas med hänvisning till flera argument: 

 Kungen hade varit en så meriterad person att man av vördnad för ho-

nom borde hållit testamentet. 

 Enligt Sveriges lag skulle önskningar uttryckta på dödsbädden vara 

rättsgiltiga. 

 Ständerna hade själv begärt att få ett testamente. 

 Rådet hade godkänt det.738 

För att styrka sina påståenden bifogade hertigen kopior av testamentet till 

breven.739 Hur hoppades då Adolf Johan kunna nå regeringen? Det är ingen 

vild gissning att hans största hopp stod till de ofrälse stånden, som ju i det 

längsta försvarat testamentet fyra år tidigare. Att det fanns entusiasm för 

hans sak vittnar Hedemoraprästen Skults riksdagsberättelse om. 

Han sammanfattar: ”Brevet var av god grund och Gudeligt betänkande 

skrivit”.740 Det är känt att hertigen inför Stockholmsriksdagen 1660 bearbetat 

ofrälse riksdagsmän, och det är osannolikt att han inte skulle ha berett mar-

ken på samma sätt denna gång. 

Hertigvänligt tumult bland bönderna 

Särskilt stor vikt lade regeringen vid hanteringen av bondeståndet. Bönderna 

hade inte varit församlade när Adolf Johan anlänt till deras möteslokal. De 

andra stånden tilläts att läsa upp brevet i ståndsplena, sedan de frågat rege-

ringen om lov. Det var dock rådets bestämda uppfattning att bondeståndet 

inte skulle få höra brevet.741 I stället fick en delegation bönder uppe hos rådet 

lyssna till en uppläsning av det, beledsagad av en vederläggning av dess 

argument av rikskanslern De La Gardie. Som ytterligare säkerhetsåtgärd 

befalldes sekreteraren Wattrang att ständigt närvara vid ståndets överlägg-

ningar och  

vigilera [övervaka] att icke någon irrar [uppväcker allmogens vrede], utan att 
han informerar dem i allt det som KM:s tjänst angår.742 

                                                      
737 PrP 2 s. 309 [12/5 1664].  
738 Hertig Adolf Johans postulatum 1664 Stiernman (1743) s. 393. 
739 Hertig Adolf Johans Postulatum 1664 Stiernman (1743) s. 391. 
740 Skults riksdagsberättelse 1664 Loenbom (1770) s. 41 [12/5 1664] Hans referat är inte väl 

överensstämmande med brevets lydelse (stånden fick inte kopiera det) utan Skult trycker på 

att det var rimligt att hertigen såsom farbror borde vara sin brorsons förmyndare. Kanske 

tyckte prästen själv att detta var det starkaste argumentet. 
741 RP vol. 41a, 12/5 1664 (Franc) (RA) 
742 RP vol. 41a, 13/5 1664 (Franc) (RA) 
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Genom att bönderna utsattes för kontinuerlig övervakning och övertalning 

skulle orostendenser upptäckas och kväsas i sin linda. Sekreterarens skärpta 

övervakning är med största sannolikhet upphovet till den enda skildring av 

bondeståndets interna överläggningar som finns bevarad för min undersök-

ningsperiod. Han framhäver också sin egen roll i stillandet av den oro som 

utbröt med anledning av brevet: 

[…] hade hos allmogen snart uppkommit ett upplopp förmedelst några östgö-
tars och smålänningars pådrivande, att man skulle begära igen hertigens brev, 
och det låta uppläsa för allmogen; de ville ock göra ett utskott [en delegation] 
till de andra stånden och remonstrera [visa], att hertigens begäran icke var så 
obefogad etc. Men som jag, även då tumultet allramest påstod [pågick], kom 
ner till allmogen och fick underrätta dem om saken, blev bullret stillat […]743 

 

Det är troligt att hertigen bedrivit agitation bland bönderna redan före riks-

dagen. Ett indicium som talar för detta är att det var just östgötar och små-

länningar som stödde honom: han residerade på Stegeborgs slott nära grän-

sen mellan Östergötland och Småland. Han har därför haft goda möjligheter 

att kontakta ledande bönder i grannskapet, som den pfalziska familjen 

kanske redan haft goda kontakter med. 

Regeringens och rådets taktik för att hindra hertigens framgång liknade 

den från 1660 års riksdagar: isolera bönderna från de andra ofrälse och 

snabbt övertala dem att gå in på regeringens linje. Hertigvänliga ofrälse 

kunde då inte använda det latenta hotet från ett bondeuppror för att sätta 

kraft bakom politiken. Diskussionen bland bönderna beskrivs som tumultart-

ad. Kraven från de oppositionella var trots tumultet ganska begränsade: man 

ville att brevet skulle läsas upp och sedan kommunicera med de andra stån-

den. Brevet var egentligen inte någon flammande upprorsappell utan en 

ganska torr framställning. Men uppenbarligen gjorde de oppositionella bland 

bönderna samma bedömning som meningsmotståndarna i rådet  uppläsning 

av skriften kunde leda till att bondeståndet ställde sig på hertigens sida. För-

hoppningen stod sedan till att man skulle övertala de andra stånden till stöd 

för Adolf Johans sak via de sedvanliga delegationerna. Östgötarna och små-

länningarna satte sin tilltro till en alltigenom politisk process där riksdagen 

skulle bli motvikten mot regeringen och rådet. 

Brevet lästes aldrig upp i bondeståndets plenum, och några ytterligare 

orostendenser verkar inte ha förekommit bland bönderna i denna fråga. I 

fortsättningen hänsköt de alla beslut till regeringen och rådet såsom mer 

kunniga i frågan, även om bönderna uttryckte en önskan om att hertigen 

skulle behandlas milt. Men det är också tydligt att det var ett argument till 

stöd för en avvisande linje mot hertigen som bondedelegationerna främst tog 

fasta på: de beslut som fattats vid 1660 års riksdagar. Varför just detta argu-

                                                      
743 Memorial om bondeståndet 1664 s. 26 i Den svenska fatburen (1768). 
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ment, hellre än de andra? Gissningsvis eftersom de faktiskt kände till detta 

faktum, medan de statsrättsliga resonemangen kanske var mer obekanta. 

Böndernas talman anförde också att han själv varit med när Adolf Johan 

under Göteborgsriksdagen fyra år tidigare hade avsvurit sig sin rätt.744 Detta 

vägde förstås tungt. Dessutom hade redan ingångna beslut i sig en tyngd som 

prejudikat, och för många framstod det alltid som tryggast att hålla sig till 

dem. Att det var ett beslut som de själva varit delaktiga i på en riksdag var 

nog inte mindre viktigt. 

Bönderna vände sig senare till prästerna med frågan om hur man skulle 

tillfredsställa Adolf Johan för ”att man i framtiden må bliva för honom sä-

ker”. Prästerna hänvisade, undvikande, till vad som beslutats i rådet  trots 

att prästerna själva fortfarande brottades med samma fråga.745 Som redan 

framkommit fanns det sympatier för hertigen även bland prästerna, och i 

fortsättningen ska jag närmare diskutera deras inställning. De hertigvänliga 

prästerna avstod dock från att kontakta bönderna, vilket förmodligen återi-

gen har att göra med att prästerna inte ville framstå som agitatorer. Bönderna 

stod ju dessutom under bevakning. 

Prästerna och borgarna godkänner ny riksmarsk efter kupp av 

Enander 

Prästerna och borgarna fick efter att ha bett om lov öppna och läsa upp bre-

vet i ståndsplenum. Alla stånd uppfattade det som sin plikt att först fråga 

regeringen, vilket var i enlighet med praxis att det bara var statsledningen 

som hade tillåtelse att kommunicera direkt med ständerna. Den tillförord-

nade talmannen biskop Enander bad sedan om utlåtanden om brevet och 

testamentet. Enligt prästernas protokoll fanns det två linjer bland stiften: 

antingen begära uppskov med utlåtande (Uppsala, Strängnäs) eller helt en-

kelt hålla sig till det som beslutats 1660 (Linköping, Skara, Västerås, Växjö, 

Åbo). Enligt Skults riksdagsberättelse, fattade man beslut om att begära upp-

skov med motiveringen att bara några biskopar och superintendenter var 

närvarande.746 Beslutet är anmärkningsvärt, eftersom det fanns en klar majo-

ritet för att hålla sig till 1660 års prejudicerande beslut. Kanske var detta 

liksom under 1660 års strid om Herman Fleming ett verk av den självrådige 

tillförordnade talmannen biskop Enander. 

Detta har betydelse för bedömningen av vad som sedan skedde när dele-

gationer från de tre högre stånden diskuterade saken hos regeringen och rå-

det. Redan från början påpekade borgarna och prästerna att Adolf Johans 

agerande stred mot riksdagsbesluten från 1660, men ville ändå bemöta ho-

nom med heder. Trots att prästernas delegation önskade få uppskov med 

beslutet övertalade rikskanslern dem till att gå med på att snarast välja ny 
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riksmarsk, nämligen Carl Gustaf Wrangel. Regeringens taktik var förstås att 

dra klorna ur hertigens krav genom att ställa honom mot en välrenommerad 

riksmarsk som godkänts av ständerna. Källorna ger olika huvudskäl till var-

för prästerna lät övertala sig. Enligt prästernas protokoll kom prästdelegat-

ionen fram till sitt beslut genom att man överlade inbördes, sedan man för-

vägrats uppskov av regeringen. De flesta ansåg då att saken var avgjord förut 

i och med att man antog RF och att denna ”såsom lag hållas bör”.747 Skult 

däremot menar att det var lantmarskalkens tal om att brevet stred mot rege-

ringsformen som fick biskopen att gå ifrån prästernas ”enhälliga […] gjorda 

beslut”, vilket i sin tur fick till följd att borgmästare Lehusen gick ifrån bor-

garnas fattade beslut om att begära uppskov.748 

Båda källförfattarna är således ense om att det faktum att Adolf Johans 

argumentation stred emot RF blev det avgörande argument som prästerna 

lutade sig emot. Alla källförfattare verkar ha varit närvarande. En tendens-

kritisk granskning ger vid handen att samtliga kan varit påverkade av sin 

egen ”vinkel” på händelserna. Särskilt gäller detta Skult, som förutom att 

han stödde Adolf Johans anspråk var adelsfientlig. Och den adlade Enander 

kritiseras skarpt av Skult för att gå adelns ärenden: att det just är lantmar-

skalken som övertalar biskopen passar väl in i bilden av denne som en adels-

vänlig Judas. I Skults framställning vänder Enander på en femöring när han 

har hört lantmarskalk Sparre tala och går ensam helt plötsligt ifrån ståndets 

beslut. Enligt prästernas protokoll fattas beslutet inom delegationen genom 

att ”största parten” vill hålla sig till RF. Rådsprotokollet, som måste betrak-

tas som den bästa källan, stöder dock inte denna version av händelseförlop-

pet: det framgår klart och tydligt att prästerna redan när de tillfrågas första 

gången åberopar de tidigare fattade besluten som skäl för att gå emot herti-

gen och inte begär uppskov.749 Enanders tal följer också direkt på lantmar-

skalkens, men det är förstås svårt att veta om han fattade sitt beslut där och 

då liksom huruvida borgarna i sin tur följde efter i en ståndsriksdagsversion 

av dominoeffekten. Slutsatsen måste bli att prästernas protokoll på denna 

punkt inte är sanningsenligt. Även om det inte uttryckligen framgår att 

ståndsplenum enats om att be om uppskov framstår framhållandet av att 

delegationen gjort detta som ett belägg för ett sådant beslut. 

Var Enanders agerande då en kupp av det slag som Skult antyder? Även 

om prästprotokollets uppgift hade stämt hade det varit en kupp av delegat-

ionen att gå med på att fördöma Adolf Johan och fortsätta med valet av 

riksmarsk: detta hade den under alla omständigheter inte instruktion att göra. 

Men genom att hänvisa till att kanslern och rådet tvingade dem att fatta be-

slut på plats kunde man ursäkta sig (inte heller detta tvång får något stöd i 

rådsprotokollet). Om de flesta stiften uttalat sig för att förbli vid 1660 års 
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beslut som protokollet anger var ”sveket” mot det fattade beslutet förstås 

mindre upprörande. 

Varför agerade Enander som han gjorde? Svaret finns i en sonderande 

fråga från De La Gardie om vad stånden ansåg om Adolf Johans agerande. 

När lantmarskalken kom med sitt fördömande av hertigen kan en bön om 

uppskov från prästerna ha framstått som tecken på en spricka mellan stånden 

i ett spänt läge. Omsorgen om enighet mellan stånden kan förklara Enanders 

beteende (och kanske Lehusens, även om vi inte vet om Skults uppgift 

stämmer). Dessutom hade hans eget stifts präster vid diskussionen ansett att 

ärendet lösts på den förra riksdagen och ”uti Riks[dags]beslut[et] infört vara 

av den 3. punkt”.750 Omsorgen om enighet samt kanske hans egen överty-

gelse om att saken redan borde vara ur världen räcker för att förklara bisko-

pens agerande, även om det väckte de hertigvänliga prästernas missnöje. 

Under konflikten om riksamiralsvalet senare under riksdagen betonade Lin-

köpingsbiskopen hur viktigt det var att undvika konfrontationer med adeln 

av det slag som förekommit under den förra riksdagen (Stockholm 1660).751 

För att i någon mån kompensera hertigen föreslog dock biskopen att man 

skulle höja dennes underhåll.752 Det är dessutom väl känt att Enander sedan 

gammalt stod på vänskaplig fot med hertigen. Han förrättade till exempel 

hertigens vigsel.753 Under riksdagen bad han också att få beskydd mot perso-

ner som uppenbarligen anklagat honom för att gå hertigens ärenden.754 Vilka 

dessa var och hur påtryckningarna skedde är inte känt, men man kan miss-

tänka att det rörde sig om adelsmän som ansåg att prästernas tillförordnade 

talman förhindrade en snabb och skarp expediering av ärendet. 

Ur adelns synvinkel var Enander en misstänkt person som var mycket im-

populär 1660: det hade till och med fällts överilade ord i adelskretsar om att 

man borde ”slå huvudet” av honom.755 Han var alltså personligen misstänkt 

för att gynna hertigen och kan just därför ha känt sig tvingad att tillmötesgå 

regeringen, och det kan förstås också vara så att han tog intryck av hotbilden 

mot honom själv och därför gav med sig. Regeringen ville så snabbt som 

möjligt ställa Adolf Johan inför en riksmarsk som ständerna godkänt, präs-

terligt förhalande hade man inte tid eller tålamod med. 

De ofrälses regeringstrohet och valet av Wrangel 

Enanders beslut var avgörande för att saken kunde få ett så snabbt avgö-

rande. Slaget som avgjorde kriget var vunnet, vilket blev slutgiltigt med 

böndernas beslut påföljande dag. Hur hertigens konstitutionellt grundade 
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anspråk skulle avslås ledde dock till ytterligare förhandlingar, som rev upp 

såren från 1660 års riksdagar. Man var tvungen att hitta argument mot herti-

gen, vilket i sin tur innebar att man var tvungen att hitta argument mot Karl 

X Gustavs testamente. 

Regeringen och rådet bad ständerna att ta ställning i två frågor: dels före-

slog man riksamiralen Wrangel som ny riksmarsk, dels ville man ha råd om 

hur man skulle svara på hertigens brev.756 I prästeståndet röstade stiften ge-

nom motiverade vota, men alla enades om att frågan om hur man skulle 

svara på den andra punkten krävde moget övervägande, i fråga om valet var 

de flesta positiva till Wrangel. Man beslöt också att kommunicera med 

adeln.757  

Redan innan Wrangel föreslagits hade dock den blivande Strängnäsbisko-

pen Emporagrius uttalat sig principiellt inför valet av riksmarsk: det var vik-

tigt att man motarbetade adelns pretentioner på att ensamma ha rätt att välja 

regeringsmedlemmar och att de andra stånden inte lät adeln få igenom ett 

prejudikat som stärkte deras uppfattning. Vidare ansåg han att även om stän-

dernas ”frihet, att de votera må” var något att tacka Gud för, så skulle man 

tänka på att inte gå Kunglig Maj:ts höghet och fria vilja förnär.758 Frågan är 

om orden om höghet etc anspelade på det provisoriska i allt som företogs 

under förmyndartiden, och som den myndige kungen inte skulle vara bunden 

av, eller om Kunglig Maj:t i detta fall syftar på kungens ställföreträdare i 

regeringen, vars förslag man inte borde gå emot. Troligen är den senare 

tolkningen den riktiga. Under den senare konflikten med adeln om riksami-

ralsvalet betonade både Enander och Laurelius att man inte utan vidare 

kunde gå ifrån regeringens förslag.759 Detta var också denna passiva lättledd-

het De La Gardie vid ett rådsmöte sade att han satte sitt hopp till när rådsher-

rar förfasade sig över att de simpla bönderna skulle delta i valet av rege-

ringsmedlemmar.760 Liksom det fanns starka tendenser bland de ofrälse att 

stödja en myndig regent, visar denna riksdag klart dessa stånds böjelse för att 

understödja regeringen, ofta mot adeln. Detta var ju inte något uttryck för 

rojalism, men hade patriarkaliskt underdåniga övertoner som Emporagrius 

uttalande visar. Samtidigt var de ofrälse ofta okunniga om olika föreslagna 

regeringspersoners eventuella kvaliteter och lät sig därför ledas av regering-

en. Och man måste också betänka att de hade mer att tjäna och mindre att 

förlora på att hålla på regeringen mot adeln än tvärtom. Att Wrangel skulle 

godkännas var det ingen som någonsin ifrågasatte. Enander lovsjöng honom 

som en segerrik hjälte både på land och till sjöss.761 Med en så populär kan-
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didat kunde regeringen lätt avvisa hertigens krav på riksmarskämbetet. Em-

poragrius uttalande anslöt sig också till linjen från höstriksdagen 1660: det 

var viktigt att statuera exempel så att inte adelsståndet ökade sin politiska 

makt på prästernas bekostnad. Det fanns alltså ett flertal skäl till en rege-

ringsvänlig men adelsfientlig politik från ofrälse sida under förmyndarrege-

ringen. Prästerna stack ut bland de ofrälse stånden då de visade en påfallande 

självständighet i sina ställningstaganden, till stor del på grund av sin rivalitet 

med adeln − medan borgarna och bönderna villigt lät sig ledas av regeringen. 

Testamentet går igen 

Vederläggandet av hertigens brev gav prästerna avsevärda problem. Varför? 

Ett svar till hertigen skulle medföra ett underkännande av testamentet. Detta 

vållade problem eftersom flera med Skult stödde hertigens sak och ansåg att 

skälen mot testamentet var otillräckliga. Testamentet ogiltigförklarades ald-

rig slutgiltigt 1660: nu såg man sig tvungen att göra det i svaret till Adolf 

Johan, vilket var ett uppenbart brott mot den döde kungens vilja. Sådant 

kunde få allvarliga efterräkningar när kungen blev myndig. Även de som 

ansåg att frågan om hertigen avgjorts fyra år tidigare ville ge hertigen någon 

slags kompensation. För hela prästeståndet gällde att det förespråkade en 

mjukare linje mot hertigen än adeln och regeringen. Men hur skulle linjen 

utformas? 

Prästerna var på jakt efter ytterligare vägledande information och vägande 

argument för att testamentet kunde förkastas. Liksom 1660 var det viktigt att 

hitta argument som var tillräckligt hållbara, och försiktigt rådfrågande av råd 

och adel liksom inre inventering av argument var även 1664 viktiga metoder. 

Väl att märka var genom accepterandet av Wrangel som riksmarsk Adolf 

Johans krav i realiteten avslagna: det handlade nu om att motivera varför. 

I fråga om informationen försökte prästerna utvinna kunskap särskilt från 

adeln (regeringen hade också ålagt stånden att diskutera saken inbördes).762 

På en konferens med delegationer från alla stånd på Riddarhuset anförde 

lantmarskalken hanteringen av Kristina hösten 1660 som förebildlig: hon 

hade som vi sett fått skriva på en försäkring om att inte återkomma med krav 

och sedan lämnat riket ”och kommer här aldrig in”.763 Adeln förespråkade 

alltså en hård linje. Emot detta påpekade Enander att additamentet stadgade 

att hertigen skulle bemötas med heder. Frågan var hur detta skulle tolkas. 

Återigen hamnade man i kniviga tolkningsfrågor på grund av bestämmelser-

nas, institutionernas, vaghet. Parallellen med Kristina ansåg biskopen vara 

missvisande, med tanke på hennes avfall från protestantismen var hon i präs-

ternas ögon ett mycket allvarligare hot. 

Både Enander och Göteborgs superintendent Brunnius uttalade sig under 

konferensen för att man skulle svara hertigen med ett brev där hans argu-
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ment motbevisades men att denne skulle bevisas all heder. Även om bägge 

gjorde dessa uttalanden ”diskursvis”, alltså som reflektioner och inte slutgil-

tiga utlåtanden så är det anmärkningsvärt att förslaget om ett sådant brev inte 

förekommer i prästernas eget protokoll. På Riddarhuset argumenterade präs-

terna som om det var ett faktum att hertigen skulle motbevisas, medan frågan 

huruvida hertigen faktiskt hade rätt i hög grad var levande i prästeståndets 

plenum. Brunnius gick till och med så långt att han för sin del ansåg att även 

man under förmyndartiden ”försett sig” (gått över sina befogenheter)  vilket 

jag tolkar som ett halvt erkännande om att han höll det för en öppen fråga 

om brottet mot testamentet var olagligt  så var man ursäktade med att detta 

var det bästa sättet att uppnå inrikes enighet.764 Brunnius gör också sin priori-

tering tydlig, och den dök upp många gånger under riksdagen: säkerhet och 

inrikes lugn var det viktigaste av allt. 

Splittring bland prästerna 

När det gällde argumenten för testamentets förkastande prövade prästerna att 

föra en öppen diskussion. Biskop Laurelius önskade uttryckligen att ingen 

”måtte bliva förmenad säga sin mening rent ut”, men fick i gengäld finna sig 

att bli tillrättavisad med hjälp av goda argument. Emporagrius ansåg också 

att man borde gå igenom akterna från 1660 och jämföra dem med hertigens 

brev och utifrån dessa aktstycken diskutera pro et contra och därefter ge 

hertigen ett fullgott svar.765 Metoden är den välkända från 1660: inventera 

argument genom att gå igenom för och emot, samt noga studera relevanta 

akter. Inget tyder dock på att diskussionen skulle leda till beslut i själva sak-

frågan om hertigens rätt. Den var de facto överspelad i och med valet av 

Wrangel. Men inte alla präster fann sig i detta. 

Vid stiftens votering gavs skilda utslag.766 Jämfört med den första dagens 

votering var ställningstagandena denna gång mer hertigvänliga i det att 1660 

års strid för testamentet i viss mån återuppväckts. Enligt Skult (vars intresse 

på patriarkalistiskt manér mer rörde försvar för hertigens person) var kärnan 

i voteringsutslagen ett ifrågasättande av varför hertigen räknades som ovär-

dig.767 Något samlat beslut lyckades stiften inte samla sig till utan beslöt sig 

för att ytterligare en gång rådfråga regeringen och rådet. 

Åtminstone Laurelius och hans Västeråspräster (däribland Skult) konsul-

terade akterna från 1660 års riksdag i Göteborg. Skult refererar deras betän-

kande i tre punkter: 1. Man borde undersöka hur prästerskapet ställt sig på 

Stockholmsriksdagen 1660. 2. Prästeståndet borde kommunicera med bor-

gerskapet. 3. Hertigen borde ”på något sätt” få njuta testamentets bestäm-

melser, genom att han upptogs i rådet och tillsammans med regeringen blev 
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kungens förmyndare i sin egenskap av farbror i enlighet med Sveriges lag.768 

Motiveringen var att detta skulle ge riket säkerhet, alltså samma hänsyn till 

säkerhet som fått superintendent Brunnius att motivera en helt annan linje. 

Detta är prästerskapets enda kända positiva förslag i frågan (och det under-

lättade säkert att stiftet hade endast fem präster på plats, inklusive bisko-

pen).769 Kravet på att hertigen ska få igenom några av sina viktigaste krav är 

det mest uppseendeväckande krav, även om posten som riksmarsk och 

rangen som högste regeringsmedlem skulle förnekas honom. Detta skulle 

förstås innebära att man gick ifrån regeringens linje, om än med ett kom-

promissförslag. Konstitutionellt sett avviker Västeråsstiftet i och med att det 

godkände testamentet med stöd i landslagens privaträttsliga stadganden om 

farbröders rätt att vara förmyndare för sina brorsöner. Vad Claes Rålamb och 

adelsmännen hade hävdat med sådan emfas var ju att en kungs testamente 

var offentligrättsligt och inte privaträttsligt: om det senare var fallet var riket 

ju att räkna som kungens privategendom. För att få stöd för sina förslag 

tänkte sig västeråsarna att liksom 1660 knyta an till borgarståndet och hämta 

ytterligare ammunition i dokumenten från den riksdagen i Stockholm detta 

år. Anmärkningsvärt nog hade prästerna dittills inte sökt kontakt med bor-

garståndet. Borgarståndets linje i denna fråga var dock från början helt pas-

siv. Bönderna verkar Västeråsprästerna dock inte ha varit intresserade av att 

få med sig. 

Hertigens aggressiva aktioner får riksdagen att sluta leden 

Vid samtal med regeringen sköt prästerna i det längsta upp ett svar på frågan 

om Adolf Johan och önskade mer information. De påpekade att inrikes 

splittring var farlig eftersom den kunde utnyttjas av rikets fiender, men 

framhöll också att hertigen skulle äras på grund av sitt kungliga blod. Sedan 

uttalade dock delegationen att saken var för svår för den att utlåta sig om och 

ville att regeringen skulle sätta upp en skrift som prästerna sedan kunde ge 

betänkande på. Troligen ville prästerna nu liksom 1660 att regeringen däri-

genom skulle få bära huvudansvaret för att testamentet förkastades. 

Rikskanslern anade detta och fortsatte att ansätta prästerna, men bjöd också 

på vidare information i det att han levererade en lång argumentation mot 

hertigen. Efter inbördes diskussioner inom prästdelegationen begärde Enan-

der återigen vidare information eftersom prästerna inte kunde enas om ett 

beslut och begärde efter ytterligare argumentation från De La Gardies sida 

om ytterligare uppskov.770 Medan förhandlingarna pågick skickade hertigen 

ett ilsket brev till den nyvalde riksmarsken Wrangel där han krävde att denne 

skulle stiga åt sidan och dessutom ett brev till adeln med krav på att han 

skulle bli introducerad på Riddarhuset (eftersom endast personer av ätter 
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introducerade där kunde bli rådsmedlemmar). Detta gjorde intryck på präs-

terna som inför rådet skarpt fördömde Adolf Johans handlande. Ändå ville 

de inte avge något svar: Emporagrius ansåg att de fortfarande inte visste 

”några klara och vissa omständigheter i saken”. Detta möttes med irritation 

av rikskanslern som vid det laget vid ett flertal tillfällen diskuterat saken 

med ständernas delegationer.771 

Till sist drev regeringen igenom att en delegation med representanter från 

rådet och alla stånden skulle gå till hertigen och läsa upp en skrift som mot-

bevisade hans argumentation i breven och sedan återlämna hans brev. Skrif-

ten meddelades muntligt till stånden och godkändes genast. Adolf Johan 

reagerade med ilska på delegationen och krävde att få argumentationen 

skriftligt.772 I prästeståndet noterade man hans ilska och förutspådde att han 

skulle bli arresterad, vilket också skedde samma dag när han förvägrades att 

åka från slottet till sitt eget slott vid Rörstrand. Även vid detta tillfälle upp-

trädde hertigen obehärskat och drog värja mot en gardesöverste.773 Samman-

taget var pfalzarens beteende ingen bra reklam för hans sak, vilket även her-

tigvänliga präster kunde notera. 

Ett par dagar senare relaterades incidenten med hertigen i rådet och samt-

liga ståndsdelegationer tog avstånd från hertigens handlande. De La Gardie 

passade också på att argumentera mot hertigens aktioner som han tolkade 

som ett sätt att ta marskämbetet i besittning. Rikskanslern poängterade att 

testamentet endast varit provisoriskt, och inte kunde träda i kraft förrän det 

konfirmerats av ständerna (vilket ju inte skett). Dessutom anförde han att 

Sveriges och andra länders historia visade hur farligt det var om förmyndar-

skapet överläts ”i de händer som förmena sig mera hava till att säga än 

andra”, alltså i händer på kungasläktingar.774 Enligt prästernas protokoll bi-

föll alla delegationerna rikskanslerns argumentation ”helst medan de hörde 

testamentet vara provisionale”.775 Från att ha diskuterat Adolf Johans bete-

ende utifrån frågeställningen om testamentet var giltigt började nu prästerna 

beklaga sig över att hertigen haft dåliga rådgivare som förlett honom till 

sådana skadliga aktioner.776 Att det var argumentet om testamentets proviso-

riska karaktär som tog skruv är möjligt, men inte helt övertygande (se Empo-

ragrius diskussion nedan). Troligare är att de avskräcktes av hertigens ag-

gressivitet och på grund av detta blev mer villiga att hålla med regeringen. 

                                                      
771 RP vol. 41a 17/5 1664 (Franc) (RA). 
772 PrP 2 s. 324 [18/5 1664]. 
773 PrP 2 s. 325f, 331 [18/5, 20/5 1664]. 
774 RP vol. 41a, 20/5 1664 (Franc) (RA). 
775 PrP 2 s. 331 [20/5 1664]. 
776 RP vol. 41a, 17/5 1660 (Franc) (RA). 
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Prästerna våndas över vederläggande av testamentet 

Senare samma dag fick stånden ta del av två förslag till skriftliga svar till 

hertigen (eftersom han begärt ett sådant): ett i kungens namn och ett i rege-

ringens, rådets och ständernas namn. Stånden uppmanades att läsa igenom 

förslagen och komma med ”observationer”.777 Kort därefter underkastade 

också regeringen ständerna frågan om hur man skulle göra med hertigen: 

skulle man få honom att skriva på en försäkran om att i fortsättningen avstå 

sina krav eller skulle man tvinga honom att vistas utomlands med bibehållet 

underhåll? Det sista alternativet fyllde enligt Skults journal riksdagen med 

förskräckelse: ”Detta hisnade alla Ständerna vid, blivandes därutöver högeli-

gen bedrövade och alldeles handfallna, icke vetandes vad därav bliva ville 

[skulle]”.778 Landsförvisning av en kunglig person var naturligtvis något 

fruktansvärt för trogna rojalister som Skult, och för alla inblandade kunde 

det vara ett farligt sätt att behandla den som den döde kungen hade utsett till 

den främste i hans sons förmyndarregering. 

Prästerna tillsatte ett arbetsutskott med delegater från alla stift för att dis-

kutera skrifterna.779 Argumenten i den första skriften var vid det här laget väl 

kända, eftersom det var de samma som lästs upp muntligt inför hertigen och 

sedan ytterligare en gång lästs upp i rådet. Ändå hade prästernas självut-

nämnde statsrättslige expert Emporagrius synpunkter. Hans huvudpoäng var 

att regeringen och ständerna inte borde åberopa sig på lagen, eftersom lands-

lagen (och särskilt kungabalken) var tillkommen i ett valrike och därför inte 

kunde gälla i ett arvrike som Sverige. Men inte heller hertigen (eller testa-

mentet) hade rätt när han åberopade sig på lagen som sade att en farbror 

skulle bli en brorsons förmyndare. Den bestämmelsen gällde bara privatper-

soner, och inte furstar. Emporagrius ansåg att man skulle visa hertigen att 

han inte hade stöd av lagen. Men han tyckte också att den juridiska argumen-

tationen var bristfällig och ville därför få bättre ”information” både i själva 

saken och i formuleringarna. ”Information” tolkar jag här som att Empo-

ragrius ville att skriften skulle komma med bättre skäl. Han förkastade det 

argument som till synes hade övertygat många om att det var rätt att förbigå 

testamentet: att det var provisoriskt och inte tillkommet på ett giltigt sätt. 

Emporagrius menade att testamentets ord ”provisionaliter” syftade på att det 

skulle gälla om inte kungen tillfrisknade. Dock ansåg han att det var viktigt 

för rikets säkerhet att inte behandla hertigen för milt.780 Hans invändningar 

fick dock inga konsekvenser, frågan är också om regeringen skulle tolerera 

                                                      
777 PrP 2 s. 332f [20/5, 21/5 1664]. 
778 Skults riksdagsberättelse 1664 Loenbom (1770) s. 51f [24/5 1664]. 
779 Utom Västerås, men det kan bero på att protokollföraren glömt bort att nämna delegaten 

därifrån. PrP 2 s. 302ff, 333f [21/5, 22/5 1664]. 
780 PrP 2 s. 334f [23/5 1664]; Skults riksdagsberättelse 1664 Loenbom (1770) s. 48f [17/5 

1664]. 
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ytterligare en förfrågan om mer information. Den 25 maj skrev prästerna 

under regeringens, rådets och ständernas skrift. 

Den ofrälse fronten i frågan om ”skyddet” mot hertigen 

Frågan var nu hur man skulle förhindra att hertigen ställde till med besvär i 

fortsättningen. Regeringen och rådet gav ständerna två alternativ: antingen 

skulle hertigen få vistas utomlands eller så skulle han bli tvungen att skriva 

på en försäkring, eller ”revers” som det kallades med den tidens språkbruk. 

Riksdagen fick ta del av ett koncept till en sådan revers.781 Stånden ombads 

att diskutera frågan gemensamt, vilket också skedde.782 Denna önskan uppi-

från förklarar troligen att även borgarna och bönderna bemödade sig om att 

aktivt ta ställning i stället för att hänskjuta allt till regeringen. Ståndens hu-

vudlinjer var klara: adeln var för en hård behandling av hertigen, medan de 

ofrälse var inne på en mjukare linje. I själva verket var de ofrälse stånden 

missnöjda med båda alternativen, eftersom de tyckte det var för strängt att 

skicka hertigen utomlands, och de kom också fram till att den föreslagna 

reversen var för strängt formulerad. Adeln å andra sidan ville skicka hertigen 

utomlands. Reversen karakteriserades som en betydelselös ”papperslapp” 

som inte gav någon trygghet för hertigen i framtiden, eftersom hertigen 

kunde bryta mot sin försäkran närhelst han ville. 

Det rådde dock konsensus om vilka målen var i behandlingen av hertigen: 

rikets säkerhet å ena sidan och respektfull behandling av hertigen å andra 

sidan. Alla var också ense om att säkerheten hade högst prioritet. Till försvar 

för mildare behandling anfördes bland de ofrälse att ståndens enighet garan-

terade säkerhet gentemot hertigen, mot vilket replikerades att detta snabbt 

kunde förändras. Bland prästerna uttrycktes också åsikten att man i politiken 

inte kunde förutse allt utan att det var bäst att tro hertigen om gott och lämna 

sin säkerhet i Guds händer. Detta var en av de sällsynta gånger som Gud 

blandades in i dessa konstitutionella spörsmål. Göteborgs superintendent 

Brunnius pläderade för mildhet på följande sätt: ”Man plägar per mitiora 

[mildhet] komma till samma finem [resultat] efter svenska humeuren [tem-

peramentet]”.783 Den ”svenska modell” som Brunnius anspelar på är troligen 

det smidiga och oblodiga sättet att lösa inrikes konflikter som präglade Sve-

rige efter Karl IX:s död, och som definitivt varit framgångsrik eftersom det 

sedan dess rådde inrikes fred. Här fanns alltså en förebildlig modell, ett pre-

judikat, att ansluta sig till. Kanske är detta det första belägget för att mode-

ration och uppgörelser i samförstånd betraktades som en specifik svensk 

modell – på ett sätt som påminner om Eva Österbergs hypotes om att den 

                                                      
781 PrP 2 s. 334 [22/5 1664]. 
782 RAP 9 s. 49–54 [23/5 1664]; PrP 2 s. 334–339 [23/5 1664]. 
783 RAP 9 s. 54 [23/5 1664]. 
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svenska modellen är en politisk kultur som kan spåra sina rötter tillbaka till 

tidigmodern tid.784 

Laurelius hävdade också att det var farligare att skicka hertigen utom-

lands, då han i förbittring kunde ansluta sig till rikets fiender. Västeråsbisko-

pen hamnade också i en skarp diskussion med Gustaf Oxenstierna om 

huruvida Kristina eller Adolf Johan utgjorde det största hotet, där Laurelius 

hävdade att den katolska Kristina var ett mycket större hot.785 

Enanders kompromiss löser striden om reversen 

Mitt under en konferens mellan präst- och adelsdelegationer lanserade Enan-

der plötsligt det segrande förslag som löste upp knutarna: man skulle först 

lämna över svaret på hertigens brev och avvakta hans svar på detta. Om han i 

sin tur kapitulerade i sitt svar kunde reversen formuleras mildare, om den 

alls skulle behövas (de ofrälse hoppade slippa ställa honom inför en revers). 

Annars kunde den göras strängare. Detta visade sig väl överensstämma med 

vad borgarna för sin del kommit fram till. När man frågade regeringen vi-

sade den sig vara tillfredsställd med denna lösning. Bönderna hade å sin sida 

överlämnat avgörandet i de högre ståndens händer, även om de genom dele-

gationer hade uttryckt åsikten att Adolf Johan inte borde sändas utomlands 

och att reversen var för strängt formulerad. Adelsdelegationen visade ingen 

entusiasm för Enanders förslag under den gemensamma konferensen, men 

när lantmarskalken föreslog att man skulle ansluta sig till detta förslag gick 

det igenom. Tyvärr återger Riddarhusprotokollet inte diskussionerna inför 

detta beslut.786 Prästernas kompromisslinje hade segrat. 

De avgörande kontakterna i denna fråga togs mellan adeln och prästerna, 

som också hade gemensamma konferenser. För ovanlighetens skull skedde 

inget sådan konfererande mellan de ofrälse stånden, inte ens mellan präster 

och borgare. Dessa uttryckte dock ömsesidiga försäkringar om att de skulle 

stå eniga i denna fråga”ståndandes i samma båt” som man uttryckte det.787 

Eniga blev de ju också till slut. Under en borgardelegations besök i Storkyr-

kan enades de också om att de skulle konsultera adeln för att se om den 

kände till några underliggande ”arcana”, hemligheter, som kunde vara avgö-

rande för hur frågan skulle uppfattas. Det framgår inte vilken typ av hemlig-

heter man trodde det kunde röra sig om, men det speglar en medvetenhet om 

att det fanns sådana hemligheter och det visar också på en vilja att ta sig ur 

det informationsunderläge man hade i jämförelse med adeln genom att råd-

fråga detta stånd. 

                                                      
784 Österberg (1993) s. 141–145. 
785 RAP 9 s. 57 [24/5 1664]; PrP 2 s. 341f [24/5 1664]. 
786 RAP 9 s. 55 [24/5 1664]; PrP 2 s. 343f [24/5 1664]. 
787 PrP 2 s. 335 [23/5 1664]. 
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Reversen mildras sedan hertigen spaknat 

När svaret på hertigens brev överlämnades av en delegation av riksdagsmän 

och rådsherrar beledsagades det med en uppmaning om att Adolf Johan 

skulle tänka på ”medel” genom vilka kungen och riket kunde vara försäkrade 

om att han inte skulle ställa till med ytterligare oro. Hertigen var betydligt 

mer spak denna gång och sade att när han såg att regeringen och riksdagen 

var så enig så ville han underkasta sig.788 Det skriftliga svar han gav var 

också mycket fogligt.789 Detta tog de ofrälse som intäkt för att reversens or-

dalag borde mildras. Bönderna meddelade denna åsikt via delegation till 

prästerskapet, utan att först ha rådfrågat dem. Enander förmanade för säker-

hets skull bönderna att de skulle vara ”stadiga uti sin mening”.790 I denna 

fråga ansågs det uppenbarligen ofarligt att stödja sig på bönderna. Den 

snabbt mäklade enigheten mellan de ofrälse meddelades som ett faktum till 

adeln, vilket gjorde intryck på Riddarhuset.791 Dock avvaktade faktiskt bor-

garna med sitt slutgiltiga ställningstagande till efter prästerna meddelat att de 

ofrälse var ense; borgarna ville se om de kunde få mer råd av adeln. Enander 

meddelade dock att prästerna genast tänkte meddela regeringen sina änd-

ringsförslag, vilket fick borgarna att ansluta sig. Troligen ställde de sig alltså 

bakom de ändringar som prästerna formulerat, då det inte finns något borger-

ligt ändringsförslag bevarat.792 

Vilka ändringar lyckades man då prestera? Jag har inte studerat det första 

utkastet till revers som regeringen presenterade och som de ofrälse ansåg 

vara för skarpt formulerat. Att det skilde sig från den slutliga versionen 

framgår av adelns observationer: de anspelar på ett muntligt förslag som 

kompletterade reversens ”ofullkomlighet”.793 Det rör sig med största sanno-

likhet om den muntliga klausul som prästerna och borgarna diskuterat och 

som föreskrev att hertigen skulle vistas utomlands (och möjligen ett hot om 

vad som skulle ske om han inte gick med på det).794 Denna klausul var alltså 

borta, vilket adeln beklagade i sitt svar.795 Prästerna föreslog i sin inlaga två 

förmildrande förändringar. För det första ville prästerna att, när man åter-

krävde den fullmakt till riksmarskämbetet som Karl Gustav gett hertigen, 

skulle det motiveras med att den ”provisionaliter är ställd och icke […] av 

Rikets Råd och ständerna approberad [godkänd]” i stället för det föreslagna 

orden om att fullmakten var alldeles ”kraftlös och maktlös”. Detta tyder på 

att prästerna var motvilliga att använda så hårda ord om en kunglig fullmakt, 

                                                      
788 PrP 2 s. 347 [26/5 1664]. 
789 Adolf Johans svar på Kungl Maj:ts brev 1664 Stiernman (1743) s. 404ff. 
790 PrP 2 s. 350 [26/5 1664]. 
791 RAP 9 s. 68f [27/5 1664]; PrP 2 s. 350f [27/5 1664]. 
792 PrP 2 s. 351 [27/5 1664]. 
793 Adelns betänkande angående projektet till Adolf Johans revers 1664 RAP 9 s. 282f [Bilaga 

3]. 
794 PrP 2 s. 335 [23/5 1664] 
795 RAP 9 s. 282f. 
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men också på att de kunde motivera förkastandet av den de facto, eftersom 

den inte tillkommit i vad de uppfattade som konstitutionell ordning. Denna 

ändring blev dock inte införd i den slutliga versionen. 

Det andra ändringsförslaget var att prästerna ville ha in en formulering 

om att hertigen skulle söka Guds hjälp så att han inte lockades att gå i från 

försäkringen i stället för att en formulering som lämnade Gud utanför saken. 

Prästernas förslag antogs till den slutliga versionen.796 Med denna ringa för-

ändring i åtanke kan det tyckas vara en överdrift när prästeståndets protokoll 

triumfatoriskt konstaterar att reversen ändrats efter prästernas förslag.797 

Dessutom hade det under diskussionen förekommit andra förslag på mildare 

formuleringar som inte kommit med i prästernas ändringsförslag, men av allt 

att döma inte förändrades från ursprungsversionen till slutversionen.798 Präs-

terna menade dock sannolikt att de åstadkommit en avsevärd skillnad i jäm-

förelse mot det ursprungliga reversförslaget som de ansett nära nog oaccep-

tabelt. 

Förutom att prästerna i allmänhet ville mildra tonen i reversen höjdes det 

röster i ståndets interna debatt som undrade om reversen inte på ett otillbör-

ligt sätt ”prejudicerade” kungen när han blev myndig: alltså att Karl XI 

skulle vara tvungen att hålla sin farbror vid reversens bestämmelser. Empo-

ragrius och en annan präst förklarade dock att inga beslut som fattades under 

förmyndartiden var bindande för Karl när han tillträtt tronen.799 Det är svårt, 

som alltid, att veta om detta var uttryck för patriarkalism eller dikterades av 

fruktan för vad kungen skulle tycka om sådana ”prejudikat” när han blev 

myndig. 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av de ofrälses politik 

I de valsituationer mellan respekt för kungliga, men maktlösa personer, och 

vad man bedömde vara vitala intressen för rikets säkerhet valde de ofrälse 

både 1660 och 1664 det senare. I fallet med Adolf Johan smög sig förutom 

                                                      
796 Prästerskapets betänkande om projektet till Adolf Johans revers 1664 PrP 2 s. 540f; Hertig 

Adolf Johans Renunciations- och försäkringsakt 1664 Stiernman (1729). s. 1430ff  
797 PrP 2 s. 351 [27/5 1664]. 
798 Laurelius föreslog att orden ”att ingen skall kunna H.F.N. [Hans Furstliga Nåde] ifrån 

denna obligationen vindicera” skulle mildras. (PrP 2 s. 338 23/5 1664) I slutversionen står det 

att ingen ska få ”dispensera” eller ”lösa eller befria” hertigen från sitt löfte (Hertig Adolf 

Johans Renunciations- och försäkringsakt 1664 Stiernman (1729) s. 1431). I mina ögon är 

dessa formuleringar likvärdiga, och kan också varit oförändrade, eftersom Laurelius troligen 

citerar ur minnet. Unonius vill ha bort ordet ”förråda” (PrP 2 s. 336 [23/5 1664]). Det är dock 

troligt att han tagit miste och menar ordet ”föreråda”, som betyder ”förebygga”, eftersom 

detta ord men inte ordet ”förråda” förekommer i skriften (Hertig Adolf Johans Renunciations- 

och försäkringsakt 1664 Stiernman (1729) s. 1431). 
799 PrP 2 s. 336 [23/5 1664]. 
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respekten även oron inför att Karl XI vid sin myndighet skulle bli arg över 

farbroderns förkastande. Ändå var valet förhållandevis lätt, det var mer 

gynnsamt att ställa sig på deras sida som de facto hade makten i Sverige, 

rådet och regeringen. Och Kristina och Adolf Johan misstänktes också kunna 

ställa till med inrikes oreda. Mot sådana hänsyn stod sig tidigare avgivna 

högstämda löften om att hålla testamentet och Kristinas underhållsrecess 

slätt. 

I frågan om Kristinas recess var det prästerna som var drivande, och som 

faktiskt ensamma förhindrade att Kristinas önskemål tillgodosågs. De andra 

stånden accepterade uppenbarligen prästernas religiösa expertis och ansåg 

sådana frågor så viktiga att man kunde bryta mot givna löften mot en monark 

man tidigare varit undergiven på grund av att hon nu var katolik och därmed 

ett potentiellt hot. Varken löften om mutor till bönderna eller myndigt makt-

språk gav drottningen anhängare i de ofrälse leden, i stället diskuterade man 

om hon borde arresteras när hon kom med hotelser. Liksom när det gällde 

Adolf Johan valde bönder och borgare säkerhet och patriarkalistisk trohet 

mot den existerande överheten (förmyndarregeringen) före respekt mot 

maktlösa furstliga personer som kunde tänkas ställa till med inrikes eller 

utrikes oreda. 

Generellt sett var de ofrälse mer sympatiskt inställda till hertig Adolf Jo-

han än regering och råd, även om det inte alltid yttrade sig i konkret hand-

ling. Borgarna höll under förhandlingarna en låg profil och sköt konsekvent 

avgörandena till regeringen, förutom när de på regeringens begäran sam-

rådde med de andra ständerna angående reversen. I bondeståndet hördes 

inledningsvis krav på att riksdagen seriöst skulle behandla hertigens skrifter, 

beledsagat av uttalanden om att kraven var välgrundade. Regeringen lycka-

des dock med hjälp av övertalning och övervakning tysta oppositionen bland 

bönderna, och under de följande förhandlingarna antog man samma attityd 

som borgarna. 

Prästerna var det enda ofrälse stånd som var aktiva genom hela krisen 

även om dess förhandlingar präglades av vånda inför de delikata avgöran-

dena. Talmannen Enander bad regeringen om uppskov med valet av riks-

marsk, trots att en majoritet av stiften uttalat sig för att stå fast vid 1660 års 

beslut och således inte ge hertigen någon plats. Hos regeringen svängde dock 

Enander plötsligt och gick med på att välja ny riksmarsk, vilket väckte ilska 

bland de hertigvänliga prästerna. När det sedan gällde den svåra frågan om 

att vederlägga hertigens skrift och därmed testamentet plågade det prästerna 

som förhörde sig hos regeringen om fler och bättre argument som gjorde ett 

sådant förkastande försvarbart. Trots att prästerna och troligen alla de ofrälse 

reagerade negativt på hertigens obalanserade uppträdande ville man inte som 

adeln skicka honom utomlands eller ställa en hård revers. Biskop Enander 

hittade en väg ur knipan som gav hertigen chansen att kapitulera innan man 

ställde reversen, som då kunde göras mildare. 
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Ideologisk inställning 

Prästernas starka aversion mot Kristinas krav lockade fram de mest kon-

stitutionalistiska tongångarna som något ofrälse stånd visade prov på under 

min undersökningsperiod. De förnekade med emfas teokratiska tankegångar 

att kungar endast var ansvariga inför Gud. I stället var monarker bundna av 

underförstådda antaganden även om dessa inte var specificerade i akter som 

Kristinas recess: med andra ord bands de av informella institutioner även om 

dessa inte var formellt kodifierade i den positiva rätten. De var också alltid 

bundna av ed och försäkran, och det var rådets och riksdagens uppgift att 

fortlöpande kontrollera att regenterna höll sig till detta. Detta var en ganska 

radikal konstitutionalism som prästerna nog knappast vågat ge luft åt om det 

gällt en regerande monark och som de nog aldrig sporrats till om det gällt 

någon annan fråga än religionen. Prästernas religionsmonopol, som de alltså 

upplevde att Kristina utgjorde ett hot mot, var heligt: det var basen för deras 

existens och de ansåg dessutom att varje uns av katolsk närvaro i Sverige 

öppnade vägen till helvetet för vilseledda själar. I sin egen självbild var präs-

terna omutliga Kristi stridsmän vars uppgift det var att stå upp mot överheten 

för den rena tron. Även om inga liknande tongångar hördes från de andra 

ofrälse var de överens med prästerna om att hot mot religionen var allvarliga 

saker. 

I förhållande till Adolf Johan visade de ofrälse stånden stor respekt i ord, 

men i handling följde de tämligen konsekvent regeringens instruktioner. Det 

fanns helt klart inslag av patriarkalism i försvaret av kungens testamente, 

liksom en patriarkaliskt färgad trohet mot hertigen i sin egenskap av medlem 

av kungahuset. Samtidigt fanns det också en klart patriarkaliskt färgad un-

derdånighet gentemot regeringen. När Adolf Johan handlade oöverlagt 

skyllde man inom prästerna på dåliga rådgivare. Detta hade man även gjort 

när Kristina 1660 kom med skarpa krav. Detta kan ses både ur ideologisk 

och taktisk synvinkel. Man undviker att stöta sig med den högst uppsatta, 

och kan bibehålla sin tro på att denna egentligen är god och att problemen 

kan lösas om bara de utsedda syndabocken/-arna avlägsnas. På detta sätt är 

det en spegelbild av överhetens bild av onda uppviglare som hetsar den 

egentligen goda allmogen till uppror: något som ju drabbade prästerna 

själva. 

Genomgående är också tilltron till riksdagen och riksdagsbesluten: för 

många präster och bönder framstod uppenbarligen hertigens krav som över-

spelade i och med de beslut som ständerna fattat 1660. Dessa kunde inte ens 

kungens farbror sätta sig över. Inom prästeståndet fanns det å andra sidan de 

som ville gå tillbaka och åter granska 1660 års akter, tydligen för att se om 

de kunde betraktas som giltiga. På sätt och vis var även det ett tecken på 

tilltro till riksdagens makt: makten att ändra fattade beslut. 
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Drivkrafter/motiv 

De ideologiska motiven av patriarkalisk karaktär har redan berörts. Men 

troligen har andra bevekelsegrunder spelat större roll. De ofrälse går ganska 

snabbt med på att tillsätta ny riksmarsk och därmed de facto motarbeta Adolf 

Johans krav. Inom präste- och bondeståndet verkar de hertigvänliga som 

ville beakta hertigens krav bara ha utgjort minoriteter. De flesta var i stället 

inne på att hålla sig till besluten 1660. Varför? Det mantra som alla stånd 

upprepar under förhandlingarna är säkerhet. Vilken politik som gav störst 

säkerhet rådde det ibland oenighet om, men alla sade sig sträva efter samma 

mål. Man delade åsikten, som nog var en insikt, att inrikes splittring under 

en förmyndarregering snabbt kunde förvandlas till utrikespolitiska problem. 

De ofrälse fick också väga in regeringens bestämda och resoluta motstånd 

mot hertigen i kalkylen: det var regeringen som hade makten, och öppen 

opposition mot den när den agerade så bestämt skulle troligen leda till pro-

blem för riksdagsmännen. Hur stora sympatier som än fanns för hertigen och 

kungahuset var det för riskfyllt att ställa sig bakom hans krav. Sympatierna 

med hertigens person minskade också märkbart när han upprepade gånger 

betedde sig obalanserat och kanske även av de flesta ofrälse började uppfatt-

tas som ett hot mot rikets säkerhet. Ett uttalande från bondehåll tyder på 

detta. Icke desto mindre ville de ofrälse inte landsförvisa hertigen, även detta 

med hänvisning till att han kunde utgöra en fara för riket när han var utom-

lands. 

Att bemöta hertigens argument var en plågsammare process för prästerna 

än att de facto motsätta sig hans krav. Detta berodde på att man blev tvungen 

att öppet förkasta Karl X Gustavs testamente, vilket inte hade skett 1660. 

Liksom när testamentet behandlades 1660 var prästerna noga med att det 

fanns stöd i institutionerna för deras beslut, att det fanns acceptabla argu-

ment för denna politik. Det rörde sig om en blandning av prestige – man 

ville inte vara en dörrmatta som adliga politiker bara kunde trampa på – och 

försäkring att inte hamna i trubbel när kungen väl blev myndig. 

Självständighet 

Prästeståndet var i högsta grad självständigt i frågan om Kristinas process, 

där det drev både adel och de andra ofrälse framför sig. Prästerna visade 

också under hela processen om Adolf Johans krav prov på stor självständig-

het och sökte hela tiden hitta goda grunder till sina ställningstagande, även 

om man försökte utnyttja regeringens och rådets kunskaper för att kunna 

fatta beslut. Bönderna och borgarna däremot lät sig som sagt under hela pro-

cessen ledas av regeringen. 

De ofrälses vinster och förluster 

På lång sikt ledde erfarenheten med Kristinas konversion till att hårdare krav 

på regenternas ”renlärighet” infördes i kungaförsäkran (kap. 8). Det viktig-
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aste resultatet var att man genom biskop Enanders skickliga kompromissför-

slag lyckades undvika att hertigen behandlades alltför strängt sedan hans 

aktion misslyckats. 
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9. De ofrälse och riksdagsmaktens höjdpunkt 
1668–1675 − förhandlingarna om gårdsrätten, 
kungaförsäkran och ederna 

Förmyndarregeringens införande av en ordning om gårdsrätt 1671 har för 

eftervärlden fått symbolisera 1600-talsadelns strävan att ”feodalisera” Sve-

rige genom att erövra självständig juridisk makt över sina underlydande och 

då särskilt bönderna.800 Gårdsrätten gav adliga husbönder utökad juridisk rätt 

över de anställda på deras gods, inklusive relativt hårda straff. Lika symbo-

liskt har de ofrälses och den nyss myndige Karl XI:s gemensamma kullkas-

tande av ordningen på riksdagen verkat: berövandet av adelns juridiska makt 

förebådade krossandet av dess politiska och ekonomiska makt genom en-

välde och reduktion.801 Aktionen har också väckt visst intresse på grund av 

att de ofrälse i sin protestskrift mot adeln åberopade konstitutionella skäl 

(”för en gångs skull” skriver Michael Roberts) gentemot adeln, eftersom de 

menade att riksdagen borde fått samtycka till gårdsrätten för att den skulle 

vara giltig.802 Frågan är dock inte ordentligt utredd: den mest utförliga skild-

ringen av frågan hittills är ett par sidor i den stora riksdagshistoriken från 

1930-talet.803 Detta gör aktionen mot gårdsrätten intressant utifrån förelig-

gande avhandling. Förhandlingarna om de eder som regent och undersåtar 

svor till varandra vid kröningarna, samt förhandlingarna om de löften regen-

ten gjorde till undersåtarna i kungaförsäkran har också en naturlig plats i 

denna avhandling. Ständerna hade vid dessa förhandlingar chansen att på-

verka vad som skulle vara förpliktande både för dem själva och för regenten 

under hans regeringstid. 

Före fallstudierna kommer jag att redogöra för de ofrälses politik i andra 

frågor utifrån tidigare forskning. Stort utrymme kommer att ägnas åt stän-

dernas ”ansvarsutkrävande” av förmyndarregeringen i samband med krigs-

utbrottet 1675. Denna konstitutionellt betydelsefulla förhandling hade förtjä-

nat en egen fallstudie, vilket dock var ogörligt av tids- och utrymmesskäl. 

Jag kommer ändå att använda mig av den forskning som gjorts om händelsen 

när jag drar bredare slutsatser om de ofrälses politik. 

                                                      
800 Jutikkala (1963) s. 172; Lindkvist & Sjöberg (2003) s. 446. 
801 Upton (1998) s. 16; Grauers (1932) s. 17f. 
802 Roberts (1967b) s. 264n57. 
803 Grauers (1932) s. 17ff. 
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Bakgrund 

De ofrälses framgångar i finansfrågorna: reduktion före bevillning 

Det har många gånger framhållits att Karl XI:s omyndighetstid på många sätt 

varslade om frihetstiden i och med ständernas ökade makt. I första hand är 

det Riddarhusets ökade självständighet från regeringen forskarna avsett, men 

även de ofrälse flyttade fram sina positioner.804 Mycket av ständernas fram-

gång berodde nämligen i hög utsträckning på att riksdagen bildade enad 

front mot regeringen. I första hand gällde detta finanspolitiken. 1664 lycka-

des regeringen trots kraftigt motstånd genomdriva en pålaga som kallades 

”skeppshjälpen” men som var omgärdad med krav på kontroll av medlens 

användning från ständernas sida. På 1668 och 1672 års riksdagar kammade 

dock regeringen noll inför ständernas motstånd. 1664 och 1668 samlades 

delegationer från alla de fyra stånden till gemensamma konferenser för att 

diskutera regeringens proposition och komma med likalydande svar: detta 

skulle förstås bli svårt för regeringen att ignorera när riksdagsbeslutet fatta-

des. Denna samfällda aktion innebar något nytt i Sveriges politiska liv, och 

det var prästerna som först tog initiativ till dessa möten. 1672 och 1675 sam-

arbetade de tre ofrälse stånden på samma sätt. Förmyndarregeringen tvekade 

också att begära bevillningar då det väckte det hela tiden latenta kravet på 

reduktion.805 

Ständerna lyckades alltså väl i sin målsättning att slippa högre skatter, 

men samtidigt ska man komma ihåg att många av de skatter som införts av 

Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna numera var införda som ordinarie 

skatter i jordeböckerna och att trycket fortfarande var hårt, särskilt på bön-

derna. Liksom under Kristinas förmyndarregering föreslogs också under 

1660-talet att ständerna skulle ge bevillning först sedan regeringen behandlat 

deras besvär.806 

De ofrälse leder riksdagens ansvarsutkrävande av förmyndarna 1675 

De svenska förhoppningarna om att slippa kriga på Frankrikes sida grusades 

då flera tyska furstar inklusive kurfursten av Brandenburg och kejsaren för-

klarade Ludvig XIV krig. Den svenska prestigen skadades allvarligt när 

riksmarsken Wrangel förlorade drabbningen i juni 1675 vid Fehrbellin mot 

brandenburgarna. Dagen efter att stånden på kröningsriksdagen 1675 fått del 

av propositionen förklarade även Danmark krig.807 Propositionen innehöll 

som vanligt en redogörelse för utrikespolitiken och dessutom en begäran om 

medel så att riket kunde försvaras. Adeln, prästerna och borgarna besvarade 

                                                      
804 Rystad (1985) s. 73f; Ahnlund (1933) s. 338ff 
805 Carlson (1885) s. 221f, 276, 342; Ahnlund (1933) s. 343, 350, 361, 537f; Wittrock (1914) 

s. 254–258; Wittrock (1917) s. 31f, 377f. 
806 Ahnlund (1933) s. 195; Holm (2007) s. 226; Wittrock (1914) s. 258. 
807 Carlson (1885) s. 342. 
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detta med att begära mer information om krigsmaktens ställning − uppenbar-

ligen inte entusiastiska inför att behöva ställa upp med dryga krigshjälper. 

En regerande kungs normerande beskrivning ifrågasattes alltså. Detta var 

inte helt unikt: redan 1629 hade prästerna begärt kompletterande uppgifter 

om utrikespolitiken, med avsikt att ifrågasätta krigspolitiken. Tonläget var 

dock högre denna gång. Rikskanslern De la Gardie var tillmötesgående i och 

med att han gav en ytterligare relation om kriget med Brandenburg men ur-

säktade sig med att kollegierna inte kunde ge information om tillståndet 

(riksdagen hölls i Uppsala och kollegierna var förstås i Stockholm). Många 

lugnades av detta, men uppmjukandet av rådets auktoritet öppnade för fort-

satta attacker. Biskop Terserus bland prästerna och landshövding Falkenberg 

hos adeln reste krav på att få veta med vilka medel rådsherrarna tänkt föra 

krig när de ingick alliansen. Terserus ville att ständerna skulle få granska 

hela utrikespolitiken sedan riksdagen 1672, vilket var ett häpnadsväckande 

offensivt krav även för att vara från den radikale Linköpingsbiskopen. Rådet 

skulle göras ansvarigt för sina råd inför riksdagen, och som nämnts ovan 

ifrågasattes också kungens rätt att förklara krig utan ständernas vetskap.808 

De ofrälse slöt upp bakom Terserus, framför allt prästerna och borgarna 

hade redan från riksdagens början täta kontakter. Innan ansvarfrågan klar-

gjorts kunde det inte bli tal om någon krigsbevillning. Sekreta utskottet fick 

ta del av en ”hoper akter”, men nöjde sig inte med detta. Utskottet ville 

granska rådets protokoll. Detta tilltag upprörde även kungen som avslog 

begäran. Borgmästare Thegner, som var borgarnas talman, kom då med en 

listig kompromisslösning och inskränkte begäran till att gälla utdrag av pro-

tokollen. De tre högre ståndens plena godkände denna begäran. Dessutom 

beslöt de på Thegners inrådan att även bönderna skulle ansluta sig till dele-

gationen som skulle uppvakta rådet i ärendet: man kunde förstås räkna på 

böndernas vilja att om möjligt slippa extra bevillningar.809 

Rådets svar var att det fört utrikespolitiken enligt riktlinjerna från 1672 

och angående förmyndarregeringens förvaltning hade den fått ansvarsfrihet 

av kungen vid samma riksdag.810 Det andra påståendet stämde. Trots addita-

mentets bestämmelse om att förmyndarna skulle göra en redogörelse inför 

riksdagen var det endast kungen som fått ta del av den: ännu ett tecken på 

hur osäkert det var att fattade beslut fullföljdes. Det förekom visserligen krav 

på granskning av förmyndarregimen i prästeståndet, mest från kyrkoherdar, 

men de verkar inte ha åberopat sig på additamentets bestämmelser och 

främst koncentrerat sig på förmyndarnas finansförvaltning.811 Varför gjorde 

man inte slag i saken redan 1672? Det kan finnas flera förklaringar: man kan 

                                                      
808 Carlson (1885) s. 343, 346; Grauers (1932) s. 20ff; Ahnlund (1933) s. 179; Rosén (1963) s. 

54ff; Varenius (1901) s. 96–108. 
809 Grauers (1932) s. 22f; Varenius (1901) s. 97, 109–118. 
810 Grauers (1932) s. 24. 
811 PrP 3 s. 63 [7/9 1672]; Varenius (1901) s. 47. 
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ha varit omedvetna om additamentets bestämmelse, man kan ha dragit sig 

för att utmana de förmyndare som trots allt ännu var mycket mäktiga och 

slutligen var de flesta förmodligen rätt nöjda med att ha fått leva i fred i tolv 

år och dessutom sluppit större ekonomiska uppoffringar. I riksdagsbeslutet 

1672 tackade ständerna också artigt förmyndarna för deras goda regering.812 

1675 var förmyndarna inte längre regeringen, utan rådsherrar och hade 

följaktligen mindre makt. Och nu stod riket plötsligt inför krig med de stora 

uppoffringar av materiella resurser och människoliv som det innebar. 

Rådets försök att göra ständerna medansvariga var inte vidare välbetänkt. 

Dessa blev nu än mer upprörda och menade att alliansen med Frankrike re-

dan var sluten vid 1672 års riksdag. Regeringen hade dessutom lovat att den 

inte skulle medföra fara. Angående förmyndarnas räkenskap ansåg ständerna 

att kungen inte gett sig tid att detaljgranska den: nu ville man på biskop Ter-

serus förslag att riksdagen skulle granska förmyndarförvaltningen.813 Även 

om forskningen har antagit att detta skedde med additamentets bestämmelse 

om riksdagsgranskning som grund har man aldrig kunnat redovisa att addi-

tamentet åberopats.814 Snarare var det den allmänna föreställningen om riks-

dagens stora rättigheter som påverkade politikerna: det var inget utslag av 

institutionell förutsägbarhet utan tvärtom ett tecken på politikens nyckfull-

het. 

Karl XI själv väntade otåligt på att få bege sig ut i kriget och önskade 

inget hellre än att riksdagen skulle bevilja nödvändiga medel. Han slutade 

dock att hålla rådet bakom ryggen och gick med på ständernas krav sedan 

hans påtryckningar på ståndens talmän om bevillning misslyckats. När rådet 

såg att kungen vacklade beslöt det att undvika öppet nederlag och erbjuda 

granskning av protokollen och förmyndarförvaltningen. Stånden började utse 

sina delegater i den undersökningskommission som skulle förrätta den pro-

cess som gått till historien som förmyndarräfsten och som kom att fortgå 

under många år.815 

Händelseförloppet 1675 har framhållits som unikt: riksdagen gavs rätt till 

ansvarsutkrävande av regeringen, om än som en isolerad engångsföreteelse. 

Samtidigt ska man hålla i minnet att det var en före detta regering som ställ-

des till ansvar. Kungen avkrävdes inte ansvar trots att han ju hade rege-

ringsmakten sedan 1672 och dessutom redan hade godkänt förmyndarför-

valtningen. Att man kunde angripa före detta regeringspersoner, om man kan 

kalla en regerande drottning för det, hade även de ofrälse stånden visat redan 

under processen med Kristina 1660. Beslut fattade av regerande kungar hade 

utsatts för kraftiga angrepp under förmyndarperioden (angående de nya kol-

                                                      
812 Varenius (1901) s. 52f. 
813 Grauers (1932) s. 24. 
814 Varenius som grundligast utforskat skeendet anför inga belägg för att så skulle vara fallet. 

(Varenius (1901) s. 160f.) 
815 Grauers (1932) s. 24f.; Varenius (1901) s. 144, 146f. 
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legierna och dagsverksstadgan). Det ska dock tilläggas att utan så djärva 

ledare som Thegner och Terserus hade riksdagens krav troligen inte blivit så 

långtgående som de blev. Inom prästeståndet var det många som beklagade 

den hårda politiken mot rådet. Som tidigare forskning slagit fast är det helt 

klart att det inte var Karl XI själv som låg bakom attackerna på rådet: det var 

ständernas, och särskilt Thegners och Terserus, eget initiativ kombinerat 

med partistriderna inom rådet som låg bakom De La Gardies och de gamla 

förmyndarnas fall.816 

 

Riksdagsmakt mot adelns anspråk: striden om gårdsrätten 

Sammanfattning av striden om gårdsrätten 1668–1675 (7/7–16/9 1668, 

11/11–12/12 1672) 

1. 1668. Adeln och rådet samverkar kring beslut om en ordningsstadga för 

adelns anställda, en gårdsrätt. Principbeslutet infogas i riksdagens förslag till 

biavsked. 

2. 1668. Borgarna och prästerna gör motstånd och vill inte godkänna 

gårdsrätten utan att de fått granska den. 

3. 1669–71. Rådet och regeringen utarbetar och utfärdar ändå en gårds-

rätt, men tar viss hänsyn till de ofrälses åsikter. 

4. 1672. Bönderna vill avskaffa gårdsrätten och vänder sig till präster och 

borgare för stöd. De ofrälse stånden enas om detta och borgarna sätter upp 

en protestskrift. 

5. 1672. Prästerna tar ledningen i striden och kopplar frågan till en begä-

ran om att adelns privilegier inte ska bekräftas. 

6.1672. De ofrälse lämnar in en gemensam skrift mot gårdsrätten till 

kungen och rådet. Kungen hänvisar frågan till rådet, som begär att de ofrälse 

ska förtydliga sina argument. Detta sker i en ny skrift. De ofrälse får halvt 

löfte om att gårdsrätten ska avskaffas. 

7. 1675. Sedan borgarna i en besvärspunkt beklagat sig över att gårdsrät-

ten inte avskaffats gör Kungl. Maj:t en resolution som stadgar om dess av-

skaffande. 

Innan den politiska processen om gårdsrätten tas upp kan man ställa sig 

frågan om vilken domsmakt de svenska adelsmännen i praktiken hade över 

sina underlydande, och om den förutom legohjon och tjänstefolk omfattade 

deras landbor och skattefrälsebönder. I de ofrälses protestskrift från 1650 

beklagade man sig över att adeln straffade sina bönder, och det finns kända 

fall från Sverige och Finland där bönder utsatts för fysisk bestraffning av 

                                                      
816 Varenius (1901) s. 121f, 155. 
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adelsmän.817 Förekomsten av fångkistor på sätesgårdarna påvisar åtminstone 

att det fanns ett hot om straff.818 Frågan är hur vanligt det var att bönderna 

utsattes för straff eller hot om straff? Rädslan för att ett accepterande av 

gårdsrätten i slutändan kunde leda till att den skulle komma att omfatta di-

sciplinering av dagsverkspliktigt bondfolk av adelsfogdar med tillgång till 

fånghålor spelade säkert in för motståndet mot gårdsrätten. 

Under 1668 års riksdag påpekade Per Brahe att det kanske var onödigt att 

införa en särskild ordning om gårdsrätter eftersom mycket av det som stod i 

den redan praktiserades på gårdarna.819 I Schering Rosenhanes oavslutade 

instruktionsbok om hur man bör sköta adelsgods som skrevs under tidigt 

1660-tal berörs också en för gården specifik gårdsrätt som en självklar sak.820 

I Rudolf Fåhraeus biografi över Magnus Gabriel De la Gardie finns dennes 

”bordsartiklar” daterade 1669 citerade in extenso.821 Dessa föreskrev hur 

hans anställda skulle bete sig under de gemensamma måltiderna och vilka 

straff som skulle utdömas för överträdelser. Dessa var: penningböter, fäng-

else, spöstraff och avsked. Detta var samma straff som Rosenhane räknat 

med och även de samma som upptogs i 1671 års gårdsrätt.822 Jag anser att 

dessa belägg ger fog för slutsatsen att gårdsrätter var något som redan existe-

rade på adliga sätesgårdar vid 1600-talets mitt. Det rörde sig dock endast om 

juridisk makt över de anställda på herrgårdar och säterier, inget tyder på att 

dagsverksbönder också omfattades. 

Gårdsrätten: adeln och regeringen lagstiftar själva 

Under en diskussion på Riddarhuset om den nya sjölagen nämnde greve 

Gustav Oxenstierna kungarnas borgrätter som ett exempel på kungens rätt att 

själv stifta förordningar utan att det stred mot lagens krav på samtycke. 

Adeln beslutade därför att föra in begäran om en gårdsrätt bland besvärs-

punkterna.823 Kungens rätt tänktes alltså överförd på regeringen som alltså 

tillerkändes stor makt. Men det var adeln som väckte förslaget, och den 

gjorde det med en av de vägar som stod riksdagsstånden till buds när de ville 

ha ny lagstiftning: besvär. 

I sitt koncept till riksdagens biavsked (som var ett slags tillägg till det 

egentliga riksdagsbeslutet) meddelade sedan regeringen att man i kommuni-

kation med adeln satt upp en gårdsrätt.824 Eftersom stadgan skulle uppsättas 

som ett slags kontrakt mellan regeringen och det enda stånd gårdsrätten an-

                                                      
817 Katajala (2004a) s. 170, 172, 179; Kujala (2003) s. 102; Myrdal (1999) s. 345; De ofrälse 

ståndens protestation 1650 Loenbom (1769) s. 90, 95. 
818 Hildebrand (1896) s. 338. 
819 RP vol. 50, 16/9 1668 (Franc) (RA). 
820 Oeconomia (1944) s. 12. 
821 Fåhraeus (1936) s. 255ff. 
822 Oeconomia (1944) s. 20, 29, 47; Gårdsrätten 1671 § 26 s. 858f Stiernman (1753). 
823 RAP 10 s. 220f [7/7 1668]. 
824 Koncept till biavsked 1668 Riksdagsacta 1668 R4832 (RA) 
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sågs angå är det märkligt att man indirekt inhämtade de ofrälses godkän-

nande av denna i ett biavsked som utfärdades av hela riksdagen. Bakgrunden 

kan vara det vidsträckta medbestämmande riksdagen fått utöva angående 

liknande stadgor tidigare under riksdagarna 1664 och 1668: en tjänstehjons-

stadga, en stadga om eder och sabbatsbrott, en klädedräktsordning om hur 

olika grupper skulle tillåtas att klä sig och en tiggarordning.825 

Borgarnas och prästers motstånd mot gårdsrätten 

När konceptet till biavsked meddelades borgarna och prästerna (det är osä-

kert om bönderna ens delgavs detta) väckte punkten om gårdsrätten genast 

motstånd. Prästerna och borgarna uppfattade överhuvudtaget detta och andra 

förslag i biavskedet som alltför sent inskjutna: de hade ingen möjlighet att ta 

ställning till dem eftersom de inte hade fått veta något om förslagens kon-

kreta utformning. De begärde därför i sina respektive skriftliga svar om mer 

tid så att ständerna noggrannare kunde överlägga om dessa frågor.826 Av 

borgarståndets protokoll framgår också att prästerna och borgarna kommit 

överens om att begära detta.827 

För att övervinna motståndet kallades delegater från borgarna och präs-

terna upp till rådet. De taktiska överläggningarna inom rådet före mötet gick 

ut på att man skulle lugna stånden genom att visa att förslaget om gårdsrätt 

inte hotade deras stånd, utan bara tjänade till att upprätthålla disciplin och 

avvärja tyranni. Med tanke på stadgans omfattning beslöt man att inte läsa 

upp den för delegaterna. Denna taktik följde också riksrådet Sten Bielke när 

han relaterade saken för delegationerna.828 

Prästerna begärde dock genom biskop Enander uppskov med frågan med 

hänvisning till att de inte visste vad en gårdsrätt var och därför inte kunde 

samtycka till en sådan. Men de tillade också att de tyckte det verkade märk-

ligt att adelsmannen på en gång skulle vara åklagare och domare. Dessutom 

oroade man sig för att deras barn skulle råka under en ny och främmande rätt 

och föredrog ”att njuta den libertet [frihet] till godo som alltid här i Riket 

havandes varit vanlig”.829 Orden om barnen syftar på att även prästers barn 

kunde ge sig ut och tjäna i andras hushåll, exempelvis adelshushåll, och då 

skulle underkastas gårdsrätten. Rådsherren Nils Brahe hade också dagen före 

i rådet påpekat att prästernas och borgarnas barn arbetade som tjänare och att 

de inte ville att barnen skulle utsättas för ”godtycklig aga”.830 Orden om 

”främmande rätt” anspelar på § 7 i landslagens kungaed enligt vilken kungen 

                                                      
825 Riksdagsbeslut 1664 §7 s. 1472 Stiernman (1729); Riksdagsbeslut 1668 §2–4 s. 1629ff 

Stiernman (1729) 
826 Prästernas påminnelser angående biavskedet 1668 PrP 3 s. 53f [Bilaga 22]; Borgerskapets 

påminnelser angående biavskedet 1668 Riksdagsacta 1668 R4832 (RA). 
827 BgP s. 78 [16/9 1668]. 
828 RP vol. 50, 16/9 1668 (Franc) (RA). 
829 RP vol. 50 16/9 1668 (Franc) (RA). 
830 RP vol. 50 15/9 1668 (Franc) (RA). 
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ska svära att inte pålägga undersåtarna någon utländsk rätt utan deras sam-

tycke – alltså ett brott mot ständernas konstitutionellt garanterade rättigheter. 

Detta var förstås en allvarlig invändning, liksom antydningarna om att pro-

cesserna inte kunde vara rättssäkra om adelsmannen fick vara åklagare, do-

mare och bödel. I denna fråga understöddes Enander av den juridiskt kun-

nige Strängnäsbiskopen Emporagrius, som också begärde att gårdsrätten inte 

skulle inkräkta på andra stånds rättigheter. Enander bad också om att straffen 

som skulle utmätas inte borde bli för stränga. De två sista invändningarna 

lovade rådet och regeringen att ta hänsyn till. Det var ett taktiskt misstag av 

prästerna att gå in på detaljer, eftersom de gav statsledningen frikort att utar-

beta en gårdsrätt förutsatt att man gjorde smärre ändringar i den – det hade 

varit klokare att argumentera för att gårdsrätten inte alls skulle godkännas. 

Detta tog riksdrotsen Per Brahe fasta på då han sade att gårdsrätten kunde 

praktiseras på försök fram till nästa riksdag. 

Sedan skickades delegationerna ut och rådet diskuterade saken inbördes. 

Lösningen på problemet kom från lantmarskalken Johan Gyllenstierna. Ge-

nom sin bror, riksrådet Göran, lät han meddela att adeln inte skulle ta väl 

upp om rådet lät prästerna omkullkasta gårdsrätten, som man på Riddarhuset 

betraktade som färdig. Därför borde gårdsrätten inte nämnas i biavskedet, 

men adeln borde försäkras om att den skulle gälla. Detta förslag väckte all-

män anslutning. När borgarnas och prästernas delegationer åter kallades in 

begärde borgarnas talman Thegner att de skulle få överlägga om gårdsrätten: 

annars kunde borgarna inte godkänna den. Att åtminstone delegationerna till 

rådet fått ta del av förslaget tyder Enanders uttalande på. Han sade nämligen 

att ”den fjärde punkten” måste ändras, annars kunde prästerna inte skriva 

under biavskedet (det är okänt vad den fjärde punkten innehöll för bestäm-

melser).831 Sten Bielke sade då att det inte var möjligt att samråda om gårds-

rätten eftersom den inte var klar, men lovade att den inte skulle inkräkta på 

någons rättigheter.832 Med detta förklarade sig Enander nöjd. Prästerna och 

borgarna måste rimligen av dessa ord ha fått intrycket att de skulle få ta del 

av gårdsrätten när den var klar, vid denna riksdag eller nästa. De hade skäl 

att vara nöjda med sig själva, som hade försvarat riksdagens rätt att samtycka 

till lagstiftning och vägrat att fatta beslut utifrån otillräcklig information. 

Men som så ofta visade det sig svårt för riksdagen att kontrollera hur beslut 

genomfördes. Det är också anmärkningsvärt att bönderna inte alls engagera-

des i processen, trots att frågan i högsta grad berörde dem. 

                                                      
831 Även Olivecrantz och De La Gardies uttalanden i rådet 1671 tyder på att förslaget presen-

terats för de ofrälse. Ett tänkbart händelseförlopp är att statssekreteraren Olivecrantz läste upp 

förslaget för delegationerna medan rådet höll sin interna överläggning. De har däremot 

knappast fått tillgång till en skriftlig version. 
832 RP vol. 50 16/9 1668 (Franc) (RA). 
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Rådet utfärdar gårdsrätt mellan riksdagarna med hänsyn till ofrälse 

krav 

I februari 1669 lästes gårdsrätten upp inför sju rådsherrar, och statssekrete-

raren Olivecrantz noterade de ändringsförslag som man enades om. Vilka 

ändringar framgår dock inte av källmaterialet. I juni 1669 beslöt man att 

gårdsrätten borde slutföras.833 I februari 1671 lästes så ett koncept upp för 

rådet.834 De La Gardie presenterade saken som att adeln hade satt upp ett 

förslag i denna fråga 1668, men eftersom bestämmelserna ”funnes i många 

stycken hårda” hade de andra stånden krävt ändring av de flesta punkterna. 

Nu presenterades ett förslag där ”alla de hårda och anstötliga styckena vart 

modererad[e]”. Rikskanslerns ord om att de ofrälse stånden kommenterat 

punkterna var säkerligen lögnaktiga. Troligen hade visserligen prästernas 

och borgarnas delegationer fått förslaget uppläst för sig, men de hade ut-

tryckligen nekats att göra påminnelser om det. Skälet till lögnen är uppenbar: 

om alla riksdagsstånden på detta sätt fått säga sitt om stadgan var dess legala 

status under alla omständigheter oklanderlig. Riksdagen hade hörts, och 

behövde inte tillfrågas igen. Alltså kunde stadgan utfärdas mellan två riksda-

gar. Ändå var modifikationerna förstås en slags seger för de ofrälse. Tack 

vare prästernas och borgarnas resoluta motstånd vågade inte gårdsrättens 

adliga förespråkare komma med så stränga förslag som tydligen hade luftats 

1668. Däremot var ju invändningar mot hårdhet i bestraffningarna bara en av 

de invändningar som de ofrälse gjort, nämligen den invändning som De la 

Gardie kunnat tänka sig att åtgärda. Klagomålen över rättsäkerheten och det 

okonstitutionella tillvägagångssättet förtegs. I diskussionen kring de enskilda 

punkterna anförde Olivecrantz att de ofrälse varit missnöjda med punkten 

som gav den adlige husbonden rätt att avskeda en tjänare som påstått sig 

kunna ett hantverk som han inte kände till.835 Gyllenstierna ansåg att om man 

inte gjorde någon eftergift till de ofrälse skulle det bli ”alarm på riksdagen”. 

Bestämmelsen fick till sist stå kvar, men diskussionen visar att man hela 

tiden hade de ofrälse ståndens reaktion i åtanke. 

 

Bönderna kräver att gårdsrätten avskaffas 

Trontillträdesriksdagen 1672 hade redan pågått i två månader när delegat-

ioner från bondeståndet ville diskutera gårdsrätten med borgarna och präs-

terna.836 Den bondedelegation som besökte Riddarhuset nämnde däremot inte 

saken.837 Troligen har bönderna från början velat utesluta adeln från diskuss-

ionerna, och satsa på samverkan med de andra ofrälse stånden. Hos både 

borgare och präster framhöll de att gårdsrätten minskade häradets intäkter av 

                                                      
833 RP vol. 52a 26/6 1669 (Lillieflycht) (RA). 
834 RP vol. 56, 21/2 1671 (Bergenhielm m.fl.) (RA). 
835 RP vol. 56, 21/2 1671 (Bergenhielm m.fl.) (RA); Tham (1848) s. 120f. 
836 BgP s. 108 [11/11 1672]; PrP 3 s. 88 [11/11 1672]. 
837 RAP 11 s. 192 [12/11 1672]. 
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bötesinkomster. Dessa så kallade sakören användes till att täcka bonderiks-

dagsmännens omkostnader under riksmötena, och var alltså en angelägen 

sak för dessa (även om delegationen inte nämnde denna omständighet). 

Dessutom användes de för olika kommunala och regionala ändamål, vilka 

annars fick betalas av bönderna själva.838 Man var också orolig för rättssä-

kerheten. I borgerskapets protokoll framgår det att bönderna ansåg det vara 

orimligt att en och samma person var åklagare och domare på samma gång. 

Hos prästerna sade man att det var för barnens skull och att dessa också 

borde åtnjuta kungligt beskydd när det gällde lag och rätt. Orden om barnen 

syftar med stor säkerhet på omständigheten att många av böndernas barn 

under sina ungdomsår arbetade på andras gårdar, bland annat adelns.839 I 

fråga om vad man skulle göra åt saken går dock uppgifterna isär: hos bor-

garna har man talat om att förändra stadgan, medan man hos prästerna ställt 

frågan om ordningen skulle behållas eller avskaffas. Huvudintrycket är hur 

som helst att de inte velat uttala sig för kategoriskt, utan först sondera de 

andra ståndens ställningstagande. Det kan också vara ett utslag av att bön-

derna anpassat sitt budskap efter mottagaren. Vad prästerna svarade är inte 

känt, men borgarna ansåg att både de själva och bönderna skulle samråda 

med prästerna innan man beslöt sig för vad man skulle göra i saken. Det är 

uppenbart att både borgarna och bönderna ansåg att en ofrälse allians var 

nödvändig för att utmana adliga intressen. En vecka senare hade uppenbarli-

gen enighet uppnåtts. En prästdelegation som talat med bönderna hade 

kommit överens med dessa om att man skulle be regeringen om att gårdsrät-

ten skulle avskaffas. Borgarna färdigställde strax därefter en skrift om ”kor-

rektion och förändring” av gårdsrätten.840 

Borgarnas protestskrift och den ofrälse alliansen 

Borgarnas skrift klagar först över att den viktiga frågan inte underställts 

ständernas granskning, vilket man hade begärt 1668. För att alla skall få 

”hugna sig” av lag och rätt och inte underkastas enskilda personers godtycke 

ber borgarna därför om att gårdsrätten skall avskaffas.841 Det juridiska god-

tycket och förbigåendet av riksdagen fortsätter att liksom tidigare stå i fokus 

för argumentationen: böndernas klagomål över minskandet av häradenas 

bötesinkomster har inte fått plats i argumentationen. Borgarna läste sedan 

upp förslaget vid en konferens med delegationer från de ofrälse stånden. 

Denna hade till huvudsyfte att få till stånd en samverkan angående riksda-

gens bevillning: man önskade täcka kronans behov med hjälp av reduktion 

                                                      
838 Ahnlund (1933) s. 431; Ingers (1943) s. 324. 
839 Harnesk (1990) s. 17–23. Adelns gårdar nämns visserligen inte särskilt i Harnesks forsk-

ningsöversikt, men det finns ingen anledning till att bondbarnen inte skulle arbeta där. Tvär-

tom erbjöd de skydd mot utskrivningar för de unga männen. 
840PrP 3 s. 99 [18/11 1672]; BgP s. 110 [18/11 1672]. 
841 Borgerskapets skrift om förändring av gårdsrätten. Borgarståndets arkiv R1181 (RA). 
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och minskade adliga privilegier. När de andra ståndsdelegationerna gått be-

slöt prästerna att Växjöbiskopen Johannes Baazius skulle sätta upp ett eget 

förslag ”angående gårdsrättens avskaffande”.842 Dagen därpå frågade bön-

derna borgarna vad de menade med sin supplik om gårdsrätten. De hade 

hakat upp sig på orden om gårdsrättens ”korrektion” och ville försäkra sig 

om att borgarna liksom de själva önskade avskaffa gårdsrätten och inte bara 

förändra den – något som borgarna och prästerna borde tänkt på redan 1668. 

Borgarna kunde dock lugna dem på denna punkt.843 Följande dag berättade 

biskop Terserus för en bondedelegation att man skulle författa en skrift om 

gårdsrätten, och även om det finns lakuner i protokollet verkar det som om 

han sagt att man även skulle uttala sig principiellt mot ordningar som utfär-

dades mellan riksdagarna. Borgarna och prästerna enades också om att man 

skulle författa en gemensam skrift om gårdsrätten, medan stånden skulle ge 

separata svar angående bevillningen (men med liknande innehåll).844 An-

märkningsvärt är att bönderna från försiktigt sonderande nu ganska aggres-

sivt ville försäkra sig om att borgarna liksom de själva ville förkasta hela 

stadgan i stället för att endast modifiera den. 

Adelns privilegier hamnar i skottgluggen 

På nästa konferens mellan de ofrälse utvidgades frågan. Inför prästernas och 

borgarnas delegationer kopplade biskop Terserus ihop frågan om gårdsrät-

tens avskaffande med adelns privilegier – kungen borde inte bekräfta dessa.
 

845 Dagen innan hade några rådsherrar varit på Riddarhuset och föreslagit att 

adeln skulle ansöka om bekräftelse av privilegierna. Uppenbarligen hade 

någon läckt detta till prästerna. Borgarna var genast med på noterna och 

borgmästare Berg föreslog att dessa krav skulle införas i samma skrift: inga 

privilegier skulle få laga kraft förrän efter att kungen avlagt sin ed vid krö-

ningen. På detta sätt skulle privilegiernas godkännande inte vara ett villkor 

för kungens trontillträde. Man påminde sig också om att Karl X Gustav lovat 

se över adelns privilegier, men aldrig hunnit göra det. Böndernas delegation 

kom sedan in lagom för att höra hur man relaterade situationen till utveckl-

ingen i Danmark: 

Handfästningen som i Danmark var bruklig som kon[un]gen måtte göra, förr 
än  han trädde till rege[mente]t, och var så sträng, att konungen måtte där efter 
stå adeln till svars för rätta, men nu nyligen i adelns närvaro uppbränd och av-
skaffad men birkrätten [annan del av danska adelns privilegier ang rättskip-
ning] och gårdsrätten har de sig förbehållen ännu. [min kurs.]

846
 

 

                                                      
842 PrP 3 s. 106ff [2/12 1672]. 
843 BgP s. 114 [3/12 1672]. 
844 PrP 3 s. 110 [4/12 1672]. 
845 PrP 3 s. 113 [7/12 1672]. 
846 PrP 3 s. 113 [7/12 1672]. 
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Avsnittet är mycket intressant då det kopplar handfästningensom var den 

danska motsvarigheten till kungaförsäkran och den danska rådsaristokratins 

verktyg för att kontrollera kungamakten − till gårdsrätten. Tillämpningen på 

svenska förhållanden är inte helt entydig. Det var ju inte så att de ofrälse 

ville bränna upp kungaförsäkran: tvärtom enades de på denna riksdag om att 

man skulle begära en sådan. Vad man var ute efter var att kungen inte skulle 

begränsas av adelns privilegier; bekräftandet av dessa borde inte vara ett 

villkor för trontillträde. Anthony Upton och Sven Grauers har tagit detta citat 

som intäkt för att de ofrälse såg en enväldig kung som frälsare undan adelns 

makt.847 De har då bortsett från den ovan anförda omständigheten. Dessutom 

har de inte tagit någon hänsyn till de sista orden, här i kursiv, som ju pekar 

på att den danska adelns omfattande makt över sina underlydande inte brutits 

i samband med att dess politiska makt gått upp i rök. Snarare än att sjunga 

enväldets lov kan den danska jämförelsens resultat ha resulterat i övertygel-

sen att man var tvungna att förlita sig på sig själva när det gällde att driva 

sina intressen. 

De nyss inkomna bönderna deklarerade att de hellre än att låta adeln be-

hålla gårdsrätten skulle resa hem från riksdagen eller så skulle alla bonde-

ståndets medlemmar gå till kungen  underförstått för att kräva dess avskaf-

fande. På Terserus förfrågan om de inte ville avvakta resultatet av en gemen-

samt inlämnad skrivelse svarade de att om inte de andra stånden var ense 

med dem skulle de ta till dessa metoder. Det rörde sig alltså om hårda på-

tryckningar från bönderna som påminner om den massdemonstration som 

skedde i Göteborg 1660 i protest mot dagsverksstadgan. Borgarna och präs-

terna försäkrade dock allmogedelegationen att de var eniga med bönderna. 

Alla förklarade sig vara eniga om att begära att bekräftelsen av de adliga 

privilegierna skulle skjutas upp till kungens kröning.848 

Prästerna vill ge ständerna större lagstiftningsmakt 

Terserus läste sedan upp det förslag som biskop Baazius tidigare färdigställt 

för de andra delegationerna, och sköt även in ett ifrågasättande av grevarnas 

rätt till jurisdiktion som verkar ha varit hans eget uppslag. Man enades om 

att skriften skulle överlämnas i de tre ståndens namn sedan den granskats av 

dem. I skriften skulle man föra in kravet på att kungen skulle ge samma 

kungaförsäkran som sin far och inte bekräfta några privilegier förrän dessa 

                                                      
847 Upton (1998) s. 16; Grauers (1932) s. 17f.  
848 PrP 3 s. 113f [7/12 1672]. I borgarnas protokoll finns ett referat av konferensen som i vissa 

detaljer skiljer sig från skildringen av prästernas protokoll (BgP s. 116 [9/12 1672], bland 

annat uppges att bönderna regerat kraftigt på adelns förmodade intentioner att söka ”försäk-

ring”, det vill säga kungaförsäkran. Eftersom konferensen hölls hos prästerna och återberättel-

sen av konferensen i borgarprotokollet är ett referat av ett referat av något som hänt två dagar 

tidigare håller jag mig till uppgifterna i prästernas protokoll. Och enligt detta framgår tydligt 

att det var gårdsrätten som mest upprörde bönderna, vilket också är i överensstämmelse med 

deras tidigare agerande. 
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översetts ”med riksrådets råde och samtliga ständernas vetskap och sam-

tycke”.849 Denna fras bar på ett starkt eko av konstitutionellt tunga fraser. 

Orden är ett direkt citat ur KF 1654 § 6, med ett enda tilläggordet samt-

liga.850 Det innebar en radikal konstitutionell tolkning: adelns privilegier 

ansågs vara en fråga för samtliga ständer, och inte bara adeln och kungamak-

ten. Noteras kan också att även riksrådet gavs en roll i processen. Det är 

dock svårt att veta om det var fråga om en taktiskt betingad eftergift ägnad 

att sockra anbudet till rådsherrarna som ännu hade ett stort inflytande, ett 

utslag av genuint erkännande av rådets traditionella ställning eller en önskan 

av att hålla sig till den ursprungliga ordalydelsen i KF. 

Frågan om gårdsrätten hade på prästernas initiativ och med borgarnas 

samtycke kopplats till den större frågan om adelns privilegier, och därmed 

indirekt också till innehållet i kungaförsäkran. Böndernas starka engagemang 

i gårdsrättsfrågan kunde kanaliseras så att de ofrälse kunde sätta kraft bakom 

sina konstitutionella krav. Man hade också uttalat sig för en konstitutionell 

princip som stärkte riksdagens inflytande i och med att ståndsprivilegierna 

skulle underkastas alla ständers prövning. Det är inte förvånande att det var 

den adelsfientlige Terserus som åstadkom denna radikalisering och utvidg-

ning av gårdsrättsfrågans riktning och omfattning. I sekreta utskottet drev 

prästerna en politik i konsekvens med den man uttryckt på de ofrälses konfe-

rens. På regeringens förslag om att alla publika akter som hade lags karaktär 

skulle utges i en samlad utgåva, vilket ju också skulle klargöra den röriga 

konstitutionella situationen i riket deklarerade prästerna att de akter som 

skulle godkännas måste uppfylla vissa villkor: 

[…] att de är av Sveriges konungar med rikets ständers samtycke enhälligt 
gjorda, rikets  fundamentallag likmätiga och intet stånd prejudicerliga; men 
andra, som inte sig så hava [som  inte tillkommit på detta sätt] må undergå 
noggrann consideration. [övervägande]. Dock lämnar  man sådant till HKM:s 
mognare ålder och år, att häruti skicka, som rikets bästa prövas fordra.

851
 

 

Kärnan i tankegången är alltså, liksom i konferensen med de ofrälse, att end-

ast förordningslagstiftning som kungen och den samlade riksdagen godkänt 

gällde och att de som inte uppfyllde dessa krav kunde godkännas, men först 

längre fram i tiden. Detta var i linje med vad prästerna föreslagit redan på 

Stockholmsriksdagen 1660.852 Dessutom skulle alla akter vara i överens-

stämmelse med landslagen, vilket är vad ”fundamentallag” troligen främst 

syftar på − även om det inte är otroligt att även den evangeliska tron enligt 

Augsburgska bekännelsen också innefattas. I 1672 års KF kom nämligen 

                                                      
849 PrP 3 s. 112, 114 [7/12 1672]. 
850 Kungaförsäkran 1654 Hildebrand (1891) s. 213. 
851 Prästerskapets sekreta utskotts betänkande i inrikes ärenden. PrP 3 s. 154. 
852 Prästerskapets betänkande om andra propositionen 14/11 1660 PrP 2 s. 264. 
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denna att uttryckligen betraktas som en fundamentallag för riket.853 Grauers 

har påpekat överensstämmelsen mellan prästernas politik i frågan om gårds-

rätten med inställningen till de publika akterna i sekreta utskottet.854 Frågan 

om det är en principiell övertygelse som lett prästerna till dess linje i frågan 

om privilegierna eller om det är önskan att få till stånd en översyn av privi-

legierna som påverkat prästernas linje i SU? Det kan konstateras att SU-

betänkandet redan formulerats när konferensen om gårdsrätten hölls.855 Tan-

ken på att adelns privilegier inte borde bekräftas hade dock väckts i präs-

teståndet redan tidigare.856 Det går inte att slutgiltigt besvara frågan: det kan 

ju också röra sig om en korsbefruktning av ideologisk övertygelse och tak-

tiska överväganden. 

Med tanke på att den radikalaste konsekvensen av den principiella håll-

ningen var just att de adliga privilegierna skulle underkastas hela riksdagens 

kontroll och att kampen mot adelns privilegier redan pågått i flera decennier 

anser jag att det är sannolikt att tanken på privilegieöversynen redan fanns då 

principen formulerades. Mot detta kan invändas att adelns delegater i Sekreta 

utskottet inte verkar ha uppfattat förslaget på detta sätt. I sitt eget svar på den 

sekreta propositionen ansluter sig adeln också till ett liknande synsätt då den 

anser att man ska samla akter som har lags karaktär och som ”av konungen 

och rikets ständer stadgade och emottagna är”, vilka sedan ska ”noga över-

ses” och sedan tryckas.857 Prästernas tanke om uppskjutande saknas dock i 

adelns förslag. Skillnaden förklaras bäst av att prästerna hoppades att en 

fullvuxen monark som blivit varm i kläderna och mindre beroende av adliga 

rådgivare bättre kunde bistå dem i kampen mot de adliga privilegierna. Des-

sutom bottnade tanken på ett uppskjutande av bekräftandet av privilegierna i 

Karl X Gustavs föregivna löfte om en översyn av dessa vid tjänlig tidpunkt. 

Den konstitutionella konsekvensen av prästernas förslag var att riksdagens 

makt skulle stärkas. Samtidigt bekräftades även kungens, rådets och lands-

lagens auktoritet. De enda givna förlorarna var adelsståndet, som ju var i 

minoritet i riksdagen gentemot den ofrälse allians som var så verksam 1672. 

Mycket talar därför för att principerna mobiliserades för att bekämpa de 

adliga privilegierna, liksom en önskan om mer förutsägbart rättsläge (klarare 

formella institutioner). 

De ofrälses första protestskrift 

När redaktionsutskottet var färdigt med översynen av prästernas koncept till 

skrift angående gårdsrätten lästes texten upp inför en ofrälse treståndskonfe-

                                                      
853 Kungaförsäkran 1672 Hildebrand (1891) s. 216. 
854 Grauers (1932) s. 18. 
855 Prästernas projekt lästes upp 27/11 (Sekreta utskottets protokoll i inrikes ärenden, RAP 11 

s. 331) och konferensen hölls 7/12. 
856 PrP 3 s. 62 [7/9 1672], 69f [3–4/10 1672]. 
857 Adelns sekreta utskotts betänkande angående inrikes affärer. RAP 11 s. 408f [Bil. 14]. 
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rens. Man enades om att godkänna skriften och beslutade sig för att endast 

underskriva skriften i namn av alla de tre ståndens fullmäktige. Detta för att 

inte adeln skulle kunna angripa enskilda personer. Konferensen diskuterade 

också hur och till vem skriften skulle överlämnas och beslöt att man skulle 

lämna ett exemplar till kungen personligen och ett exemplar till rådet genom 

sekreteraren Olivecrantz.858 Ståndsplena godkände också som väntat skrif-

ten.859 Den 11 december överlämnades så skriften till kungen och rådet av 

två delegationer med medlemmar från de ofrälse stånden. Kungen tog nådigt 

emot skriften, och lät hälsa att han skulle ta den i betänkande.860 Detta besked 

måste ha haft en lugnande effekt på de ofrälse som var väl medvetna vilken 

risk man tog när man utmanade rikets mäktigaste stånd  som vanligt när de 

konspirerade mot adeln hade de allvarligt manat till sekretess bland sina 

medlemmar.861 

De ofrälses skrift börjar med att erkänna att det visst fanns skäl för en 

gårdsrätt i adelns stora hushåll där de liksom alla husbönder hade skyldighet 

att upprätthålla ”tuktigt leverne” med ”skälig aga”. Gårdsrätten var dock inte 

giltig eftersom den inte var tillkommen med ständernas samtycke. Det rörde 

sig om en viktig sak eftersom tidigare endast kungar och furstar tillerkänts 

sådana rättigheter över sitt husfolk som nu alla adelsmän skulle få. Gårdsrät-

ten inkräktade på kyrkodisciplinen och justitieadministrationen och förklaras 

i skriften strida mot ”fundamentallagen” (=landslagen) och rättegångsord-

ningen (även om man fortfarande inte anger vilka bestämmelser man avser). 

Därför ber man kungen om dess avskaffande. Med hänvisning till Karl Gus-

tavs löfte om översyn av privilegierna ber man att kungen inte ska bekräfta 

något stånds privilegier. Skriften avslutas med att man försäkrar att stånden 

inte försöker föreskriva kungen något utan endast söker att främja kungens 

och rikets välfärd.862 Jämfört med borgarnas förslag har ett par nyheter till-

kommit. Värnandet om kyrkodisciplinen är en sak och det okonstitutionella i 

att ständerna inte fått ge sitt samtycke framhålls med större skärpa. Dessu-

tom är förstås yrkandet på att privilegierna inte skulle bekräftas nytt. Allt 

tyder på att dessa nyheter fanns med i det prästerliga koncept som legat till 

grund för skriften. Prästerna och borgarna tog en risk när de föreslog att inga 

privilegier skulle bekräftas. De avsåg förstås adelsprivilegierna, men i kon-

sekvensens namn var de tvungna att erbjuda prövning även av sina egna 

privilegier. De spelade högt, troligen i hopp om att kungen skulle gå på deras 

linje och koncentrera sig på adelns privilegier. Säkert har de också hoppats 

på att fortsatt ofrälse sammanhållning skulle garantera att deras egna privile-

gier inte blev för hårt åtgångna. 

                                                      
858 PrP 3 s. 115ff [9–11/12 1672]. 
859 BgP s. 116 [9/12 1672]; PrP 3 s. 117 [11/12 1672]. 
860 PrP s. 117 [11/12 1672]; BgP s. 118 [11/12 1672]. 
861 BgP s. 116 [9/12 1672].  
862 De ofrälses första skrift mot gårdsrätten RAP 11 s. 426ff [bil. 22A]. 
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Det är uppseendeväckande att den omsorg om barnen i adelstjänst som 

prästerna anfört 1668 och bönderna anförde som huvudskäl 1672 inte om-

nämns i något av förslagen. Kanske har det med ståndens kompetensområde 

att göra: om de ofrälses barn var anställda av adelsmän var det adeln (i egen-

skap av husbönder) och inte föräldrarna som förde dess talan på riksdagarna. 

Det har säkert varit ett viktigt skäl att motsätta sig förslaget, men eftersom 

argumentet inte hade stöd i riksdagens institutionella arrangemang kunde det 

inte framföras i officiella sammanhang. Båda exemplaren av skriften ham-

nade samma dag i rådets händer. Den del av texten som berörde gårdsrätten 

intresserade dem inte särskilt mycket. Frågan om privilegierna väckte däre-

mot stor upprördhet och rådet vidarebefordrade en kopia av skriften till 

adeln, som därmed fick uppdraget att försvara sina privilegier.863 Via sekrete-

raren Olivecrantz bad man genast de ofrälse om att tydligare berätta varför 

man var missnöjd med gårdsrätten.864 Till skillnad från vad Grauers låter 

påskina är det rådet och inte kungen som framstår som den aktiva, beslutsfat-

tande parten, vilket framgår tydligt av att Karl XI skickade över sitt exem-

plar av skriften till rådet för beslut.865 Det finns inga tecken på att han skick-

ade med några rekommendationer om vilket beslut det borde fatta. 

Den andra protestskriften: precisering efter pro et contra 

En ofrälse konferens samlades genast i Storkyrkan för att diskutera vad man 

nu skulle göra. Borgerskapets delegation instruerades att begära uppskov för 

att man noggrannare skulle kunna specificera sina klagomål emot gårdsrät-

ten.866 Generellt kan sägas att prästernas representanter helt dominerade dis-

kussionen, och då främst biskoparna Terserus och Emporagrius samt Uppsa-

laprofessorn Brunnerus. Endast ett uttalande från borgerskapets delegation 

har noterats, och av dess instruktion att begära om uppskov blev intet. Om 

någon av bönderna sade något är okänt. För att komma till beslut om vad 

man skulle svara använde man sig av metoden att läsa upp flera viktiga ak-

ter: själva gårdsrätten, den nyss inlämnade första skriften mot gårdsrätten, 

svaret på 1668 års utkast till biavsked och punkter från olika rättskällor som 

stödde deras sak. Man gav sig också in på en (som det verkar bristfälligt 

protokollförd) pro et contra-argumentation. Det tänkbara adelsargument som 

finns infört i denna argumentation är den starka invändningen att om denna 

”ordning” inte var giltig på grund av att riksdagen inte samtyckt till den: 

skulle då inte andra stadgar och förordningar som tillkommit utan sådant 

samtycke (vilket var många!) längre ha laga kraft? Enligt en not till proto-

kollet bemötte professor Brunnerus detta argument med tre skäl, tråkigt nog 

har dessa inte nedtecknats. Däremot framgår det att han önskade att man 

                                                      
863 RP vol. 59b, 11/12 1672 (Lillieflycht) (RA) . 
864 PrP 3 s. 118 [12/12 1672]. 
865 Grauers (1932) s. 18. 
866 BgP s. 118 [12/12 1672]. 
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även skulle erkänna att gårdsrätten hade förtjänster, men att invändningarna 

övervägde. Gissningsvis var detta taktiskt motiverat – de ofrälse kunde på 

sätt ”bevisa” att dess motargument vägde tyngre än adelns argument för 

gårdsrätten. Detta är ytterligare ett exempel på hur man använde pro et 

contra-diskussioner som en ”brainstorm” för att slipa på säljargumenten för 

en redan beslutad politik. 

En viktig fråga var om man skulle följa uppmaningen att specificera kla-

gomålen mot gårdsrätten. Terserus föredrog att ge ett generellt hållet svar 

med allmänna hänvisningar till lagen och kyrkoordningen. Borgarna ansåg 

också att en specificering av invändningarna skulle innebära ett implicit 

godkännande av gårdsrättens existens – det var också så regeringen hade 

tolkat kritiken i detaljfrågor 1668. Emporagrius menade dock att det skulle 

uppfattas som olydnad om man inte åtlydde uppmaningen och att man därför 

borde visa vilka bestämmelser i lagen och kyrkoordningen som gårdsrätten 

stred mot. Hans linje kom också att segra. Med ledning av diskussionen på 

konferensen författade superintendenten i Karlstad ett koncept som sedan 

lästes upp inför prästeståndet och skickades i tur och ordning till borgarna 

och bönderna för uppläsning och underskrift. Sedan lämnade en delegation 

in skriften till rådet (denna gång verkar man alltså bara lämnat in ett exem-

plar).867 

I de ofrälses andra skrift hävdar de att gårdsrätten går utöver den ”näpst 

och aga” som alla husbönder ska utöva i och med att förseelser som i vanliga 

fall borde föras till domstol nu lades under adelsmännen. Detta förklaras 

vara i strid med landslagens konungabalk kap. 4 § 7 och § 9.868 I tillämpning-

en av dessa paragrafer till gårdsrätten hävdas att det framför allt är kungen 

som ska beskydda lagen så att ingen ”olag” går över rätt lag – och att ingen 

ny lag fick stiftas utan undersåtarnas samtycke. De ofrälse försöker alltså 

framhäva riksdagens (som folkets representanter) makt att godkänna en ny 

lag  och gårdsrätten var alltså inte giltig då den inte kommit till på detta 

sätt. Samtidigt betonas kungens unika roll som beskyddare av lag och 

rättsom kränktes då hans undersåtar på adelns gårdar undandrogs detta 

beskydd. Redan 1668 hade man antytt denna tanke men först nu gjorde man 

klart att man ansåg att gårdsrätten stred mot kungabalken och alltså rent 

statsrättsligt var ogiltig. Under den föregående konferensen var det Terserus 

som påpekat att den stred mot § 7 i kungaeden.869 Förutom att detta var ett 

starkt skäl har man också sannolikt hoppats att det skulle tilltala kungen då 

ju hans ställning som folkets beskyddare betonas. Även § 8 i kungaförsäkran 

1672 åberopades, enligt vilken kungen lovade att hålla ständerna vid Sveri-

ges lag.870 

                                                      
867 PrP 3 s. 118ff [12–14/12 1672]; BgP s. 119 [13–14/12 1672]. 
868 De ofrälses andra skrift mot gårdsrätten RAP 11 s. 428ff [Bilaga 22B]. 
869 PrP 3 s. 118 [12/12 1672]. 
870 Kungaförsäkran 1672 § 8 med hänvisning till KF 1654 § 6 Hildebrand (1891) s. 218. 



 243 

Även en annan bestämmelse i landslagen anfördes: § 19 i såramålsbalken. 

Enligt denna ska en husbonde som slår sin tjänare så att denne blir ”lam eller 

lytt” ställas inför rätta, men om tjänaren varit brottslig ska husbonden inte 

dömas.871 Enligt diskussionsprotokollet innebär detta att husbonden inte får 

dra tjänaren undan lagen i svåra fall.872 Sant är att lagen förutsätter en pröv-

ning i domstol av tjänarens skuld för att avgöra om husbondens bestraffning 

var rättmätig. Paragrafen stöder den rättsuppfattning man tidigare uttryckt; 

att adelsmannen inte ska vara både domare och åklagare. Man hävdade 

också att gårdsrätten stred mot § 19 i 1614 års rättegångsordinantia vilken 

också mycket riktigt innehåller en bestämmelse om att adeln inte får frikalla 

sina tjänare undan laga dom.873 Om detta var ett giltigt argument beror på 

huruvida rättegångsordinantian självklart hade företräde framför gårdsrätten, 

vilket var en problematisk fråga på grund av den osäkerhet som rådde om 

vilka bestämmelser som hade laga kraft och vilka förordningar som hade 

företräde. Denna osäkerhet var ett skäl till att man på samma riksdag ville 

enas om vilka förordningar, stadgor etc som verkligen var gällande lag.874 I 

denna skrift tog man också upp böndernas klagomål på att häradena förlo-

rade sakören till adelsmännen. Samma klagomål gällde kyrkan, som mot 

kyrkoordningen ansågs förlora sin domsmakt och rätten till böter i ”kyrko-

brott, såsom eder, svordom, sabbatsbrott etc”. Dessutom ansåg man att 

adelns gårdar riskerade att bli tillflyktsorter för syndare som där kunde känna 

sig trygga både för kyrkans domar då den världsliga överheten inte ville 

befatta sig med adelns tjänare. Dessa kyrkliga klagomål tycks under den 

föregående konferensen framför allt ha framförts av biskop Emporagrius.875 

De ofrälses andra skrift var ett förtydligande av redan redovisade stånd-

punkter med uttryckliga hänvisningar till konkreta bestämmelser. Varför 

hade man inte angett dessa redan från början? Svaret är troligen att man 

hoppades att motparten skulle imponeras enbart av landslagens eller kyrko-

ordningens namn: när man åberopade särskilda paragrafer öppnade man sig 

för kritik och anklagelser om att man gjort felaktiga tolkningar av paragra-

ferna. 

Man kan också fråga sig varför man inte hade nöjt sig med en underdånig 

supplik till kungen om att inte stadfästa gårdsrätten, med hänvisning till 

regeringsformens (additamentets) bestämmelse att alla beslut fattade under 

förmyndarregeringen endast var provisoriska tills kung och riksdag ratifice-

                                                      
871 Kristoffers landslag Såramålsbalken §19, Schlyter (1869) s. 360 
872 PrP 3 s. 118 [12/12 1672]. 
873 Konung Gustav Adolfs rättegångsordinantia, Schmedeman (1706) s. 140. 
874 Grauers (1932) s. 15; Man hade kunnat tillägga, i enlighet med sitt tidigare resonemang, att 

rättegångsordningen skulle ha företräde eftersom den var tillkommen under samverkan mellan 

kung och ständer (Ahnlund 1933 s. 130ff) medan gårdsrätten var ett resultat av kommunikat-

ion mellan en förmyndarregering och endast ett stånd. 
875 PrP 3 s. 119 [12/12 1672]. 
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rade dem.876 Detta hade ju gett statsrättsligt stöd samtidigt som man kunnat 

plocka politiska poäng genom att bekräfta den snart tillträdande kungens 

makt och myndighet. I stället hänvisade man till kungabalkens bestämmelse 

om samtycke till nya lagar, som ju var lika bindande för kungen som för 

förmyndarregeringen. Var det uttryck för en konstitutionalistisk ideologi 

eller var det taktiska överväganden som styrde? För den senare tolkningen 

talar att de ofrälse ännu inte visste om kungen skulle bli ett stöd för dem. 

Skulle Karl XI vara inriktad på att utvidga adelns privilegier som Kristina 

eller Gustav II Adolf eller på att minska dem som hans far? Han var också 

ung och oprövad och hans erfarna rådgivare kunde fortfarande tänkas ha 

stort inflytande. Därför kan man ha tyckt att det var säkrast att inskränka 

även kungens makt över stadgor, förordningar och privilegier genom att 

liksom i sekreta utskottet agera för att även dessa skulle ske genom samar-

bete mellan kung och riksdag. 

Adelns ilska mot uppviglarna och uppviglarnas uppviglare 

Adeln formulerade en försvarsskrift som svar på de ofrälses första skrift, och 

som lämnades in till kungen. I denna beklagar man sig över att prästerna och 

borgarna inte visat dem förtroende och gått bakom deras rygg, och dessutom 

”dragit den menlösa gemena allmogen med sig”.877 Beträffande gårdsrätten 

menar adeln att även om den inte var av så stort värde så skulle de gärna 

bemöta argumenten om de ofrälse närmare förklarat på vilket sätt den ska-

dade justitieadministrationen och kyrkodisciplinen. I allmänna ordalag fram-

håller man hur viktigt det är för alla husfäder att upprätthålla disciplin bland 

tjänarna. Beträffande bekräftandet av privilegierna uttryckte adeln misstan-

kar om att någon hade övertalat prästerna och borgarna att på detta sätt an-

gripa adeln. Väl att märka var alltså böndernas uppviglare själva utsatta för 

uppvigling enligt adeln. Detta kan ha varit utslag av en önskan att frita de 

ofrälse från skulden, vilket var praktiskt då man inte önskade att ha de andra 

stånden som fiender. Man var ju tvungen att samarbeta på riksdagarna. Or-

den om att man endast lastade några få och inte stånden i sin helhet tyder på 

att ett sådant resonemang kan ha legat bakom. Men det är inte uteslutet att 

man misstänkte män i de egna leden för förräderi. Det ryktades om att Johan 

Gyllenstierna tillsammans med Olivecrantz låg bakom de ofrälses attack på 

privilegierna.878 Kan det ha legat något i anklagelserna? Troligen inte när det 

gäller idén att begära översyn av privilegierna, som ju redan ventilerats i 

prästeståndet långt tidigare och som hade sitt ursprung i Karl Gustavs planer 

                                                      
876 Additamentet 1660 SKU s. 111f §17  
877Adelns svarsskrift om gårdsrätten 1672 RAP 11 s. 431–438 (citat s. 433) [Bil. 23]. Enligt 

Bondeska anekdoterna var dock författarna rådsherrar: Sten Bielke, Claes Rålamb och Henrik 

Falkenberg (Utdrag ur Bondeska anekdoterna Loenbom (1781) s. 83 ). 
878 Gyllenstierna ska ha gjort detta för att hämnas på hans frände Bengt Skytte, som sedan han 

avslöjats som rådgivare till Adolf Johan förvisats ur rådet. (Utdrag ur Bondeska anekdoterna, 

Loenbom (1781) s. 83f ) 
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på att se över privilegierna. Stellan Dahlgren har övertygande visat att 

kungen faktiskt hade sådana planer.879 Men tidpunkten är misstänkt. Den 6 

december hade en rådsdelegation kommit ned till Riddarhuset och rått adeln 

till att ansöka om bekräftelse på privilegierna.880 Den 7 december hölls den 

ofrälse konferensen på vilken man beslutade att försöka förhindra att privile-

gierna bekräftades.881 Terserus sade då att han kände till att adeln skulle söka 

bekräftelse på sina privilegier, och således måste någon ha berättat det för 

honom. Med största sannolikhet var denna någon en adelsman. Det var dock 

bara ett led i de ofrälses flerfrontsattack mot adeln under denna riksdag. De 

behövde ingen adlig ”uppviglare” för att angripa adeln. Men de kan tacksamt 

ha tagit emot erbjuden information. 

Slutet för gårdsrätten på riksdagen 1675 

Det är oklart hur själva slutbehandlingen av frågorna såg ut, men i fråga om 

gårdsrätten visar rådsprotokollet att man var beredd att avskaffa denna om de 

ofrälse stod på sig.882 Detta sades innan den andra skriften lämnats in, och 

man måste ha ansett att denna innebar att de ofrälse stod på sig. Även adeln 

antydde ju i sin skrift att gårdsrätten inte hade högsta prioritet. Då förord-

ningar gjorda under förmyndartiden inte automatiskt fick laga kraft under 

kungens myndiga år (enligt additamentet) har gårdsrätten helt enkelt inte 

stadfästs. På den följande riksdagen 1675 klagade borgarna i sina allmänna 

besvär på att gårdsrätten fortfarande praktiserades trots att man förmodat att 

den redan avskaffats och de anhöll därför att den skulle förklaras vara upp-

hävd i sina allmänna besvär.883 Denna besvärspunkt besvarades med följande 

resolution, vilken blev sista ordet i frågan: 

Att Husdisciplinsordningen som för några år sedan utgick må upphävas och 
ingen vara efterlåtet [tillåten] den att praktisera, utan var och en vid Sveriges 
Lag bli handhavd det  prövar [anser] Kungl. Maj:t helt skäligt som den ock 
tillförne [redan] [be]finns vara  upphävd. Befaller Kungl. Maj:t härmed det 
[att] alla vederbörande sig därefter hörsamligen  rätta.884 

 

Om detta innebar att adeln i fortsättningen inte kunde bestraffa sina anställda 

med slag, böter och inlåsning är dock mer osäkert. 

                                                      
879 Dahlgren (1964) s. 81–84. 
880 RAP 11 s. 243 [6/12 1672]. 
881 PrP 3 s. 112ff [7/12 1672]. 
882 RP 12/12 1672 [Lillieflycht] 
883 Städernas allmänna besvär 1675 §25 Riksdagsacta 1675 R4835 (RA) 
884 Resolution på städernas besvär 1675 Stiernman (1729) s. 1755. 
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Att sätta gärdesgård kring kungen, men hindra att hans händer 

binds: Förhandlingarna om kungaförsäkran 1672 

Sammanfattning av händelseförloppet (26/9–9/12 1672) 

1. Präster och borgare kommunicerar om KF. Prästerna granskar tidigare KF. 

2. Konferens med alla stånd på Riddarhuset. Prästerna uttrycker intresse 

för utökade religiösa krav på kungen. Adeln läser upp sitt förslag till KF, 

men vägrar inte lämna ut skriftliga kopior till de ofrälse. 

3. Konferens med de ofrälse stånden i Storkyrkans sakristia. De beslutar 

gemensamt att begära att Karl X Gustavs kungaförsäkran (KF 1654) ska 

bibehållas oförändrad. 

4. Konferens med alla stånd på Riddarhuset. Adeln försöker förgäves 

övertala de ofrälse att frångå KF 1654 och föreslår sedan att ständerna ska 

diskutera saken med rådet. 

5. Borgarna och prästerna skickar delegationer angående hur man ska för-

hålla sig till rådet. Prästerna är beredda att diskutera, borgarna vill meddela 

att man står fast vid KF 1654. 

6. Inför rådet ger adeln upp sitt förslag och ansluter sig till de andra stån-

den. 

7. Rådet förhandlar med kungen och upprättar ett förslag baserat på, men 

inte identiskt med KF 1654. 

8. Förslaget remitteras till stånden. De ofrälse diskuterar ändringar av för-

slaget, men enas om ett gemensamt svar där man accepterar det utan änd-

ringar. 

Vilka löften ska kungen bindas vid? 

När man på riksdagen 1672 enats om att Karl XI vid riksdagens slut skulle 

bestiga tronen aktualiserades frågan om hur hans kungaförsäkran skulle se 

ut. Processen för de ofrälses del inleddes med att borgarna skickade en dele-

gation till prästerna och undrade om dessa inte ville begära en kungaförsäk-

ran, liksom man gjort det av Gustav II Adolf och Karl X Gustav. Eftersom 

kungatillträden var sällsynta händelser är det lätt att förstå att det inte var 

något självklart. Däremot är det förstås intressant att initiativet om att 

kungen borde bindas vid vissa löften till ständerna utgick från de ofrälse 

själva: hade de önskat envälde borde ju taktiken vara att inte kräva några 

begränsningar av kungens makt. Prästerna lät genast läsa upp KF 1611, 1644 

och 1654, uppenbarligen på jakt efter användbara prejudikat. Strängnäsbis-

kopen Emporagrius gick själv igenom dessa, samt Karl Gustavs arvfursteför-

säkring från 1650.885 Han var också i fortsättningen den i prästeståndet som 

var drivande i denna fråga. Dock hade adeln under tiden satt upp ett eget 

                                                      
885 PrP 3 s. 65, 70 [30/9, 3/10 1672]; BgP s. 98 [26/9 1672]. 
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förslag till KF, som man ville diskutera med delegationer från samtliga stånd 

på en konferens på Riddarhuset. 

Konferensen samlades den 4 oktober. Under den allmänna diskussionen 

framförde Emporagrius åsikten att det är ”säkrast” att hålla sig till gamla 

försäkringar: antingen håller man sig till en, eller så sammanför man fler och 

väljer ut det ”som kan prövas tjänligt till att göra ett milt och nådigt rege-

mente”. Han betonade också att man hoppades att adeln, med sin större kun-

skap om sådana saker, skulle kunna förklara sitt synsätt. Sedan kunde präs-

terna i sin tur kommentera detta. Lantmarskalken frågade om prästerna hade 

några önskemål om skrivningar om religionen. Biskopen sade då att man 

inte i någon av de gamla försäkringarna hittat något om att kungen själv 

skulle tillhöra rikets religion. Han uttryckte en önskan om ”att överheten 

hade en gärdsgård om sig och vore för sin egen person bunden till den rätta 

religionen”.886 Historien visade hur mycket ont som följt när så inte varit 

fallet, menade biskopen.887 Detta noterades av adeln. Det pågick alltså sonde-

ringar både från präster och adel där både användandet av gamla prejudikat 

och rena nymodigheter om att regenten måste vara lutheran lades på bordet. 

Båda parter ville se om de kunde få intressant information om den andres 

ställningstagande som i sin tur kunde ligga till grund för den egna politiken. 

Dessutom ville särskilt prästerna se om de kunde få användbar information 

från de i statsrättsliga frågor kunniga adelsmännen. 

Adeln väcker de ofrälses misstänksamhet 

Sedan lästes adelns förslag upp. De ofrälse tackade och bad om att få disku-

tera saken med sina ståndsbröder. Både Emporagrius och böndernas tales-

man markerade dock att Karl X Gustavs försäkring från 1654 verkade vara 

tillräcklig.888 Prästerna och borgarna bad adeln om en kopia av dess förslag, 

men detta ville inte adeln gå med på. Det är ingen vågad gissning att anta att 

detta väckte de ofrälses misstänksamhet mot adelns avsikter. Kanslirådet 

Edvard Ehrensteens fru skrev beundrande till sin make om hur hon hört att 

Emporagrius försökt locka av adeln en kopia av förslaget genom att hänvisa 

till sin gammelmansglömska: han glömde lätt det han hade hört.889 Hennes 

brev bekräftar också att det verkligen gick rykten om att adeln med sitt för-

slag ville minska kungens makt. Från en sonderande och samarbetsinriktad 

öppning drog alltså de ofrälse öronen åt sig, förmodligen både på grund av 

förslagets innehåll som de hann uppfatta det och på grund av att adeln väg-

rade låta dem studera förslaget närmare. Detta gick ju emot särskilt präster-

                                                      
886 RAP 11 s. 99–107 [4/10] (citat s. 104); BgP s. 98f [4/10 1672]. 
887 Detta anspelar förstås på inbördeskriget mellan den katolske Sigismund och hertig Karl på 

1590-talet. Det ska tilläggas att de religiösa skälen till denna konflikt var underordnade, även 

om de användes flitigt i hertigens propaganda. 
888 RAP 11 s. 106 [4/10]. 
889 Brev från Catharina Wallenstedt till fadern 19/10 1672 i Allrakäraste (1995) s. 25f . 
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nas arbetsmetoder som byggde på kritiska studier av akter och dokument 

innan de gjorde sina ställningstaganden. 

Prästerna och borgarna genomläste Karl Gustav arvfursteförsäkran från 

1650, som adeln enligt de ofrälses uppfattning hade lånat ur i sitt förslag.890 

Att ta något ur den väckte kritik: Karl XI var ju kung med arvsrätt. Detta 

kom borgarna och prästerna fram till gemensamtdiskussionen hade initie-

rats av borgarna med önskan om att de skulle hitta en försäkran ”var igenom 

de kunde vara såsom i ett skepp behållna”.891 Metaforen bör nog tolkas som 

att de eftersträvade trygghet genom enighet. Prästerna och borgarna skulle 

alltså vara allierade i denna fråga. De beslutade också på prästernas inrådan 

att hålla en konferens i avskildhet i Storkyrkans sakristia dit även en bonde-

delegation skulle få komma. Prästerna fortsatte att diskutera om religionen 

och väckte tanken att även en blivande drottning borde vara lutheran. Under 

denna konferens enades man om att helt enkelt hålla sig till Karl X Gustavs 

KF från 1654, vilket såväl borgare som präster var för sig enats om.892 En 

borgare instruerade bönderna om att de inte skulle ”föregiva sig så eller så 

hava hört av de andra, utan vi i vårt stånd säga vår mening”.893 Meningen var 

att föregripa anklagelser från adeln om att borgarna och prästerna förlett 

bönderna genom att se till att bönderna uttalade sin egen mening utan att 

åberopa de andra stånden. Bönderna hade redan på Riddarhuskonferensen, 

utan att ha diskuterat det med de andra, påpekat att KF 1654 var god nog; så 

det vore nog fel att att anklaga borgarna och prästerna för detta ställningsta-

gande.894 

Därefter hölls en ny konferens på Riddarhuset med delegationer från 

samtliga stånd.895 Trots att adeln försökte övertala de ofrälse med hänvisning 

till hårdare krav angående religionen och ständernas rätt och frihet att ändra i 

försäkringen, så höll de ofrälse fast vid att KF 1654 dög. Emporagrius påstod 

till och med att prästerna ansåg att dess stadgande om religionen var till-

fredsställande, vilket ju direkt stred mot hans ord vid den förra konferensen. 

Lantmarskalken anförde att det inte kunde vara fel att ta saker från gamla KF 

och att KF var ett utförligare uttryck för vad som stadgades i landslagens 

kungaeden. Emporagrius svarade att prästerskapets förhoppning var att KF 

snarare skulle stärka än försvaga konungen och att man ville bespara kungen 

extra möda. Adeln gav till sist upp övertalningsförsöken och ansåg att stån-

den borde diskutera KF tillsammans med rådet, vilket den angav varit bruk-

ligt. När de ofrälse lämnat lokalen konstaterade lantmarskalken att det var 

uppenbart att de tre stånden ”sammanknippat sig” och att han därför inte läst 

                                                      
890 PrP 3 s. 72f [6/10 1672]; BgP s. 99f [5/10 1672]. 
891 PrP 3 s. 72 [6/10 1672]. 
892 PrP 3 s. 73f [8/10 1672]; BgP s. 100 [7/10 1672]. 
893 PrP 3 s. 74 [8/10 1672]. 
894 RAP 11 s. 102 [4/10 1672]. 
895 RAP 11 s. 112–115 [7/10 1672]; PrP 3 s. 75 [8/10 1672]; BgP s. 101 [7/10 1672]. 
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upp adelns förslag. Mauritz Posse förklarade saken med att ”ett rykte löper i 

staden, som skulle vi vilja binda händerna på konungen” och en annan 

adelsman (Taubenfeldt) bekräftade detta rykte.896 Att binda händerna på 

kungen var ett hävdvunnet uttryck för att på ett otillbörligt och för landet 

skadligt sätt hindra regenters handlingsfrihet. Man kan notera att Empo-

ragrius ord om att ”sätta gärdesgård” kring kungen var en positivt laddad 

motsvarighet till detta uttryck, men prästernas misstänksamhet mot adelns 

förslag gjorde dem mindre benägna att medverka till begränsning av kung-

ens makt även när det gynnade dem själva. 

Borgarna och prästerna kompromissar och går till rådet 

Prästerna och borgarna började nu gemensamt diskutera hur de skulle för-

hålla sig till adelns förslag om att debattera kungaförsäkran i rådet, och om 

man skulle gå till rådet var för sig eller om alla stånden skulle gå tillsam-

mans.897 Borgarna ansåg att det var onödigt att diskutera med rådet: de 

ofrälse hade ju gemensamt kommit fram till att man skulle hålla sig till KF 

1654, punkt slut. Prästerna menade dock att det beslutet inte var så slutgiltigt 

att man skulle vägra att lyssna till andras argument eller diskutera om andra 

KF kunde användas som föredöme. De menade att en sådan vägran var emot 

sedvanligt bruk. Det är möjligt att detta var skälet i kombination med en 

allmän strävan till samförstånd i stället för konfrontation. Även internt slog 

man dock fast att man ändå inte skulle ändra åsikt. Borgarna menade tvärtom 

att ytterligare diskussioner med adeln inför rådet innebar risk för ”dispyt”. 

Troligen hoppades prästerna också att i slutändan få igenom de mer långtgå-

ende krav på regentens religion som man diskuterat med adeln. Borgarna 

misstänkte också att prästerna liksom adeln hade dolda avsikter med sin 

öppna hållning. En ström av delegationer skickades mellan borgarna på råd-

huset och prästerna i Storkyrkan. Även bönderna skickade delegationer: de 

frågade prästerna och borgarna om de borde gå upp till rådet, och meddelade 

dem senare att de skulle göra det när de blev kallade (det framgår inte om de 

fick några råd). Till sist gick borgarna med på en gemensam delegation till 

rådet  enligt egen utsago för att bevara enigheten, men troligen också för att 

bevaka att prästerna inte bytte åsikt. Förmodligen var omsorgen om enighet 

också ett viktigt skäl till att prästerna avstod från att kräva mer långtgående 

löften om religionens beskydd. De oroade sig dock i onödan: när konferen-

sen med rådet till sist blev av hade adeln backat från sitt förslag och begärde 

liksom de andra att kungen skulle ge samma försäkran som sin far. De 

ofrälse hade segrat. Adeln gav upp. 

De tre ofrälse stånden fortsatte dock att driva kampanj mot att kungen i 

sin försäkran skulle garantera adelns privilegier i KF, vilket dock skedde i 

samband med dess skrifter mot gårdsrätten. KF kom dock att innehålla en 

                                                      
896 RAP 11 s. 114 [7/10]. 
897 PrP 3 s. 75–78 [10/10 1672]; BgP s. 101f [9/10 1672]. 
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försäkran om att alla privilegier skulle hållas, även om dess bekräftande 

dröjde till kröningsriksdagen 1675.898 I privilegiefrågan kan man konstatera 

att de ofrälse ändrat sina krav jämfört med förhandlingarna i Stockholm 

1660: då handlade det om att försvara de egna privilegierna, nu angrep man 

adelns privilegier. Ett viktigt skäl till skillnaden var att man med en aristo-

kratisk förmyndarregering knappast kunde räkna med privilegieinskränk-

ningar för adeln, och då blev det viktigast att rädda de egna förmånerna. 

Kungaförsäkran i rådets knä och de ofrälses slutbetänkande 

Ständerna hänsköt alltså saken till rådet. Rådet tog också KF 1654 som ut-

gångspunkt, men ville komplettera den på tre punkter hämtade från adelns 

förslag: kungen skulle försäkra att han skulle hålla sig till rikets religion; 

rådsherrarna skulle vara trygga även om de kom med impopulära råd; 

kungen skulle inte lyssna till hemliga angivelser. Kungen godtog de två 

första tilläggen, men nekade hårdnackat till det tredje, trots att rådet skickade 

änkedrottningen för att övertala honom. Sedan skickades förslaget tillbaka 

till ständerna.899 Prästerna jämförde förslaget med KF 1654 och diskuterade 

åter huruvida man skulle föreslå att kungen skulle gifta sig med en kvinna av 

rätt religion, vilket alltså skulle innebära en ytterligare skärpning av de reli-

giösa kraven på kungahuset.900 Frågan om kungen skulle lova att gifta sig 

med en ”rättrogen” drottning kommunicerade man med borgarna som över-

lade om saken, men vad som sades framgår inte av källorna. Dessa diskuss-

ioner ledde dock inte till några krav på förändringar. Prästerna försökte 

också aktivt påverka vilken del av förmyndarregeringens förordningslag-

stiftning som skulle räknas som gällande lag även under Karl XI, vilket be-

rördes i utkastet till KF. Prästerna ville endast att förmyndarnas stränga re-

ligionslagstiftning skulle behållas, medan den övriga skulle förkastas då den 

inkräktade på kungens maktställning (var ”prejudicerlig”): 

Dito om de stadgar som i K. M:tz minorennitet gjorda är må med påminnelse 
restringeras  [begränsas] till religionsplakatet, att icke andra stadgar må där 
under förstås som är  prejudicerliga.901 

 

Protokollet omnämner också kortfattat att man diskuterat frågor om präster-

nas ekonomi och dess förvaltning. Man noterade att KF 1654:s stadgande 

om att de som skötte kyrkans förvaltning skulle vara präster försvunnit, och 

man verkar ha velat inskärpa kyrkoherdarnas rätt till sitt underhåll. Prästerna 

tycks också ha velat jämföra den paragraf som räknar upp vilka ämbeten 

                                                      
898 Om diskussionerna PrP 3 s. 113ff [7–9/12 1672]; Kungaförsäkran 1672 Hildebrand (1891) 

s. 218 (upprepning av KF 1654:s ord om privilegierna. Kungaförsäkran 1654 Hildebrand 

(1891) s. 212f; Kungaeden 1617–1675 Hildebrand (1891) s. 277. 
899 Rystad (1955) s. 97. 
900 PrP 3 s. 105 [2/12 1672]. 
901 PrP 3 s. 105 [2/12 1672]. 
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som adeln hade rätt till med Kristinas och Gustav II Adolfs försäkringar: KF 

1644 hade ingen sådan lista, till skillnad från KF 1611 och 1654. Det är ing-

en vild gissning att de föredragit Kristinas KF som förlaga. Prästerna förfat-

tade i stället ett svar på förslaget, som sedan bönderna och borgarna ställde 

sig bakom. I detta tackar man underdånigt för förslaget, särskilt prisade man 

kungens löfte att hålla sig och sina arvingar till rikets rätta religion.902 Trolig-

en var prästerna nöjda med detta och ville inte ådra sig missnöje med att i 

elfte timmen komma med skärpta krav, då de ju faktiskt muntligt hade för-

klarat sig nöjda med KF 1654. Det hade troligen också varit svårt att få med 

sig borgarna och bönderna på sådana krav, dessa stånd var redan från början 

inne på att ändra så lite som möjligt i KF. Och 1672 månade prästerna om 

alliansen mellan de ofrälse. Ändå fick de rikt betalt. Kungen lovade att hålla 

sig till den rätta religionen. De intoleranta bestämmelserna i 1660-talets re-

ligionsplakat erkändes också. Det var endast denna förordningslagstiftning 

från förmyndartiden som restlöst antogs av den nya regimen, vilket framgår 

om man noga studerar KF 1672.903 Detta var uppenbarligen i enlighet med 

prästerskapets linje i frågan och stärkte deras eget religionsmonopol samti-

digt som övrig förordningslagstiftning ju enligt prästerna var en fråga som 

kungen och riksdagen borde se över tillsammans och inte skulle godtas utan 

invändningar. Dessutom skyddades religionen av att den Augsburgska be-

kännelsen nu betraktades som en av rikets fundamentallagar, vilket var första 

gången. Det är sannolikt att stridigheterna med drottning Kristina låg bakom 

denna förändring (kap. 8). Även om det inte bara var prästernas förtjänst 

skyddades den lutheranska kyrkans religionsmonopol uttryckligen av de 

formella institutionerna, vilket även regenten skulle tvingas acceptera. 

 

Vilken propaganda ska prästerna sprida? Förhandlingarna om 

ståndens eder 1675 

Sammanfattning av händelseförloppet (17/9-29/9 1675) 

1. Biskop Terserus menar att prästerna inte kan gå ed på att uppmana bön-

derna att betala sina skatter till kronan, eftersom kronan i stor utsträckning 

förlänat bort sina skatterätter. 

2. Man påpekar detta för kanslisekreteraren Olivecrantz som dock bestri-

der Terserus tolkning. 

3. Prästerna kontaktar borgarna i frågan, men dessa vill hålla sig till 

samma ed som använts under de senaste kröningarna. 

                                                      
902 De tre lägre ståndens yttrande över förslag till konungaförsäkran PrP 3 s. 168ff [Bilaga 

10]. 
903 Kungaförsäkran 1672 § 3 Hildebrand (1891) s. 217. 
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Vid kröningsriksdagen 1675 granskade stånden kungens och ståndens eder. I 

slutändan kom man att hålla sig till de edsformulär som fastslagits 1654, 

men först efter en kortare diskussion som initierades av prästerskapet. Kär-

nan i detta var ett angrepp på adeln. Redan inför Kristinas kröningsed 1650 

menade en del inom prästerskapet att man inte kunde svära den föreskrivna 

eden då den stora godavsöndringen stred mot rikets ”fundamentallagar”, 

framför allt kungaedens stadgande om att kronojorden inte fick minskas till 

efterträdaren.904 1675 var kritiken en annan men målet det samma. Och 1675 

var också insatserna stora, då mycket av upprördheten handlade om vem 

som skulle betala för det nyss utbrutna kriget. 

Linköpingsbiskopen Terserus, som var prästernas tillförordnade talman, 

hade enligt uppgift granskat eder så långt tillbaka som Sigismunds ed, lik-

som landslagens edsformulär.905 Terserus hävdade att om prästerna i enlighet 

med eden förmanade bönderna som sedan gammalt varit skattskyldiga att 

”utan tredska” betala sina lagliga skatter till kronan  så skulle det leda till 

krig mellan adeln och kronan. Terserus tankegång var att prästerna i så fall 

borde uppmana skattebönderna på avsöndrad jord, som nu betalade sin ut-

laga enligt jordeboken till adeln, att i stället ge skatten till kungen. Brodinus 

(superintendent på Gotland) menade att man inte kunde svära eden om den 

bortdonerade jorden förstods under denna ed, vilket adeln skulle tolka som 

att de borde uppmana bönderna att betala till de nya herrarna vad som de 

tidigare gett till kronan. Det påpekades också att adeln förr svor att med liv 

och gods försvara kungen, men att detta försvunnit. 

Man beslutade att konferera med kanslirådet Olivecrantz och påpeka att 

eden inte kunde sväras, eftersom adeln ”mestadels uppbär de laga utla-

gorna”.906 Denna tolkning var förstås radikal, vilket inte var förvånande när 

den kom från Terserus som varit en av de ofrälse ledarna redan 1650. Det är 

också anmärkningsvärt att han utan att blinka kunde tänka sig att ändra i 

eden, trots att dess form legat fast i decennier. Terserus måste också ha upp-

fattat ändringen av eden som ett sätt att förändra prästernas skyldigheter när 

det gällde att sprida kronans propaganda. Terserus sändes ut till Olivecrantz, 

som försäkrade att innebörden av eden var att prästerna skulle förmana 

skatte- och kronobönderna under kronan att betala sina skatter, och alltså 

inte dem som betalade till adeln. Terserus diskuterade också om kungen i sin 

ed skulle lova att garantera endast ”gammalt frälse” (och alltså inte det som 

just avsöndrats), vilket landslagens kungaed stadgade, eller om han skulle 

garantera allt frälse. Olivecrantz meddelade att detta varit på tapeten redan 

på Gustav II Adolfs tid men att kungen nu bestämt sig för att garantera 

”frälse, frihet och privilegier”, det vill säga alla adliga rättigheter garantera-

des. I prästeståndet fortsatte man under Terserus ledning trots Olivecrantz 

                                                      
904 Hjärne (1929) s. 67ff. 
905 PrP 3 s. 234–237 [17/9 1675]. 
906 PrP 3 s. 235 [17/9 1675]. 
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förklaring att diskutera olika bestämmelser i edsformulären. Man fortsatte att 

ifrågasätta att adeln inte längre lovade offra liv och egendom för kungen 

(troligen var baktanken att adeln borde ta på sig större del av skattebördan 

och alltså offra egendom). En kyrkoherde från Södermanland framhöll att 

även frälsebönderna borde svära en ed till kungen i egenskap av kungens 

undersåtar, eftersom kungens ed ju riktade sig till alla undersåtar, inklusive 

frälsebönderna. Redan 1664 hade prästerna för övrigt uttalat sig för utökade 

politiska rättigheter för frälsebönderna. På en bondedelegations förfrågan om 

inte frälsebönder borde få resa till riksdagarna svarade prästerna ”enhälligt: 

Jo visserligen, ty eljest blir det omsider på Livlands manér (det vill säga: 

livegenskap införs)”.907 

Terserus vidhöll att eden inte borde innehålla bestämmelser om att präs-

terna skulle uppmana till betalning av ”laga utskylder” då ju dessa var bort-

donerade: det var de extraordinarie pålagorna som kungen verkligen fick, 

och dessa var prästerna inte förpliktade att säga något om. Ett par medlem-

mar av ståndet menade dock att detta var en övertolkning: kungen förlorade 

inte sin rätt genom donationer. I så fall skulle de bönder som brukade gods 

som donerats till biskopar, universitet och gymnasier på samma sätt vara ett 

hot emot kungens rätt. Alltså: detta sätt att resonera kunde leda till att präs-

ternas egna ekonomiska förmåner ifrågasattes. Man beslöt att skicka en de-

legation till borgarna med uppdrag att diskutera de ovan nämnda aspekterna 

på eden. Borgarna hade ännu inte fått se något edsformulär, men lovade att 

överväga prästernas frågor när de fick formulären och dessutom granska 

tidigare eder.908 Frågan om vilka utlagor som prästerna skulle förmana till 

ansåg de dock att prästerna själva kunde klaga på. 

Terserus kunde sedan inte avhålla sig från att på en gemensam ständer-

konferens om bevillningen syrligt påpeka att man (oklart om adeln innefat-

tas) inte kunde undandra sig: ”Sådant är allas vår ed likmätigt, ty när vi 

svärja konungenom, så förplikta vi oss att vilja hålla liv, gods och egendom 

ospart, om påtränga skulle [om det skulle krävas]”.909 Detta var lögn: det var 

borgarna och bönderna, och inte prästerna som skulle lova att bistå kungen 

på detta sätt.910 När borgarna några dagar senare fick edsformulären märkte 

de att de överensstämde med de eder som avlagts av de föregående regenter-

na och att det vore ”betänkligt” att ändra i dem.911 Detta meddelades präster-

na. Terserus försvarade sig med att han endast jämfört med landslagens for-

                                                      
907 PrP 2 s. 320 [16/5 1664]. 
908 BgP s. 159 [16/9 1675]; PrP 3 s. 236–239 [17–18/9 1675]. 
909 PrP 3 s. 239 [18/9 1675]. 
910 Det ska tilläggas att borgarnas och böndernas eder förändrats på en punkt sedan 1650. Då 

hade man lovat att bistå med ”liv och blod”, men 1675 svor de att hjälpa med ”liv och gods”. 

Jag känner inte till när ändringen gjordes, men motiveringen bör rimligen ha varit att man 

önskade en förpliktelse inte bara att strida för kungen (vilket ju ”liv” redan innefattar) utan 

också till att ge av sin egendom när nöden krävde det. 
911 BgP s. 165f [23/9 1675]; PrP 3 s. 256 [23/9 1675]. 
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muleringar och att prästerna velat att uttolkningen av ederna skulle vara klar 

och tydlig så att de med gott samvete kunde svära dem. Detta var på sin höjd 

en halvsanning. Han hade ju själv svurit likalydande eder på kröningsriksda-

garna 1650 och 1654 och det verkar mindre troligt att han inte skulle ha jäm-

fört med dessa 1675. Det är mer sannolikt att han valde ut mer lämpliga pre-

judikat bland tidigare eder, vilka bättre svarade mot hans önskemål. Därmed 

var diskussionen om ederna över, och inför ett uppbyggt tronpodium på 

borggården vid Uppsala slott svor stånden sina eder till kungen dagen efter 

kröningen (kungen svor sin ed under själva kröningsceremonin).912 Sedan 

man med två uppsträckta fingrar förestavats och svurit eden tilläts riksdags-

männen gå upp på podiet och kyssa kungens hand. 

Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av de ofrälses politik 

Den tidsperiod som här behandlas präglades till inte ringa grad av regimskif-

tet (förutsett denna gång, till skillnad från 1660) mellan förmyndarregering 

och myndig konung. Denna gång såg de ofrälse möjligheter i åtminstone lika 

hög grad som hot. De utmanade adelsprivilegierna i en strid som börjat med 

ett defensivt motstånd mot gårdsrätten. Prästerna ville begränsa kungahusets 

religionsfrihet ytterligare, ändra i edsformuläret för att skada adeln samt ge 

riksdagen rätt att tillsammans med kungen bestämma vilken förordningslag-

stiftning som skulle gälla. I fallet med gårdsrätten och kungaförsäkringan var 

dock särskilt bönderna och borgarna i första hand defensiva: de ville försvara 

sig mot ett upplevt hot om ökad adelsmakt. Det är också mycket troligt att 

det var statsledningens temporära svaghet under maktöverföringen som 

gjorde att man såg möjligheter att driva sin egen sak och samtidigt fruktade 

att adeln skulle utnyttja samma möjlighet. 

I striden om gårdsrätten var alla de ofrälse stånden konsekvent negativt 

inställda, även om bönderna inte fick reda på saken 1668. 1672 var de dock 

drivande, och tryckte kraftfullt på för gårdsrättens avskaffande. Borgarna var 

likaså konsekvent negativa från och med 1668. 1672 formulerade de den 

första skriften mot gårdsrätten och 1675 var det borgarståndets besvär som 

gjorde att stadgan formellt avskaffades. Prästerna var motståndare redan 

1668. 1672 tog ståndet ledningen och gjorde kampen mot gårdsrätten till en 

del av en större kamp: för riksdagens makt och mot adelns privilegier. 

I fråga om KF och ederna var det bara prästerna som förordade ett flexi-

belt och självständigt förhållningssätt gentemot dessa traditionstyngda do-

kument. Bönder och borgare ansåg det uppenbarligen säkrast att hålla sig till 

redan gällande akter, om det berodde på underdånighet eller rädsla för att 

förändringar alltid skulle vara försämringar är svårt att avgöra. Prästerna var 

                                                      
912 PrP 3 s. 263 [29/9 1675] 
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däremot öppna för att använda KF och eder som medel i kamp mot adeln 

och kamp. 

Ideologisk inställning 

Flera starkt ständerkonstitutionalistiska drag finns i de ofrälses politik, klar-

ast utformad av prästerna. Man krävde alla stånds delaktighet i förordings-

lagstiftningen liksom i privilegiefrågor. Detta var en tydlig och radikal posit-

ionsframflyttning på regeringsmaktens och adelns bekostnad. Och det gällde 

inte bara förmyndarregeringen: man krävde att stånden tillsammans med 

kungen skulle se över och bestämma vilka förordningar, plakat etc som 

skulle ha laga kraft. Ständernas makt skulle alltså sträcka sig längre än lands-

lagens vaga ord om att undersåtarna hade rätt att samtycka till allmän lag. 

Landslagen användes för övrigt som konstitutionellt stöd i kampen mot 

gårdsrätten då Kungabalkens ord om förbud att påtvinga folket ”främmande 

rätt” åberopades. Även kraven på att lagen skulle skydda även adelns an-

ställda visar på dess ideologiska tyngd. Prästerna önskade också att med 

hjälp av KF sätta gränser för kungens frihet i religiöst hänseende, vilket var 

en klart konstitutionalistisk tanke. 

Å andra sidan svängde prästerna till att hålla med böndernas och borgar-

nas politik om KF som var klart patriarkalisk: man ville sätta stopp för 

adelns misstänkta försök att ”binda kungens händer”. Det adelsfientliga dra-

get framträder skarpare på 1670-talets riksdagar än tidigare och märks i för-

handlingarna om KF, men även i Terserus försök att ändra ederna 1675. 

Trots detta samarbetade de ofrälse med adeln i offensiven mot förmyndarna 

1675. 1672 samarbetade de med rådet, vars ställning aldrig ifrågasattes så 

länge det hade den verkliga makten. 

Drivkrafter/motiv 

Motståndet mot gårdsrätten motiverades med en rad skäl: fruktan för adeln, 

omsorg om rättssäkerheten, riksdagens rätt till samtycke, intrång på kyrkans 

och häradstingets rättigheter. Det är svårt att värdera vilket av dessa skäl som 

var det starkaste motivet. Men min gissning är att det var rädslan för ökad 

adelsmakt som vägde tyngst. Uppsalaforskare som Kurt Ågren och Marga-

reta Revera har påvisat att ryktet om adeln som arga bondeplågare var betyd-

ligt överdrivet. Men de förbiser att det de ofrälse oroade sig för snarast var 

en situation som kunde uppstå, där Sverige kunde börja likna det eviga 

skräckexemplet Livland med dess närmast oinskränkta adelsvälde. Att adliga 

särrättigheter gavs laga skydd har de ofrälse troligen uppfattat som ett farligt 

prejudikat som öppnade för värre saker i framtiden. När gårdsrättsstriden 

inleddes 1672 hade de redan skjutit adelns förslag till Kungaförsäkran i sank. 

Även i frågorna om KF och ederna figurerade motståndet mot adeln. I frågan 

om KF var värnandet om ett bibehållande av KF 1654 en defensiv åtgärd 

riktat mot adelns förslag. Terserus angrepp på formuleringen i prästeden 

1675 var däremot snarast offensiv då den var ett ifrågasättande av prästernas 
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skyldighet att propagera för fullgörande av skyldigheter som flyttats från 

kronan till adeln. I frågan om KF spelade dock önskan om ett utökat skydd 

av kyrkans religionsmonopol en viktig roll för prästerna, bland annat genom 

att man önskade att kungen skulle bindas vid den rätta läran. 

Självständighet 

Prästerna visar genomgående under hela denna period en påfallande själv-

ständighet. De var villiga att ifrågasätta även sådana knäsatta saker som for-

muleringarna i ederna och vinnlade sig alltid om en ordentlig självständig 

prövning av de frågor som de ställdes inför. Dock är det tydligt att omsorgen 

om ofrälse enighet påverkade dem när de anslöt sig till borgarnas och bön-

dernas linje i frågan om KF. Dessa stånd var mer benägna att defensivt och 

osjälvständigt följa tidigare prejudikat. Även bönderna verkar ha kommit 

fram till detta på egen hand. I gårdsrättsfrågan var bönderna verkligen dri-

vande 1672, och även borgarnas drivande av frågan från 1668 till 1675 ka-

rakteriserades av självständighet. 

De ofrälses vinster och förluster 

Gårdsrätten upphävdes efter många om och men, vilket väl till sist blev en 

seger för de ofrälse även om det är osäkert om det påverkade livet i adels-

hushållen. Att KF 1654 inte bibehölls ordagrant som borgarna och bönderna 

önskat var förstås en förlust för dem, även om de ändringar som kom knapp-

ast kan ha uppfattats som ödesdigra. Å andra sidan var det en klar seger att 

adelns förslag inte antogs, i hög grad berodde det på det samlade ofrälse 

motståndet. Prästerna däremot kunde skörda stora framgångar i och med 

kungens försäkran att hålla sig till den rätta tron, erkännandet av 

augsburgska trosbekännelsen som en av rikets ”fundamentallagar” och be-

kräftandet av de intoleranta religionsplakaten från 1663 och 1667. Detta var 

dock inte i första hand deras egen förtjänst, utan snarare rådets. Prästedens 

bibehållande var förstås en förlust för biskop Terserus och hans anhängare, 

men de präster som opponerade sig mot Terserus krav var förstås mindre 

besvikna. 
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10. Absolutismens fotfolk? De ofrälse stånden 
och enväldets införande på riksdagen 1682–83 

De ofrälse har på det stora hela uppfattats som kungliga stödtrupper i den 

kungliga maktutvecklingen i början av 1680-talet som bland annat skedde på 

bekostnad av riksdagsståndens makt.
913

 Verkade de ofrälse aktivt för ut-

vecklingen mot förstärkt kungamakten? Manipulerades de ofrälse av kung-

amakten? Drev de en självständig linje som helt eller delvis sammanföll med 

kungamaktens intressen?914 

Bakgrund 

Kungen och kriget 

Kriget innebar ett stärkande av Karl XI:s makt, särskilt sedan hans insatser 

vid slaget vid Lund 1676 gjorde att han betraktades som fäderneslandets 

räddare. Johan Gyllenstierna och andra betrodda rådgivare som var hos 

kungen i högkvarteret övertog allt inflytande som rådsherrarna i Stockholm 

tidigare haft. Riksrådet lyckades dock genomdriva att en riksdag samman-

kallades till Halmstad 1678, även om resultatet snarast blev att dess makt 

ytterligare försvagades. Liksom på de föregående riksdagarna visade dock 

ständerna stark initiativförmåga och samtliga stånd samarbetade på borgar-

nas initiativ kring utarbetandet av ett finansiellt reformprogram som upptogs 

väl av kungen. Å andra sidan var ständerna villiga till uppoffringar för krigs-

insatsen, även om till exempel prästerna betonade att bevillningen var tids-

begränsad. Men de värnade också om sin makt: de provinsmöten som an-

vänts för att utverka krigsbevillningar fördömdes eftertryckligen. Riksdagen 

var säker på sin legitimitet. Samtidigt ökade också kungens makt genom att 

beslutsfattandet koncentrerades till högkvarteret. Kungens ställning stärktes 

också av att han framstod som rikets räddare under kriget. Den ”berättelse” 

som tog form var alltså att kungen räddade riket från en överhängande kata-

strof som förorsakats av adelsmännen i förmyndarregeringen. Detta utgjorde 

bakgrunden till att kungen kunde göra sig enväldig – under applåder om man 

                                                      
913 Scherp (2009) är en tidigare, kortare version av detta kapitel. 
914 Ett tänkbart tredje alternativ: att kungamakten och de ofrälse inte hade sammanfallande 

intressen faller bort redan på grund av det vi redan vet. 
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ska tro forskare som Sven Grauers, som menar att folket med glädje gjorde 

en suveränitetsöverlåtelse till kungens förmån.915 

Riksdagen 1680 innebar genombrottet för enväldet. Finansiellt stärktes 

kungamakten genom besluten om förmyndarräfsten och reduktionen. Poli-

tiskt var det ständerförklaringen om rådet som var viktigast. Kungen ställde 

starkt ledande frågor till ständerna och fick klarlagt att rådet inte var ett eget 

stånd, att det inte var medlare mellan kungen och folket, och att styra med 

”råds råde” bara betydde att kungen kunde tillfråga riksrådet om och när han 

själv ville. Forskningen har varit oenig om i vilken mån riksdagens beslut 

var noga planerade av kungen och hans närmaste män eller om händelserna 

hade en egen dynamik.916 När det gällde kungens ”agenter” har framför allt 

olika adelsmän utpekats, medan det varit svårt att direkt påvisa att de ofräl-

ses politik dikterats av kungen. Impulsen till reduktionen kom från bönderna 

som satte upp en skrift med detta krav: en skrift med snarlikt innehåll hade 

bönderna satt upp redan 1675, veterligen utan att kungen då låg bakom. Den 

gemensamma skrift om reduktionen som även borgarna och prästerna var 

med om att utforma hade också de ofrälses berömda protestation från 1650 

års riksdag som förlaga.917 

När de ofrälse alltså enats bakom sina krav såg sig adeln tvungen att själv 

fatta ett reduktionsbeslut för att rädda sin ära. Återigen fruktade Riddarhuset 

alltså att adeln skulle ”röstas ned” med siffrorna 3-1 och att kungen skulle 

ställa sig på de ofrälses sida. De flesta adelsmän hade inte fått ta del av de 

stora godsdonationerna och var därför mer än beredda att offra sina rikare 

ståndsbröder i förhoppningen att de därmed skulle slippa bidra med kontri-

butioner till statskassan − en fåfäng förhoppning skulle det visa sig eftersom 

de ändå avkrävdes en kontribution. Under den upphettade diskussionen för-

sökte rådet motarbeta reduktionsivrarna genom att i patriarkalistisk anda 

anklaga dessa för att göra intrång på kungens prerogativ att ställa förslag på 

riksdagarna. Detta vann dock inget gehör.918 

Institutionella förändringar: riksdagens försvagade ställning 

Förutom att rådet efter 1680 förlorade delar av sin formella maktställning 

skedde även andra institutionella förändringar som berörde riksdagen under 

enväldet. Liksom i fallet med rådet handlade det i stor utsträckning om för-

tydligande av de oklara institutioner som omgärdade riksdagens maktställ-

ning. Ambivalensen och ofullständigheten i det konstitutionella ramverket 

spelade alltså kungen i händerna, då han inte behövde ändra de statsrättsliga 

                                                      
915 Rosén (1963) s. 117, 119, 122f; Grauers (1932) s. 29, 38–43, 45f. 
916 Grauers (1932) s. 53f, 61ff, 65f; Grauers (1949); Rosén (1963) s. 140f, 158f; Rosén 

(1966); Thanner (1961) 
917 Grauers (1932) s. 27, 60–65, 75–80; Rosén (1963) s. 148ff, 156–160; Thanner (1961) s. 1–

48. 
918 Grauers (1932) s. 66, 72f; Rosén (1963) s. 152–156. 
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reglerna utan endast förtydliga och komplettera dem. Förutom de föränd-

ringar som behandlas i undersökningen skedde följande förändringar. 

1. Utskrivningen ersattes av ständigt knektehåll. Ordningen med frivilligt 

rekryterade knektar inhysta på soldattorp innebar att det inte som tidigare var 

nödvändigt att kalla in ständerna för att få godkännande av utskrivningar. 

Riksdagens makt minskade därför, och kungens ökade − inte minst eftersom 

han nu hade en stående armé att förfoga över som han ville.919 

2. Bevillningen dirigerades av kungen. Till skillnad från tidigare praxis 

angav kungen en bestämd summa som ständerna måste bevilja innan de till-

läts resa hem. I slutändan kom de enskilda ståndens bevillningar att likna 

diktat från kungen. Detta var återigen en skillnad gentemot Axel Oxenstier-

nas och andras sonderande taktik gentemot riksdagen. Element av detta bi-

behölls dock: summan som skulle uppbringas dikterades av kungen, men när 

det gällde sättet att få fram medlen tillfrågades ständerna om råd. Skillnaden 

gentemot tidigare tillvägagångssätt var en gradskillnad snarare än en art-

skillnad. 1689 lyckades kungen med det som förmyndarregeringen miss-

lyckats det: ständerna gick på förhand med på att bevilja extraskatter i hän-

delse av krig.920 Ständernas motstånd 1664 dikterades troligen av att en sådan 

bevillning gjorde krig mer sannolikt, och 1689 års bevillning innebar alltså 

också att kungen fick fria händer i utrikespolitiken.921 

3. Beslutsfattandet koncentrerades till sekreta utskottet. Sekreta utskottet 

blev från och med 1682-83 års riksdag ett slags miniplenum för hela riksda-

gen. Denna tendens förstärktes då delegationer från bönderna under denna 

riksdag vid inte mindre än tre tillfällen bereddes plats i utskottet, på präster-

nas och borgarnas begäran. Karl XI utsåg själv utskottets ledamöter, vilket 

förstås ökade hans inflytande. Kungen uppträdde också vid ett par tillfällen 

själv i utskottet för att påverka det.922 

4. Reduktionsbesluten gjorde kungen mindre beroende av riksdagens be-

villningar. När kronans inkomster säkrats genom att skattebasen ökade var 

det inte längre lika viktigt med de extraordinarie bevillningar som riksdagen 

stod för.923 

Böndernas offensiv 1672-82 

Det är väl känt att bondeståndet spelade en viktig roll i reduktionsbeslutet 

1680, och att de drev på för införandet av det ständiga knektehållet. Vad som 

inte uppmärksammats i någon högre utsträckning är att det var en allmän 

                                                      
919 Grauers (1932) s. 84f 
920 Rystad (1985) s. 82. 
921 Vad som från början varit ett medgivande som gällde en speciell situation kom från och 

med 1693 av kungamakten tolkas som ett medgivande som gällde för all framtid, vilket legi-

timerade att Karl XII inte rådgjorde med ständerna under stora nordiska kriget. (Grauers 

(1932) s. 112ff, 118f) 
922 Grauers (1932) s. 169–174 
923 Larsson & Österberg (2001) s. 162; Rystad (1985) s. 108. 
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tendens till ökad aktivism bland allmogens representanter. Som vi sett drev 

de aggressivt på för gårdsrätten med skarpa påtryckningar på präster och 

borgare och hot om massdemonstrationer inför kungen (kap. 9). De gick till 

angrepp på adelns privilegier 1675 i en egen skrift och drev borgare och 

präster framför sig i denna riktning. De attackerade också kraftfullt adelns 

privilegier i fråga om utskrivingarna 1678. 1680 uppträdde de hotfullt mot 

prästerna när de ansågs vela i reduktionsfrågan och de vägrade acceptera att 

reduktionsbeslutet skulle betraktas som en engångseftergift (kap. 4, 5). 

Samma år gick man till attack mot prästernas begravningsavgifter (kap. 5). 

1682 gjorde man kraftigt motstånd mot att hemmavarande bonddöttrar och -

söner också skulle beskattas och ståndet iscensatte en massdemonstration 

mot prästernas begravningsavgifter. Dessutom krävde bönderna att prästerna 

och borgarna skulle beskattas hårdare. Och vid införandet av ständiga knek-

tehållet uppträdde de tämligen kaxigt gentemot adeln vars privilegier ifråga-

sattes av en delegation på själva Riddarhuset.924 

Eftersom de flesta av dessa frågor handlade om bevillningar står de inte i 

fokus för denna avhandling. En allmän iakttagelse är annars att bönderna 

som regel uppträdde mer självsäkert i bevillningsfrågorna som var lättare att 

förstå, bland annat eftersom dess institutionella ramverk i behandlingen på 

riksdagarna var mer stabilt och förutsägbart än förhandlingarna om konstitut-

ionella frågor. Dessutom berörde dessa frågor stormaktstidens bönder in på 

bara skinnet. Men varför kom denna flod av bondeaktivism just under denna 

period? Perioden sammanfaller med Karl XI:s trontillträde och är troligen 

kopplad till denna händelse. Synbarligen stämmer detta in på den gamla 

bilden av bönderna som kungens trogna fotfolk. Men det är bara halva san-

ningen, eftersom bönderna inte alltid agerade i enlighet med kungens in-

tresse. Angreppen på prästernas avgifter samt vägran att skatta för barn och 

tjänstefolk var knappast gällande kunglig politik. Det tidiga 70-talets an-

grepp på adelsprivilegier och gårdsrätt var knappast något som den tonårige 

kungen hade någon del i. Min gissning är att bönderna var inspirerade av det 

kungliga trontillträdet och hyste en föreställning om att kungen var på deras 

sida oavsett om det var sant eller inte. Liksom de ryska bönder som utan att 

kontrollera saken närmare utgick från att tsaren i alla väder stödde deras 

önskemål trodde bönderna kanske att bondepolitik och kungapolitik i grund 

och botten var samma sak. Detta utgör ett slags uppochnedvänd naiv mo-

                                                      
924 Grauers (1932) s. 27, 207f; Allmogens klagopunkter emot adeln 1675 Riksdagsacta 1675 

R4835 (RA); Prästerskapets, borgerskapets och allmogens påminnelse om kronans medel och 

inkomster 1675 Riksdagsacta 1675 R4835 (RA); Borgerskapets och allmogens påminnelser 

1675 Riksdagsacta 1675 R4835 (RA); RAP 11 s. 287, 289 [18/2, 2/12 1678]; PrP 3 s. 333 

[18/2 1678]; PrP 4 s. 107ff [4/12, 6/12, 7/12 1680]; Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 

63ff, 68, 73, 78–82, 86f, 94f, 100, 105, 107ff, 111f [25/11, 27/11, 28/11, 1/12, 4/12, 7/12, 

12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 18/12 1682] 
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narkism: i stället för att naivt följa kungen utgår man naivt från att kungen 

ska följa dem själva. Helt utan bas i verkligt stöd var det dock inte, då Karl 

XI:s stöd för reduktionspolitiken 1680 måste ha gett både råg i ryggen och 

vind i seglen för bönderna. 

De ofrälse och ständerförklaringen om lagstiftningen 1682: 

passivt samtycke 

Sammanfattning av händelseförloppet (7–9/11 1682) 

1. Adelsmannen Anders Lilliehöök hävdar ständernas rätt att medverka vid 

lagstiftning. Detta får Karl XI att reagera och med försåtliga formuleringar 

frågar han ständerna huruvida han hade rätt att utfärda lagstiftning. 

2. De ofrälse stånden enas om att instämma i adelns svar och bekräfta 

kungens rätt att stifta lag (uttryckligen anges förordningslagstiftning som 

kungens prerogativ). 

Ständerförklaringen om lagstiftningen föranleddes av ett uttalande på 

Riddarhuset av Anders Lilliehöök. Lilliehöök sade angående en diskussion 

om reglerna för likvideringen av enskildas fordringar på kronan att dessa inte 

kunde räknas som lag, eftersom de inte först kommunicerats med ständer-

na.925 När kungen fick höra detta reagerade han med stort missnöje (han und-

rade bland annat vilka som solidariserade sig med Lilliehöök) och ställde sju 

frågepunkter till adeln. Av dessa var det den femte som hade vidare kon-

stitutionell innebörd. Kungen undrade: 

Om Ridderskapet och Adeln finna Anders Lilliehöök eller någon annan befo-
gad att begära det Ridderskapet och Adeln skall efteråt överlägga det, som 
förr av Kungl Maj:tt är gillat, eller om någon är av en sådan mening att binda 
Kungl. Maj:tt händerna att Kung. Maj:tt icke i sitt rike må göra lag och stad-
gar, reglementen och förordningar, och de samma utan ständerna skulle vara 
kraftlösa [min kursivering].

926
 

 

Att tycka som Lilliehöök var alltså att ansluta sig till att ”binda händerna” på 

kungen, vilket var en åsikt som var tabubelagd även före enväldet (som 

framgått i diskussionen av KF 1672). Lilliehööks åsikt gällde en administra-

tiv förordning, och vem som hade rätt att medverka till förordningslagstift-

ning reglerades inte av lagen. Det lagrum som eventuellt var tillämpbart var 

kungabalkens ord om kungens rätt att styra riket (kungabalken 9 kapitel 4, §) 

− och man kunde hävda att stiftandet av förordningar var ett sätt att sköta 

löpande regeringsärenden.927 Å andra sidan hade det blivit praxis att ständer-

na, eller något berört stånd fick göra betänkanden om sådan lagstiftning som 

                                                      
925 Grauers (1932) s. 93. 
926 Citerat i Runbom (1854) s. 54f. 
927 Se Appendix 1. 
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angick dem. Lilliehöök hade alltså visst stöd av denna praxis. Den informella 

institutionen om medverkan hade dock alltså inget stöd i någon formell in-

stitution, men vad var det egentligen som gällde? Kungen ville nu en gång 

för alla avgöra denna konstitutionella/institutionella oklarhet till sin fördel. 

Som alltid reagerade han negativt på allt och alla som ansåg sig kunna kräva 

rättigheter på hans bekostnad.928 

I kungens fråga jämställdes också det kungliga prerogativet i fråga om 

stadgor och förordningar på ett försåtligt sätt med rätten att stifta allmän lag. 

Allmän lag hade undersåtarna (genom deras representanter på riksdagen) 

enligt landslagen rätt att få ge sitt samtycke till. I sitt svar erkände adeln 

kungens rätt att ensam utfärda ”stadgar, plakater, reglementer och förord-

ningar”.929 När det gällde förändring av allmän lag skulle kungen utse lagfar-

na män för att granska frågan och sedan underställa kungen sitt förslag. 

Adeln hyste dock 

den underdåniga tillförsikt, att EKM [Eders Kungl. Maj:tt] såsom en nådig 
Konung lär låta sig behaga att giva sina Ständer där av part [delge], eftersom 
det dem alla i gemen angår, dock intet så att Ständerna sådant må eller bör fö-
reskriva EKM, utan hava förväntat av EKM:s eget nådiga behag, när och hur 
EKM det gott finner, på det de således må få tillfälle, om EKM så nådigt be-
hagar, i underdånighet såsom trogna undersåtar med sina oförgripliga tankar 
att inkomma utan någon förmätenhet och utan det ringaste förfång uti EKM:s 
rätt och höghet […] [mina kursiveringar]

930
 

 

Ständernas lagenliga rätt till samtycke till allmän lag, även om samtycket i 

realiteten varit passivt och följsamt, förvandlades till något som kungen 

kunde välja att delge dem. Hävdandet av en rätt ersattes av en bön om kung-

lig nåd. En markering gör man dock: adeln uttrycker tillförsikt och förväntan 

om medverkan till stiftandet av allmän lag. Skälet att man kan hysa sådana 

tankar är förstås den lagliga rätten till medverkan. Kungen ignorerade dock 

adelns förmodan om ständerna skulle få medverka i utarbetandet och tiller-

kände dem endast rätten till passivt samtycke.931 Adelns svar var kort sagt 

starkt präglad av underdånig patriarkalism i denna viktiga konstitutionella 

fråga där man i frågan om den allmänna lagen hade starkt stöd för att hävda 

sin medbestämmanderätt. Detta var det bästa sättet att vinna inflytande under 

Karl XI, men det vittnar nog också om en ärligt känd tillit till att kungen 

verkligen skulle vara nådig och låta ständerna. Även om man formellt sett 

berövades inflytande levde denna förhoppning. Ett informellt institutionellt 

arrangemang behövde inte nödvändigtvis ge mindre inflytande än ett for-

mellt. 

                                                      
928 Olsson (1971) s. 60ff, 64–67, 76; Olsson (1969b) s. 93, 103; Herlitz (1930) s. 102. 
929 Grauers (1932) s. 94. 
930 Adelns svar på konungens frågor angående Anders Lilliehööks yttrande RAP 14 s. 232 

[Bil. 9]. 
931 Förklaring angående lagstiftningen 1682 i Svensk historisk lagbok (2004) s. 95f 
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De ofrälse ombads också att yttra sig om Lillehööks ord (som de tog del 

av genom ett protokollsutdrag). Man beslöt att höra vad adeln sagt i frågan, 

eftersom de ofrälse ansåg att den mest angick just adeln: det rörde ju en 

adelsmans yttrande. Sedan lät man läsa upp adelns betänkande över kungens 

frågepunkter och författade sitt svar.932 Den förklaring i frågan som är beva-

rad är utfärdad i alla de tre ofrälse ståndens namn och är egentligen den enda 

källan till de ofrälses ställningstagande. De ofrälse anslöt sig i denna till 

adelns förklaring. Dessutom fördöms särskilt ”förmätenhet” hos den som 

”understår sig” att ifrågasätta kungens förordningar och hans ”höghet samt 

kongl. rätt och välde”, eftersom denna makt ligger till grund för allas trygg-

het och välstånd. Enligt Guds skickelse och Sveriges lag har kungen rätt att 

själv styra riket.933 Helt klart stöder man sig på de tidigare anförda lagorden 

om kungens rätt att styra riket till stöd för hans rätt att göra förordningslag-

stiftning. Kungens makt bekräftas tydligt, och man riktar en extra spark mot 

Lilliehöök: förmodligen både för att markera sin lojalitet och för att man 

gärna pekade finger mot en adelsman. 

Denna patriarkalistiska och teokratiska syn på lagstiftningen skilde sig 

markant från den linje som särskilt prästerna drivit under tidigare riksdagar 

(framför allt i Stockholm 1660 och 1672). Då hade man både krävt att för-

ordningar som man inte samtyckt till skulle rivas upp och att kungen och 

ständerna tillsammans skulle gå igenom all tidigare lagstiftning av detta slag 

och bestämma sig för vad som skulle gälla. Nu var det ett annat ljud i skäl-

lan. Detta kan ha berott på att man ville anpassa sig till kungens vilja. Vad 

kungen önskade för svar rådde det inget tvivel om, så något öppet motstånd 

lönade sig knappast även om man önskat det. Men det kan också vara ett 

uttryck till tillit till just Karl XI, som var en kung i de ofrälses smak. 

Det är anmärkningsvärt att de ofrälse helt avstår att kommentera förkla-

ringen om stiftandet av allmän lag: tvärtom är det just Lilliehööks yttrande 

om förordningslagstiftningen som de fördömer. Det är kungens rätt att själv 

stifta förordningar och styra riket som fastslås. I och med att man anslöt sig 

till adelns skrift skrev man förstås under även på dess ord om stiftandet av 

allmän lag. Även de ofrälse böjde sig för kungens statsrättsligt tveksamma 

krav med underdånighet, men under tystnad. Samtycket till kungens önske-

mål var snarare passivt än entusiastiskt och det förefaller oklart om stånden 

fullt ut förstått vilka maktbefogenheter kungen fick i och med detta. 

                                                      
932Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 40ff [7–9/11 1682]. 
933 De ofrälse ståndens skrivelse angående Anders Lilliehööks yttrande 1682 PrP 4 s. 166 
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1682 års reduktionsbeslut: mot kungens förläningsrätt 

Sammanfattning av händelseförloppet (27/10-22/11 1682) 

1. I Sekreta utskottet och i en skrift till kungen föreslår de ofrälse utvidgad 

reduktion som lösning på de statsfinansiella problemen. 

2. I en längre skrift vill de ofrälse begränsa kungens rätt att donera med 

ärftlig besittningsrätt (allodialt). 

3. Adeln lämnar in en motskrift och begär att reduktionsbesluten av 1655 

och 1680 ska hållas. 

4. Kungen frågar via ett memorial om ständerna anser att han har rätt att 

fritt förläna och reducera kronojord. 

5. De ofrälse fortsätter att argumentera för utvidgad reduktion och be-

gränsad förläningsrätt, i skriftlig form och på en konferens med adligt delta-

gande. Adeln vill ge kungen oinskränkt makt att göra bäggedera. 

6. I reduktionsbeslutet avgör kungen frågan och ger sig själv oinskränkt 

rätt att donera och dra in kronojord. 

Från räfst till reduktion: ett sätt att undvika bevillning 

År 1682 aktualiserades en utvidgad reduktion. Detta kom att få konstitution-

ella konsekvenser. I propositionen begärde kungen ansenliga bevillningar. 

Sekreta utskottet (SU) serverades en grundlig ekonomisk redogörelse av det 

statsfinansiella läget. På detta svarade adeln med ett förslag om stora kontri-

butioner från samtliga stånd.934 Prästerna och borgarna ansåg sig för fattiga 

för detta och ansåg att exekutionen av förmyndarräfstens domar skulle räcka 

till, vilket adeln förnekade.935 Att de ofrälse hänvisade till intäkterna från 

räfsten innan de föreslog utökad reduktion är för övrigt en indikation på att 

de inte slaviskt följde en kunglig plan som syftade till reduktion: i så fall 

borde de ju omedelbart ha föreslagit en sådan. 

Vid nästa möte föreslog borgarna med prästernas bifall att bönderna 

skulle få delta i diskussionen. Adeln gick med på att man skulle söka kung-

ens tillstånd för detta, vilket inhämtades. När böndernas delegation kom 

framgår det av både riksdagsprästen Eric Duraeus dagbok och SU:s proto-

koll att de var nära att acceptera adelns förslag om kontributioner, men att de 

först ville diskutera saken med sina ståndsbröder i plenum. Samma eftermid-

dag träffades delegationer för de tre ofrälse stånden i sakristian och enades 

om vad man skulle föreslå. Med största säkerhet övertalades bönderna att 

inte gå med på bevillning under detta möte. Nästa morgon möttes återigen de 

ofrälses delegationer i skydd av sakristian med varsitt förslag till gemensam 

skrift; av dessa antogs borgarnas, som troligen var författad av borgarstån-

dets talman, Stockholms justitieborgmästare Olof Thegner. Efter kortare 

                                                      
934 Grauers (1932) s. 86. 
935 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 31f [27/10 1682] 
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anföranden av Thegner och ärkebiskop Svebilius lästes de ofrälses förslag 

upp.936 

Detta elvapunkters förslag var helt och hållet inriktat på att adeln genom 

reduktion och inskränkta privilegier skulle stå för de medel som kronan 

krävde. I konstitutionellt avseende var den sjunde punkten den viktigaste: 

Att alla donationer, ifrån vad tid de kunna vara givna, reduceras till Norrkö-
pings beslut i anledning av den 27 punkten uti 1655 års stadga.937 

 

Norrköpings beslutsgods var gods som donerats i enlighet med villkor be-

skrivna i beslutet från riksdagen i Norrköping 1604. Till skillnad från 

allodiala gods, som donerades med full besittningsrätt, var arvsrätten till 

Norrköpings beslutsgods begränsad och gav kungen rätt att återta godsen när 

donationsmottagaren dog.938 Att förvandla alla gods till Norrköpings besluts-

gods innebar att det fanns möjlighet för kronan att så småningom få igen alla 

gods. ”1655 års stadga” är Karl X Gustavs reduktionsstadga. Egentligen är 

de ofrälses krav inte särskilt radikalt, då Norrköpings beslutsgods endast 

långsamt kunde väntas sippra tillbaka till kronan. Förklaringen är att man 

troget höll sig till de formella institutionerna: existerande prejudicerande 

akter, för att kraven skulle uppfattas som juridiskt giltiga. Redan från början 

var det dock de ofrälses linje att alla statsfinansiella behov skulle täckas med 

hjälp av utökad reduktion, vilket man vill ge kungen rätt till. 

De ofrälse föreslår begränsad förläningsrätt 

En vecka senare upplästes och godkändes SU-delegationernas skrift i präs-

ternas ståndsplenum (och troligen även hos bönder och borgare), komplette-

rad med en längre skrift som mer utförligt argumenterade för de ofrälses 

förslag. Senare samma dag gick de ofrälses SU-delegater upp till kungen och 

läste upp dem för honom. Karl XI sade att han var nöjd med vad han fått 

höra, och förde sedan enskilt samtal med ståndens talmän.939 I den längre 

skriften är det punkt 8 som tar upp kravet på förvandling av alla donerade 

gods till Norrköpings beslutsgods. Paragrafen från 1655 nämns först i slutet 

av argumentationen, som i stället tar stöd i tyngre auktoriteter: 

                                                      
936 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 32–34 [30–31/10 1682]; Sekreta utskottets protokoll 

1682 R2370 s. 134f, 143f [30–31/10 1682] (RA). 
937 De ofrälses förslag om gäldens återbetalning 1682 RAP 14 s. 216 [bilaga 5]. 
938 1. Mottagaren skulle söka stadfästelse på godsen hos varje ny regent, vilket redan 1617 års 

adelsprivilegier angav att regenten inte kunde neka till. 2. Godsen fick inte säljas eller förpan-

tas utan att först ha hembjudits till kungen. 3. Om donatarien inte hade manliga bröstarvingar 

skulle det återgå till kronan. 1634 inkluderades bröder och brorsbarn bland bröstarvingarna. 

Om döttrar till donatarien gifte sig med av kronan gillade män kunde godsen överföras från 

svärfar till svärson och de barn den senare fick med den förras dotter. (Nordisk familjebok. 

Uggleupplagan. Uppslagsord: ”Norrköpings beslutsgods”.) 
939 De tre ständernas Deduction 1682 Lidén (1788) s. 158–170 ; Duraeus dagbok 1682 Lidén 

(1788) s. 38ff [7/11 1682] 
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Alldenstund Sveriges Fundamentallag, Arvföreningen och Sal. Högl. i åmin-
nelse Konung Gustav den I:s Testamente, samt Konung Eriks statuter 1561, 
Riksdagsbeslutet av år 1604, och Sal. Glorvördigast i åminnelse K. Gustav 
Adolfs 1612 utgångna Förordning, tillika med flera andra Kungl. Constitut-
ioner uttryckligen bjuder, att ingen Rikets egendom må Kronan evärdligen 
avhändas, på det Riket och Regementet icke måtte komma därigenom att för-
svagas; vilken Förordning haver sin rätta fundament i Guds ord, och är genom 
åtskilliga Skriftens rum [bibelställen] stadfäst […]. [min kursivering]

940
 

 

Tonen emot allodiala donationer är här skarp: mellan raderna kan man utläsa 

att de regenter som donerat allodialt brutit mot bestämmelserna som fastslås 

i flera grundläggande akter. Allodiala donationer skulle inte bara omvandlas 

för att göras tillgängliga för kungen, de fördömdes i allmänhet som olagliga, 

och till och med ogudaktiga. ”Fundamentallagen” motsvarar här säkerligen 

landslagens konungabalk kap 4 § 5 (se nedan). Gustav Vasas testamente var 

också ansedd som en grundläggande konstitutionell urkund. Och krav grun-

dade på Bibeln vägde förstås tungt.941 Varför denna förändring i åberopade 

auktoriteter? Tyvärr är textens tillkomsthistoria okänd, men två förklaringar 

är möjliga. Den första möjliga förklaringen är att den juridiskt skolade för-

fattaren haft mer tid på sig än när det gällde den första skriften (som till-

kommit under en kväll) och kunnat konsultera fler urkunder och då förstås 

valt att hämta stöd från de tyngsta  ett ganska rimligt och okontroversiellt 

antagande. Den andra möjliga förklaringen är att kungen uppmuntrat de 

ofrälse att slå in på en argumentation som berörde konstitutionella förhållan-

den: kungens lagliga makt över donerad jord. Detta går inte att bevisa, men 

är inte otänkbart. Kungens förtroliga samtal med talmännen efter uppläs-

ningen verkar ju också peka i den riktningen, även om vi inte vet om detta 

skett före skrifterna författades. 

Men det finns omständigheter som talar emot den senare tolkningen. För 

det första finns det inga skäl att tro att kungen skulle beordra de ofrälse att 

komma med förslag som begränsade hans egen makt. Och varför finns det 

inte ett enda citat eller hänvisning till konkreta bestämmelser från de tunga 

konstitutionella urkunder som åberopas? Detta till skillnad från den följande 

punkten där adelns befrielse från halva beloppet av diverse extraordinarie 

pålagor ifrågasätts, där flera citat och textbelägg ger stöd åt resonemanget. 

                                                      
940De tre ständernas Deduction 1682 Lidén (1788) s. 162f. 
941 De bibelställen som åsyftas är troligen desamma som anfördes i de ofrälses protestation 

1650: ”Ty först befaller Gud själv att det Land Fursten eller Konungen tillkommit, intet skall 

honom evärdligen avhändas: I skolen icke, säger Gud Levit. 25 och 15 [4 Mos 25:15] sälja 

Landet evärdliga, ty Landet är mitt och i ären främmande och gäster för mig, och skolen i allt 

edert land låta landet till löften, vilken Lag ändock han för Israels folk given var, såbör han 

icke desto mindre allom till rättelse vara, eftersom Gud hos Hes. Kap. 46:17 det samma be-

faller: om Fursten något skänker en av sina Tjänare av sitt arv. det skola de besitta allt intill 

friåret, och sedan skall det falla in till Fursten igen.” De ofrälse ståndens protestation 1650 

Loenbom (1769) s. 75. 
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Min tolkning är att man velat tona ner den konflikt med kungen som hotade i 

och med att de ofrälse inskränkte kungens handlingsfrihet när de hävdade att 

kronans egendom inte fick ”evärdligen avhändas”. Det ställe i Gustav Vasas 

testamente som med största säkerhet avses (som också anfördes i 1650 års 

ofrälse protestation) är tydlig på denna punkt: kungens söner har inte rätt att 

”några främmande eller inländska män till någon egendom, ärftligen eller uti 

någon annan måtto att tillvända [tillgå], sälja, förpanta, tillägna eller för-

sätta”.942 Bristen på citat eller hänvisningar i de ofrälses skrift bör därför 

enligt min åsikt tolkas utifrån en ovilja att uttryckligen utmana kungen med 

att skriva honom på näsan med konstitutionella bestämmelser som begrän-

sade hans rätt att donera som han ville. Samtidigt ville de ändå lägga tyng-

den av dokumentens namn bakom den linje de drev. Det fanns också en an-

nan precedens från 1650: då hade biskopen Jonas Magni i ett möte mellan 

ofrälse representanter och Kristina sagt henne att hon enligt lag inte hade rätt 

att donera hur hon ville.943 

Kungens frågor om reduktionen: delvis riktade mot de ofrälse 

Känslorna blev mycket upprörda i adelsståndet över de ofrälses angrepp och 

över det faktum att de inte kontaktat dem i frågan. Det svar Riddarhuset 

formulerade utgick ifrån den kortare ofrälse skriften som lästs upp i SU, där 

en paragraf i 1655 års reduktionsstadga åberopas i punkt 7. Adeln argumen-

terar utifrån 1655 års beslut där endast donationer efter 1632 berördes. Det 

skulle leda till alltför stort besvär att spåra alla de gods som avyttrats dess-

förinnan då dessa sålts, bytts och ärvts många gånger (”en del i 50 mans 

händer gångne”). Adeln ber därför kungen att få ”njuta” det som beslutats i 

1655 och 1680 års beslut.944 I det nya bistra läget uppfattade alltså adeln de 

smärtsamma eftergifterna i dessa beslut som skyddande prejudikat. 

Den 11 november lämnade adeln in sin motskrift. Två dagar senare kalla-

des SU:s delegationer av alla fyra stånden till en sal på slottet. Karl sade att 

han läst de skrifter som adeln och de ofrälse lämnat in och att han nu ville ha 

riksdagens betänkande över ett memorial som han låtit uppsätta. Lantmar-

skalken fick skriften och lovade överlägga med ständerna. Sedan lästes tex-

ten upp i SU:s konferenssal och varje stånds delegation fick varsin kopia 

varefter de skildes åt för att bedriva interna överläggningar.945 

Memorialet mynnade ut i att ständerna skulle ge sitt betänkande om ”huru 

vida” kungen hade rätt ”i anledning av Sveriges lag 4 kap. konungabalken” 

att län läna och efter § 5 i samma kapitel även rätt att återta dem ”vid rikets 

                                                      
942 De tre ständernas Deduction 1682 s. 163–167; Kung Gustafs testamente 1560 SRA 1:2 s. 

689; De ofrälse ståndens protestation 1650 Loenbom (1769) s. 76ff. 
943 Lövgren (1915) s. 111f. 
944 RAP 14 s. 48, 50, 60f [2/11 1682]; Adelns skrivelse till svar på de ofrälses förslag RAP 14 

s. 222f [bil. 6]. 
945 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 44f [13/11 1682]; RAP 14 s. 77 [13/11 1682]. 
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stora trångmål” och ”därom till fäderneslandets bästa disponera” och om 

kungen i så fall var beroende av ständernas, något särskilt stånds eller donat-

ionsmottagarnas samtycke.946 De formuleringar i Kungabalken som kungen 

ville ha en tolkning av var dels orden kungens rätt sedan han svurit kungae-

den ”Sedan må han län läna” dels om orden som slår fast att kungen ska 

försvara sina landamären så att inte dessa minskas till efterkommande ko-

nungar ”ty att han äger vald [makt] det med rätt åter taga”.947 Vad tidigare 

forskning märkligt nog har förbisett är memorialets direkta koppling till de 

ofrälses skrifter, och koncentrerat sig på att den riktade sig emot adelns för-

svar för de begränsningar av reduktionsrätten som fanns i besluten från 1655 

och 1680. 

Kungen var som framgått på det hela nöjd med de ofrälses skrifter, men 

det fanns uppenbarligen ett undantag: kravet om att alla gods ska bli Norr-

köpings beslutsgods med stöd av flera tunga konstitutionella dokument, 

riksdagsbeslut och till och med Bibeln. Detta innebar två inskränkningar på 

kungens makt som han inte tolererade: han fick inte donera allodialt och han 

var tvungen att finna sig i den inskränkta rätt till återtagande av kronogods 

som Norrköpings beslut innebar. Nu sköt kungen in sig på det tyngsta av de 

dokument de ofrälse stött sig på och menade sig ha en riktig tolkning av: 

landslagens kungabalk. De ofrälses stöd vilade på kap. 4 § 5 (som inte tillät 

kungen att minska kronans landområden), men kungen menade att denna 

bestämmelse tillsammans med orden i samma kapitel gav honom oinskränkt 

laglig rätt att förläna och att återta när han själv bedömde att det fanns behov 

för det.948 Memorialets frågor var liksom alla ständerfrågor av denna typ 

under Karl XI starkt vinklade, det var meningen att svaret skulle ge sig själv. 

Från att ha handlat om att täcka ebb i statskassan kom det nu på ett lika ka-

rakteristiskt sätt handla om att avgöra en generell fråga om kungens makt. 

Kungen skulle få oinskränkt rätt att donera och reducera efter behov. Dock 

ansträngde sig främst prästerna för att tolka frågorna på ett allt annat än 

självklart sätt. 

Dessutom frågade Karl om ständerna, ett stånd, eller donationsmottagaren 

hade rätt till samtycke till förlänandet och återtagandet. På samma sätt som 

förordningslagstiftning och allmän lag försåtligt klumpades ihop i ständer-

frågorna om lagstiftningen sammanställdes donationsmottagarens rätt med 

riksdagens rätt i denna fråga, och de rika donationsmottagarnas rätt var inte 

direkt en hjärtefråga för flertalet riksdagsmän. I frågan om riksdagens rätt till 

samtycke fanns inget uttryckligt konstitutionellt stöd som ständerna kunde 

åberopa sig på  man hade bara tidigare riksdagars beslut och en praxis av 

att avgöra denna typ av frågor på riksdagar (som 1604, 1655 och 1680). 

                                                      
946 Kungl Maj:ts memorial till ständerna angående kungens förläningsrätt RAP 14 s. 237 

[bilaga 13]. 
947 Appendix 1, kap. 4 § 5, 9. 
948 Appendix 1, kap. 4 § 5. 
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Dessa blev dock i ett slag meningslösa om kungen nu ensam gavs beslutan-

derätt i denna fråga. 

En informell institution som gav riksdagen visst inflytande kunde nu upp-

hävas av en formell institution som gav kungen all makt. Ståndens mödo-

samma bläddrande i dokument och aktstycken till stöd för sina åsikter i re-

duktionsfrågan blev därför meningslöst eftersom tidigare beslut inte längre 

skulle ha laga kraft. Reduktionen skulle, med en fras som ofta använts om 

detta beslut, läggas i kungens hand. Det ska dock tilläggas att de ofrälse 

egentligen inte hade något emot att kungen tog sig rätten att reducera i be-

tydligt rappare takt än en omvandling till Norrköpings beslutsgods tillät. 

Med sina legalistiska skrupler var de bara mer noggranna med att stödja sig 

på prejudikat än vad kungen var. De var mer bundna av institutionerna än 

vad regenten ansåg sig behöva. Men för att ändå försvara ständernas rätt och 

lagens kraft försökte sig prästerna på att använda kungens formuleringar till 

sin fördel. 

Prästernas kreativa omtolkning av kungens frågor 

Kungen hade alltså givit stånden i uppdrag att gemensamt förhandla fram ett 

betänkande. Redan samma eftermiddag skickade borgarna bud till prästerna 

om att de ville ha en konferens i avskildhet. Två delegater från vart och ett 

av de ofrälse stånden sammanträdde sedan i sakristian. Det är inte känt hur 

diskussionerna gick, men säkerligen försökte man enas kring en gemensam 

linje. Nästa dag hölls en konferens på Riddarhuset om memorialet med dele-

gationer från alla stånden; prästerna räknade in så många som 35 deltagare.949 

Ärkebiskopen Olof Svebilius och Thegner inledde med att ödmjukt påpeka 

sina bristande kunskaper, men menade att det ändå var deras plikt att hjälpa 

till. Svebilius framhöll att juridiska saker inte hörde till prästernas profess-

ion, men att eftersom det rörde sig om statens intäkter hade de rätt att delta. 

Detta var en markering av prästståndets rättighet att medverka i viktiga poli-

tiska frågor, särskilt när det rörde statsfinanserna. Biskopen förväntade sig 

dock att adeln skulle ge sitt betänkande först. Böndernas talman sade att de 

ville hjälpa fäderneslandet, men för tillfället kunde de inte yttra sig utan be-

gärde uppskov. På dessa anföranden svarade lantmarskalken att de inte be-

slutat något än och att de hoppats att de andra stånden skulle säga hur de 

tänkte om frågan. 

Diskussionen inleddes sedan med att ärkebiskopen diskuterade med lant-

marskalken om tolkningen av memorialets ord om ”huru vida” kungen hade 

rätt att göra förläningar. Prästerna tolkade inte detta som en fråga om kungen 

hade rätt att förläna, på den punkten var ju lagen klar, utan om på vilket sätt 

som kungen hade rätt att göra förläningar (”huru vida” tolkades alltså unge-

fär som ” hur vid, det vill säga omfattande, kungens förläningsrätt var”). De 

                                                      
949 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 45, 47 [13–14/11 1682]; RAP 14 s. 94–98 [14/11 

1682]. 
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var inne på att kungens rätt att förläna borde begränsas, och lutade åt att 

ständerna kunde förhindra missbruk av förläningarna. Svebilius uttryckte 

detta mycket tydligt: 

De gamla Konungar hava mycket förlänt bort de efterkommande till skada; vi 
hava orsak att tacka Gud, att hans Kungl. M:t det ej gör. Men nu är qvaestion 
och saken, att inte sådant i längden mer må ske. Och kunna Ständerna nu hava 
den friheten att påminna därom, förrän det kommer så vida, och hindra att ej 
hela corpus [samhället] lider.950 

 

I stället för att passivt ge kungen all makt inriktade sig prästerna på att slå 

fast klara begränsningar i monarkens donationsrätt, alltså att skapa formella 

institutioner som band även kungen. Adeln påpekade dock att lagen inte gav 

ständerna rätt till samtycke till kungens förläningar och undrade om präster-

na menade att det skulle sättas en gräns för hur mycket kungen fick donera, 

vilket ju inte riktigt vad biskopen varit ute efter. Svebilius recept för att 

minska mängden av donationer sköt in sig på institutionerna som rörde för-

länignsrätten, och inte bara be kungen att vara allmänt sparsam med donat-

ioner. Möjligen drog de sig till minnes Additamentets vaga bestämmelse om 

att förmyndarregeringens donationer skulle vara måttliga, vilket ju knappast 

följts (kap. 4). 

Prästerna sade att de inte ansåg att kungen behövde ständernas samtycke 

för att förläna, men att det rörde sig om att bestämma vilken omfattning för-

läningarna skulle få. Adeln svarade att den ville hålla sig till lagen, och inte 

gå utöver de frågor som kungen ställt. Det är biskopen som framstår som 

konstitutionalistisk och adeln som patriakalistisk i denna fråga. Biskopen 

ville ha en generell förklaring om förläningsrätten som innebar att riksdagen 

införde en institutionell begränsning av denna, utan att ständerna för den 

skull skulle ha rätt att lägga sig i varje enskilt beslut. Prästernas talman höll 

därmed fast vid politiken från de ofrälses skrift. 

Borgmästare Thegner tog sedan till orda. Han förklarade att kungen hade 

rätt att ”län läna”, eftersom han behövde kunna ge belöningar och att kungen 

hade rätt att sedan dra in länen efter eget behag när rikets bästa fordrade det. 

Han var inte tvungen att inhämta ständernas samtycke. Borgarna var alltså 

inne på att ge det svar som kungen uppenbarligen önskade, och hänvisade till 

kungens rätt att göra som han ville efter eget behag. De verkar ha backat från 

ståndpunkterna i de ofrälses skrift, troligen på grund av skärpan i kungens 

frågor. Lantmarskalken sade då att adeln skulle konferera med rådet, men att 

det verkade som om borgmästaren och adeln hade samma åsikt i frågan. 

Prästerna återkom dock till frågan om hur man skulle tolka orden ”huru 

vida”. De visste att tidigare kungar donerat allodialt, nu var frågan om hur 

kungen skulle donera. Lantmarskalken sade då att kungens fråga gällde om 

                                                      
950 RAP 14 s. 96 [14/11 1682]. 
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godsen borde förlänas allodialt eller enligt Norrköpings beslut. På detta sva-

rade ärkebiskopen, något förvånande, att prästerna var ense med Thegner. 

Bönderna uttryckte åsikten att de ansåg lagen vara klar: kungen hade rätt att 

län läna och återkalla dem i trångmål. Konferensen slutade med att de tre 

högre stånden ansåg att de kommit överens. 

Troligen var detta dock inte fallet. Prästernas enträgna frågande om vad 

”huru vida” ledde till att adeln ”erkände” att frågan rörde sig om på vilka 

villkor kungen hade rätt att donera. Jag tolkar prästernas plötsliga anslutning 

till Thegners förklaring som en taktisk reträtt och att de nu var helt inställda 

på att i sitt svar införa begränsningar på kungens rätt att donera. Min tolk-

ning är att kungen inte avsåg någon annan betydelse än ”om” med ”huru 

vida” i sin fråga: meningen var att ständerna skulle erkänna hans rätt att för-

läna och återta som han behagade. Prästernas kreativa tolkningsförsök av 

orden fick adeln att medge att den trodde att det rörde sig om sättet att för-

läna på, och för de ofrälse måste sambandet med deras eget tidigare förslag 

ha blivit uppenbart. Det svar som Thegner och adeln först var inne på var 

säkerligen vad kungen ville höra, men nu ställdes saken i en helt annan da-

ger. 

Splittring mellan adel och ofrälse i sekreta utskottet 

Två dagar senare sammanträdde sekreta utskottet med delegationer från alla 

fyra stånden. Dessförinnan hade prästerna hos sig låtit läsa upp de ofrälses 

protestation från 1650 ”om Reduktionsverkets nödvändighet, varuti de ock 

förmält huru vida Konungen må län läna”.951 I SU lät sedan adeln läsa upp 

sitt svar på kungens memorial, i förhoppning om att de andra stånden skulle 

ansluta sig till detta svar. Adeln förklarade i detta att kungen hade rätt att län 

läna, och att med län menades allt som kungen ”under ett eller annat namn 

och villkor” gav till undersåtar. Detta innebar att adeln var öppen för olika 

slags donationer: allodiala såväl som enligt Norrköpings beslut. Kungen 

tillerkändes också rätten att återta godsen när så behövdes, utan att behöva 

tillfråga någon annan. Skriften avslutas med en underdånig bön om att 

kungen i nåd ska rädda ståndet undan ”överhängande ruin och undergång”.952 

Ärkebiskopen påpekade att det sista inte angick prästerna. Thegner menade 

att man för tydlighets skull borde hänvisa till 1655 års stadga och dess ord 

om att det inte var i enlighet med lagen att skänka bort. Lantmarskalken an-

såg att man inte skulle gå utöver vad memorialet frågade efter, och adels-

mannen Robert Lichton sade att man inte skulle binda händerna på kungen. 

Thegner ansåg att Karl X Gustav i sin stadga förklarat att den var i enlighet 

med lagen. Enligt Duraeus dagbok hävdade också Thegner och Svebilius att 

en förklaring av lagen, som kungen själv frågat efter, inte var att binda kung-

                                                      
951 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 48 [16/11 1682]. 
952 Adelns svar på Kungl. Maj:ts memorial angående kungens förläningsrätt RAP 14 s. 238f 

[bilaga 15]. 
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ens händer ”utan leva efter Lag vore största frihet”.953 Adelns fortsatte att 

driva linjen att hålla sig till memorialets frågor, åberopa lagen och kungens 

rätt till fria händer. Emot Thegners anförande av punkter i 1655 års stadga 

hävdade man att i så fall alla punkter i denna stadga skulle gälla, alltså även 

de punkter som begränsade reduktionens omfattning. När böndernas talman 

yttrade sig försökte lantmarskalken locka över bönderna på sin sida: 

Bonden: Finner Ridderskapet och Adeln mycket väl utlåtit och lagen lik-
mätigt, går inte ifrån lag likmätigt, därifrån går vi inte. 

LM: Tycka I så att Ridderskapet och Adeln är väl förklarat? 
Bonden: Blir likväl vid samma mening som borgmästaren [Thegner].

954
 

 

Böndernas hållning var säkerligen att man inte ville stöta sig med adeln, 

samtidigt som de ville markera att de var på samma sida som de andra 

ofrälse. Ärkebiskopen framhöll också att det vore motsägelsefullt att donera 

allodialt och ändå kunde ta tillbaka jorden när det behövdes.955 Han och 

Thegner framhöll också att de ville säkerställa rikets inkomster och det all-

männa bästa. Dessutom anklagade Svebilius adeln för att inte verka för 

kungens intresse, utan för sitt eget bästa, lite senare uttryckte han dock själv 

en föga patriarkalistisk oro över vad ”en klen successor [arvtagare till tro-

nen]” skulle kunna ställa till med, nämligen donera alltför frikostigt. Även 

Thegner hade uppenbarligen nu anslutit sig till prästernas linje att begränsa 

kungens donationsrätt, ett klart konstitutionalistiskt ställningstagande som 

han framförde med med hjälp av konstitutionalistiska honnörsord ”lag” och 

”frihet”. Adeln däremot förlitade sig patriarkalistiskt på kungens rätt och 

kom med samma anklagande ord som riktats mot adeln från ofrälse håll 

1672 och från kungen mot adeln 1682: de ville ”binda kungens händer”. Det 

är också klart av prästerliga uttalanden att de inte uppfattade frågan som en 

dagsaktuell sak, det handlade om att förhindra att kronan någonsin igen 

skulle avyttra stora jordegendomar. Prästerna ansåg sig uppenbarligen inte 

tillräckligt skyddade av den reduktion som nu skulle genomföras: för att en 

gång för alla hindra att en svår statsfinansiell situation uppstod igen ville 

man hindra donationer som åtnjöt starkt rättsligt skydd. Bristen på undergi-

venhet mot monarker visar sig också genom att man räknade med att sådana 

kunde vara ”klena” när det gällde donerande. Lagen skulle skydda riket mot 

sådana oansvariga regenter. 

Förhandlingarna avslutades med att adeln manade de ofrälse att sluta upp 

bakom sin skrift. Prästerna och borgarna ville dock ha en tydligare förklaring 

med tydligare formuleringar. Thegner lovade att han själv till nästa dag 

                                                      
953 Duraeus dagbok 1682 s. 48f [16/11 1682]; Sekreta utskottets protokoll 1682 R2370 s. 200 

[ 16/11 1682] (RA).  
954 Sekreta utskottets protokoll 1682 1682 R2370 s. 201, 203 [16/11 1682] (citat s. 201) (RA). 
955 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 49 [16/11 1682]. 
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skulle skriva en egen förklaring, och fick stöd för detta från bönderna och 

prästerna.956 

De ofrälses skrift: inga förläningar och inskränkta adelsprivilegier 

Thegners skrift, som de ofrälse lämnade in till kungen följande dag, innehål-

ler en förklaring om att kungen enligt lagen hade rätt att län läna, men med 

ett viktigt förbehåll: 

men det är icke lagen likmätigt att Kronans gods och fasta egendom skall 
evärdligen och allodialiter bortgivas 

 

De ofrälse upprepade alltså sin redan tidigare redovisade ståndpunkt, återi-

gen med hänvisning till lagen. Men de avstod återigen för att i klartext redo-

visa sin lagtolkning, återigen troligen för att inte provocera kungen. En an-

nan sådan nedtoning av motsatsställningen till kungen är förstås bruket av 

neutralt pronomen och passivform (”det […] bortgivas”, i stället för ”kungen 

har inte rätt att bortgiva”). Kungens rätt att återta applåderades, även om det 

skulle gå ut över ”någons privilegier eller privata nytta” och man bejakade 

att kungen inte behövde inhämta samtycke för att göra detta. Detta styrktes 

med hänvisning till landslagens konungabalk: undersåtarnas edsvurna plikt 

att styrka konungslig rätt enligt kungabalken kap 5 § 1. Denna paragraf tol-

kade de ofrälse så att ”det ena Ståndet icke mindre än det andra är under ed 

förbundet att styrka” kungens rättigheter.957 De ofrälse gjorde således en 

tillämpning av lagen som gick utöver vad kungen frågat efter. Syftet var 

uppenbarligen att ge ytterligare laglig tyngd åt kungens rätt att återta donerad 

jord. Samtidigt var det en uppmaning till kungen att bryta de löften om att 

hålla adelns privilegier som han givit i sin ed och sin försäkran.958 Därför var 

det viktigt att åberopa vägande ord från Kungabalken till stöd för sin sak. De 

ofrälse hade också släppt på kravet att alla avsöndrade gods skulle omvand-

las till Norrköpingsbeslutsgods, helt säkert eftersom detta innebar en be-

gränsning av kungens rätt att reducera. 

Men inte bara det: de ofrälse gav laglig tyngd åt kungens rätt att gå utöver 

givna privilegier utan att behöva inhämta samtycke från dem de berörde. 

Detta var förstås ett hårt angrepp på adelsprivilegierna, och det gick också 

utöver vad kungen begärt i sitt memorial. Varför har man då plötsligt infört 

det? När det stod klart att de ofrälse inte kunde enas med adeln om ett ge-

mensamt svar har man inte känt sig tvungna att hålla igen på adelsfientliga 

krav. Och de utökade lagliga befogenheterna som stånden ville ge kungen 

                                                      
956 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 49 [16/11 1682]; Sekreta utskottets protokoll 1682 

R2370 s. 202–206 [16/11 1682] (RA). 
957 De ofrälses skrift om reduktionen 16/11 1682 i Riksdagsacta 1682, R4845 (RA) 
958 Orden om beskydd av privilegier i KF 1672 är hämtad från KF 1654 Kungaförsäkran 1672 

Hildebrand (1893) s. 218 Kungaförsäkran 1654 Hildebrand (1893) s. 212f; Edsformer vid 

kröningen i Uppsala 1675 Stiernman (1729) s. 1739. 
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kunde också balansera inskränkningarna i hans rätt att donera som man häv-

dade i samma dokument. Kanske skulle kungen blidkas av detta? De ofrälse 

åberopade inte längre 1655 års reduktionsstadga, som trots allt var det do-

kument man i början använt som ammunition. Troligen insåg de att eftersom 

kungen bara frågade om lagen så skulle man riskera onåd om man drog fram 

ett annat dokument som inte alls hade samma tyngd. Det är också möjligt att 

de tog intryck av adelns påpekande att om de av ofrälse åberopade delarna 

av stadgan gällde, så borde även de delar av den som adeln stött sig på gälla. 

Kungen avgör frågan 

Dagen efter kallades sekreta utskottet till kungen. Innan utskottet gick dit 

lästes de ofrälses svar upp för de tre ståndens SU-delegater. När de kommit 

upp till kungen frågade han om ständerna var oeniga, eftersom de kom med 

två svar på hans memorial. Lantmarskalken hävdade att skillnaden bestod i 

orden. Ärkebiskopen hävdade att adelns skrift var otydlig och att de ofrälses 

svar innehöll klargöranden. Thegner däremot hävdade att skillnaden var reell 

och sade helt frankt att de ofrälse ansåg ”att län på allodial rättighet är intet 

laglikformig”. Adeln framhöll som svar att deras skrift gav kungen helt fria 

händer. Kungen lovade att han skulle läsa båda skrifterna och ständerna tog 

avsked. 

Efteråt tog dock kungen Thegner avsides och ”sakteligen talade honom i 

öronen” något som var ohörbart för omgivningen. Denna händelse har av 

Grauers använts som bevis för kungens och Thegners nära samarbete under 

riksdagen, och närt misstanken att kungen via borgmästaren dirigerade de 

ofrälses aktioner.959 Det står helt klart att Thegner både hade kungens förtro-

ende (han blev adlad strax efter riksdagen) och att han utövade stort infly-

tande på de ofrälses gemensamma politik. Men vid just detta tillfälle hade 

han faktiskt gått emot kungens vilja och inför hela SU opponerat sig emot 

kungens lagliga rätt att donera som han ville. Gissningsvis var det snarare en 

tillrättavisning som kungen gav honom; hur som helst har de två knappast 

konspirerat denna gång. Sedan de ofrälse gått passade adeln dessutom på att 

lämna över ytterligare en skrift. Det var en underdånig bön till kungen om att 

de skulle få behålla sina allodiala gods. Göran Rystad skriver i riksdagshisto-

riken från 1985 att kungen fick det svar han ville på sina frågor, vilket också 

går igen i Sven A Nilssons syntes om stormaktstidens Sverige.960 Av 

ovanstående framgår att detta knappast är en rättvis beskrivning. Snarare 

hörde kungen det svar han ville höra, vilket det slutgiltiga reduktionsbeslutet 

visar. 

                                                      
959 Grauers (1932) s. 87 
960 Rystad (1985) s. 82; Nilsson (1990) s. 258; Duraeus dagbok Lidén (1788) s. 51f [17/11 

1682]. 
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Några dagar senare läste kanslisekreteraren Henrik Hoghusen upp en 

skrift i SU. Det var en akt som kungen låtit sammanställa utifrån de båda 

svaren på memorialet. Duraeus refererar innehållet på detta sätt: 

att Kungl. Maj:t haver makt län läna, jämväl allodialt, men allt åter vid Rikets 
tarver med rätt igentaga. Dock bedja Rikets Ständer Kungl. Maj:t icke ville 
[skulle] något allodialt bortgiva.961 

 

På frågan om vad ständerna ansåg om skriften svarade alla underdånigt att 

de böjde sig för kungens vilja.962 Karl XI hade än en gång gjort en kupp. 

Hans skrift byggde i allt väsentligt på adelns svar på memorialet, och de 

ofrälses förklaring att allodiala donationer var olagliga hade helt förvrängts. 

Det hade blivit till en underdånig bön om att kungen inte skulle donera 

allodialt. Kungens akt bekräftade hans egen bild av hur världen borde vara, 

med underdåniga undersåtar som inte understod sig att ställa krav på honom 

utan bad om hans nåd. Fiktionen fungerade också friktionsfritt, eftersom 

stånden varken ville eller vågade sätta sig upp emot honom. Sedan denna 

fråga var avgjord och stånden samtyckt till kungens akt lät Karl XI författa 

en ny reduktionsstadga.963 

Sista akten om testamentet: riksdagens yttrandefrihet beskärs i 

testamentsakten 

Sammanfattning av händelseförloppet (28/11–19/12 1682) 

1. Kungen genomdriver kvinnlig tronföljd, med stöd av ständerna. 

2. Kungen presenterar sitt testamente för riksdagen, vilket aktualiserar det 

faktum att hans fars testamente inte följdes. 

3. Tidigare stånds- och rådsprotokoll granskas på jakt efter yttranden som 

riktats mot Karl X Gustavs testamente. 

4. Kungen frågar vad som borde göras med dem som med sina uttalanden 

kränkt hans far. 

5. De ofrälse verkar för att adeln som helhet ska brännmärkas för uttalan-

den om Karl X Gustav och argumenterar för att testamentet borde ha hållits. 

Adeln vill att de individer som fällt yttrandena själva ska ansvara för dem. 

6. Kungen gör testamentsakt baserad på ståndens svar. Denna förbjuder 

negativa uttalanden om kungar och kungliga beslut på riksdagen. 

                                                      
961 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 55 [22/11 1682]. 
962 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 55 [22/11 1682]; Sekreta utskottet protokoll 1682 

R2370 s. 207 [ 22/11 1682] (RA). 
963 Grauers (1932) s. 89f; Kungl. M:ts Approbation angående ständernas förklaringar 1682 

Stiernman (1733) s. 1894f 
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Kvinnlig arvsrätt drivs igenom 

Karl X Gustav och hans ättlingar hade 1650 tillerkänts ärftlig rätt till kronan 

på manssidan. Karl XI var fram till 1682 (då den blivande Karl XII föddes) 

den enda sköra tråd som den pfalziska ätten hängde på. På grund av detta 

ville kungen och hans medarbetare utvidga arvsrätten även till kungadöttrar. 

Möjligen i samråd med kungen antydde borgmästare Thegner en sådan ut-

vidgning redan i sitt tal för borgerskapets räkning vid riksdagens öpp-

ningsceremoni.964 Åtminstone borgarna var alltså redan från början inställda 

på en konsolidering av kungaätten. Detta kan förutom patriarkalism och/eller 

inställsamhet ha varit dikterat av att man ville undvika en upprepning av 

1660, men även av den strid om tronföljden som rått inför Kristinas abdikat-

ion. Forskningen har troligen med rätta misstänkt att olika adelskretsar sökte 

utnyttja sådana kriser för kungaätten, men åtminstone borgarna ville uppen-

barligen stärka institutioner som stärkte kungamaktens grepp. 

Kungen trumfade sedan igenom sin vilja utan att möta motstånd. Kansli-

presidenten Bengt Oxenstierna talade inför SU (med en bondedelegation 

närvarande) och föreslog ändrad successionsordning med stöd i tidigare arv-

föreningar  de urkunder som den pfalziska arvsrätten vilade på verkar han 

däremot ha förtigit. Alla stånden ”tackade för gunstig påminnelse och öns-

kade välsignelse”.965 Senare upplästes konceptet till den nya arvföreningen i 

sekreta utskottet. Ståndsdelegationerna tilläts meddelat sina ståndsplena om 

innehållet, men de hade inte tillåtelse att ändra något. Det senare direktivet 

har historikern Gösta Hasselberg tagit till intäkt för att även SU:s godkän-

nande var helt passivt. I själva verket visar Duraeus dagbok att stånden upp-

manades komma med sina betänkanden sedan förslaget lästs upp i stånds-

plena, och fortsättningen är svårtolkad: 

Inkom Kungl. Råden och lät […] uppläsa sitt projekt över ett Instrument 
[aktstycke] om Konungens Barns succession till Regementet […] begärandes 
att Ständerna ville det överse, och inkomma med sitt betänkande. De [SU] 
tackar Rikets råd [sic!] för plägad kommunikation, och att dem tillåtes att 
kommunicerat [kommunicera det] in pleno, dock icke till att något ändra, vil-
ket de finna allt vara väl och nöjaktigt författat [min kursivering]966 

 

Betyder orden ”icke till att något ändra” verkligen att ständerna inte alls 

hade rätt att kommentera förslaget, vilket ju motsäger direktivet att de skulle 

komma med betänkande? Säkerligen betyder det att endast SU:s delegater 

hade denna rätt. Att de slog vakt om denna rätt visar utskottets protokoll: 

ärkebiskopen bad nämligen att få arvföreningen uppläst en andra gång ”för 

att se vad däri kunde vara att påminna”, varefter sekreteraren läste upp tex-

ten. Ärkebiskopen markerade alltså tydligt sitt intresse för att eventuellt 

                                                      
964 Hasselberg (1968) s. 53, 55. 
965 Hasselberg (1968) s. 57f; Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 67f [ 28/11 1682]. 
966 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 100 [13/12 1682]. 



 277 

komma med synpunkter, även om han i slutändan inte kom med några. Lik-

som många gånger tidigare var prästerna noga med att ordentligt granska 

dokument som förelades dem, även om det i detta fall endast skedde munt-

ligt. Protokollet visar också att ståndsplena inte fick del av förslaget i sig för 

underskrift, eftersom det skulle införas i riksdagsbeslutet, vilket sedan också 

skedde. Däremot tyder en bevarad kopia av förslaget i prästeståndets arkiv 

på att hela skriften lästes upp i ståndsplena. Tvärtom vad Hasselberg antyder 

hade i alla fall SU:s medlemmar rätt att yttra sig i frågan. Men från de ofräl-

ses håll fanns knappast någon önskan att ifrågasätta ett beslut som tryggade 

tronföljden, särskilt med Thegners tal i åtanke. Denna okontroversiella fråga 

gled lätt igenom riksdagen, även på Riddarhuset där vördnaden för kungen 

var argumentet för att man skulle godkänna den nya successionsordningen 

ograverad.967 Man kan också konstatera att Karl XI trots allt gav ständerna 

(eller i alla fall det handplockade SU) en i alla fall formell rätt att ge syn-

punkter, trots vad som sagts i ständerförklaringen om lagstiftningen. 

Det nya testamentet 

Testamentsfrågan hanterades på ett liknande sätt. Kungen diskuterade med 

rådet om hur testamentet skulle kommuniceras med ständerna. Han tillråddes 

att beordra rådet till ständerna och meddela dem hans vilja. Detta skedde 

också. Kanslisekreteraren Erik Lindschöld läste upp testamentet i sekreta 

utskottet (med bönderna närvarande) och uttryckte kungens ”förmodan” om 

att de i enlighet med 1680 års ständerförklaring skulle hålla det för en be-

ständig lag. Lantmarskalken tackade å alla ständernas vägnar och lovade att 

hålla det. Nästa station på testamentets färd var ståndsplena, där vad som 

skett helt enkelt meddelades. I riksdagsbeslutet binds ständerna sedan vid sitt 

löfte att hålla testamentet. Med direkt hänsyftning på behandlingen av Karl 

Gustavs testamente förklarades den som yttrade något emot detta testamente 

som en förrädare.968 1680 hade ständerna, inklusive de ofrälse, uttryckt en 

förväntan om att de skulle få medverka vid utarbetandet av testamentet.969 Av 

detta blev intet. Kungen utgick tvärtom från att samtycket ansågs givet redan 

i och med att ständerna bad om denna förordning och det verkar inte som om 

ens SU hade rätt att kommentera denna akt. Testamentet är inte bevarat, och 

vad det var ständerna godvilligt gick med på är därför inte känt. 

Protokollen från 1660 granskas 

Testamentsfrågan aktualiserade ständernas åsidosättande av Karl X Gustavs 

testamente 1660. I samband med att ståndens talmän skrev under det nya 

                                                      
967 PrP 4 s. 188f.; Hasselberg (1968) s. 58ff; Sekreta utskottets protokoll 1682 1682 R2370 s. 

323 [13/12 1682] (RA); Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 100 [13/12 1682]. 
968 Hasselberg (1968) s. 62f. 
969 RAP 13 s. 233 [8/12 1680]; Lars Wallenstedts utkast till ständernas svar angående rege-

ringsformen och rådet 1680 Thanner (1961) s. 74f [bilaga 2] 
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testamentet befalldes det att riksdagsprotokollen från 1660, 1664 och 1672 

skulle genomsökas och att uttalanden som riktats mot testamentet ”måtte 

utstrykas”.970 Det är troligt att den beviljade granskningen av rådsprotokollen 

år 1675 tjänade som ett slags prejudikat. Förutom 1660 års riksdagars be-

handling av testamentet gällde det skriften mot Adolf Johan 1664 och utar-

betandet av kungaförsäkran 1672. När genomläsningen började konstatera-

des dock att bondeståndet aldrig fört protokoll.971 

Även i fråga om 1664 års protokoll stötte man på patrull. Borgarna med-

delade att de inte kunde hitta något protokoll för detta år (inte heller senare 

har något protokoll påträffats). Adeln menade att i så fall behövde inga andra 

stånd visa sina protokoll från detta år. Man vände sig då till kungen för di-

rektiv, och efter att en första gång bett borgarna leta bättre gav han med sig 

den andra gången och förklarade sig nöjd med att protokollen från 1660 och 

1672 genomlästes. Detta togs säkert emot med en lättnadens suck av min-

nesgoda riksdagsmän. 1664 hade ju samtliga ständer skrivit under akter där 

testamentets rättsgiltighet förkastades. Att kungen var medveten om detta 

visar omnämnandet av skriften mot Adolf Johan 1664. Hade han verkligen 

bestraffat alla som med sitt godkännande av denna förbrutit sig mot hans fars 

sista vilja så hade det blivit många ”brottslingar” att anklaga. Detta var Karl 

säkert inte intresserad av. Att 1664 ”glömdes bort” gynnade därför både 

kungen och de ofrälse stånden. Särskilt borgarna var 1664 mycket följsamma 

stödtrupper till regeringen i denna fråga. (kap. 8) 

När genomgången av protokollen var färdig väcktes frågan hur man 

skulle gå tillväga. Både lantmarskalken Claes Fleming och ärkebiskopen 

betonade att det var viktigt att man hindrade att något liknande 1660 års 

aktioner upprepades. Ärkebiskopen menade att det borde ske genom att man 

upprättade en särskild akt om saken. Thegner tyckte också att en särskild akt 

var lösningen, men påpekade att det var viktigt att denna styrktes med att 

man bevisade att förkastandet av testamentet varit olagligt. Han tillade (med 

det kortfattade protokollets ofullständiga meningar): ”Om man nu tog hu-

vudpunkterna före [behandlade huvudpunkterna] och visade att de inte vore 

så allt på lagen”. Detta tolkar Hasselberg, enligt min åsikt med rätta, som att 

Thegner föreslog att man skulle bevisa bristfälligheten i argumenten som 

riktades mot testamentet. Även adeln ansåg att en akt vore en bra lösning, 

och bönderna förklarade att de var tillfreds med vad de andra stånden beslu-

tade. Det rådde alltså full enighet om att man skulle förkasta förkastandet av 

testamentet. Thegners förslag var dock mer långtgående eftersom han ville 

lyfta upp saken på ett mer generellt plan, för att i framtiden skydda det nya 

kungliga testamentet från sådana angrepp. Liksom borgmästarens förslag om 

utvidgad tronföljd rörde det sig om att stärka institutioner som skyddade 

kungamakten. 

                                                      
970 Sekreta utskottets protokoll 1682 R2370 s. 271 [4/12 1682] (RA). 
971 Hasselberg (1968) s. 68f 
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Rådet hävdade sedan inför kungen att upprättandet av en akt var den bästa 

lösningen, och att denna skulle hota med straff för den som understod sig att 

uttala sig negativt om Karl Gustavs testamente. Kungen gick med på att en 

akt var en bra lösning, men han betonade att de som nu och i framtiden 

gjorde sådana uttalanden skulle straffas med skymf och vanheder.972 Fortfa-

rande handlade det bara om att brännmärka handlandet mot Karl Gustavs 

testamente och inte om att inskränka yttrandefriheten på riksdagarna, även 

om ett sådant förbud låg i luften. 

Kungens frågor om 1660 års män 

Innan rådet kom med sitt förslag hade hela saken förändrats när kungen kal-

lat till sig de fyra ståndens SU-delegationer. Han höll ett tal för dem där han 

hänvisade till protokollen och han menade att det särskilt i adelns protokoll 

fanns ”svårt och obetänksamt tal” om hans döde far: det skulle ha hävdats att 

han ”gjort emot ed och emot lag och sin försäkring”.973 Uppdraget till stån-

dens plena (och alltså inte bara SU-delegationerna) var att: 

inkomma med deras betänkande över dem som sådana calumnier [förtal] har 
fällt om min sal. fader, om de har talat som ärliga och redliga patrioter etc.974 

 

Vad kungen efterfrågade i sitt tal var alltså ingen akt som innehöll ”real-

prövning” av värdet av argumenten från 1660, utan att de som sagt sådana 

saker skulle fördömas.975 Lika lite som vid de andra ständerfrågorna rådde 

det något tvivel om vad kungen ville. Svaret var givet på förhand: de ”skyl-

diga” skulle brännmärkas och eventuellt straffas. 

Stånden grep sig an verket. De begärde extrakt av protokollen för att 

kunna se vem som sagt vad, och två från var stånd fick tillfälle att granska 

dem.976 Prästerna skickade också efter konceptet till kungens tal, noggranna 

                                                      
972 Hasselberg (1968) s. 73, 75f; Sekreta utskottets protokoll 1682 R2370 s. 319 [12/12 1682] 

(RA). 
973 Karl XI:s anförande till sekreta utskottet angående förgripliga yttranden om Karl X Gus-

tav 1682 PrP 4 s. 190 [bilaga 14] 
974 Karl XI:s anförande till sekreta utskottet angående förgripliga yttranden om Karl X Gus-

tav 1682 PrP 4 s. 190 [bilaga 14] 
975 Att kungen verkligen var upprörd över detta visade sig när ärkebiskopen besökte kungen 

och tårarna började rinna på Karl när han talade om ”adelns svåra expressioner [uttryck]” 

emot hans döde far. Han uttryckte vid samma tillfälle också sin förtvivlan över att han inte 

kunnat hjälpa de tusentals som han under Skånska kriget sett dö av hunger. Karl visade vilka 

starka känslor han kopplade till det kungliga uppdraget och hur patriarkalt han tänkte; so-

nen/tronföljaren är kränkt över hur fadern/kungen behandlats av sådana som var skyldiga 

honom lydnad; den patriarkaliske monarken känner vanmaktens förtvivlan att han inte kan ge 

sina undersåtar sitt beskydd (Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 104 [14/12 1682]). 
976 Det är inte helt givet, men gissningsvis rörde det sig om en redigerad sammanställning av 

förgripliga uttalanden i protokollen. Man kan också anta att det var samma sammanställning 

som kungen delgivits. (Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 99 [13/12 1682]. 
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som vanligt. En granskning av prästeståndets protokoll från 1660 visade att 

ett riksråd uttalat de ord om brottet mot ed, lag och försäkring som kungen 

reagerat påmen namnet framgick inte. 

På förmiddagen nästa dag beslöt prästernas plenum att man i generella 

termer skulle förklara att de som gjort uttalandena inte var redliga patrioter. 

Däremot skulle de överlåta till adeln att finna de skyldiga, eftersom de hade 

tillgång till de protokoll som utvisade detta.977 Inget spår av att prästerna 

skulle ha strävat efter någon realprövning av skälen till testamentets förkas-

tande skymtar ännu. De verkar ha varit nöjda med att skjuta saken till adelns 

avgörande. Sedan följde en diskussion i SU. Adeln menade att de inte kunde 

finna något ställe där någon formulerat sig på det sätt som kungen sagt. För 

övrigt var det inte bara adelsmän som var skyldiga menade de; en finsk 

bonde hade ju sagt att det inte var tryggt att låta Adolf Johan få hand om 

armén. Detta föranledde ett ilsket uttalande från böndernas talman: 

Ja, vi hörde av Protokollen ock det, att de har hotat ta huvudet av Bonden, 
om han icke ville hålla med dem: Vi hörde ock det att Prästerna har Bon-
dens hjärta; När huvudet och hjärtat är borta, så är inte stor makt [förmåga] 
på den andra delen då.

978
 (fetstil i orginalet) 

 

Ärkebiskopens reaktion på detta uttalande var förstås att bönderna borde låta 

prästerna vinna deras hjärtan så skulle de vara försäkrade om sin salighet.979 

Bondens uttalande är intressant eftersom det förutom viljan att fria bonde-

ståndet från skuld visar på upprördhet över den låga uppfattning av bönderna 

som adeln hade. Dels genom att de ansåg att det gick att få sin vilja fram 

med bönderna genom hot, dels genom att bönderna framställts som lättledda. 

De kroppsliga metonymierna sammanfogades i en ironisk turnering med 

innebörden att de rimligen inte kunde hållas ansvariga om de saknade till-

gång till huvud eller hjärta. 

På sätt och vis ger detta uttalande böndernas vanliga försäkringar om sin 

okunnighet och sin tillit till de högre stånden i en skrattspegel som visade på 

ett missnöje med att betraktas på detta sätt av de andra stånden. Med James 

C. Scott skulle man kunna säga att bonden genom att i vredesmod ironisera 

över the public transcript, den offentliga rollen som man tog på sig gav en 

skymt av the hidden transcript, den verkliga uppfattning som man i det för-

dolda hyste om sig själva, vilket troligen var präglad av en högre självakt-

ning än the public transcript lät ana. Förmodligen hade bonden dock inte röjt 

den ilska som han och de andra i bondeståndet känt över protokollens ord 

om inte adeln anklagat bönderna för delaktighet. Deras uppfattning hade 

                                                      
977 Duraeus dagbok Lidén (1788), s. 101f [14/12 1682]. 
978 Duraeus dagbok Lidén (1788) s. 102 [14/12 1682]. 
979 Prästernas och böndernas relation var vid det här laget ganska ansträngt, då bönderna ställt 

sig bakom adelns hämndlystna krav på att prästerna och borgarna skulle bidra med större 

ekonomiska medel. (Grauers (1932) s. 91) 
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förblivit dold, vilket i Scotts framställning är ett sätt att skydda svagare 

grupper från överhetens vrede. I denna situation riskerade dock bönderna att 

innefattas av just överhetens vrede om de inte försvarade sig emot anklagel-

serna. Därför var det inte konstigt att böndernas talman lät masken falla. 

Till svar på lantmarskalkens ord om att adeln inte hittat något uttalande 

om att Karl Gustav brutit mot ed och försäkring invände ärkebiskopen att 

kungen sagt att sådana uttalanden förekommit. Kungen hade antingen menat 

att de yttrats direkt, eller att de var den logiska konsekvensen av andra ytt-

randen, menade Svebilius. Kontentan var att man inte som lantmarskalken 

hade rätt att ifrågasätta grunden för ständerfrågan: kungens ord var en nor-

merande verklighetsbeskrivning som inte fick bestridas. Thegner påpekade 

att det sagts att testamentet var emot rikets fundamentallag. Böndernas tal-

man sade att de som uttalat sådana ord borde stå till svars för det, och tillade 

hotfullt att de gärna skulle vilja veta vilka som gjort det. Sedan fördes enligt 

Duraeus diskussioner där vissa ville svara i generella termer medan andra 

ville gå in mer på detaljer ”och gå utom Propositionens [kungens frågas] 

skrankor”. Man enades till slut om uppskov till nästa dag, då alla stånd var 

för sig skulle ha satt upp en skrift.980 I prästernas plenum höll man först fast 

vid att man inte skulle gå in på detaljer, utan bara göra en generell förkla-

ring. Sedan begärde borgarna konferens om saken och fyra präster och fyra 

borgare samlades i sakristian. Borgarna delgav prästerna sitt skriftliga svar 

som sedan lästes i prästernas plenum. 

Denna skrift innehöll sakskäl för testamentets giltighet, vilket gjorde att 

talet som förts om Karl Gustav så mycket mer upprörande.981 Det var alltså 

borgarna som fick prästerna att frångå principen att hålla sig till vad kungen 

frågat efter och ansluta sig till den reallinje som Thegner redan tidigare före-

språkat. Det var alltså borgarna som återigen var drivande i en fråga som 

rörde stärkande av kungamakten. Men om prästerna inledningsvis varit inne 

på att låta adeln sköta saken själv hade detta stånds motstånd mot att låta sig 

utpekas under ständerkonferensen säkert väckt det andliga ståndets strids-

lystnad. I Duraeus dagbok framstår det också som att borgarnas avsikt med 

att stödja testamentet var att skada adeln snarare än att stärka kungamakten: 

Doktor Skunk kom upp med Borgerskapets uppsatta skrift, varest de uppfört 
alla sina skäl pro Testamento, att så mycket mer aggravera deras tal om 
Kungl. Maj:t. [min kursivering]982 

Ståndens svar: ofrälse patriarkalism 

Nästa morgon hade prästerna ett färdigt svar som författats av Västeråsbis-

kopen Carl Carlsson. Detta lästes upp i plenum och ”korrigerades”. När de-

                                                      
980 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 102 [14/12 1682]; Sekreta utskottets protokoll 1682 

R2370 s. 327ff [14/12 1682] (RA). 
981 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 104 [14/12 1682]. 
982 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 104 [14/12 1682]. 
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legationerna samlats lästes ståndens svar upp i SU, varefter man gick upp till 

kungen med svaren. När kungen fått svaren vidarebefordrade han dem till 

rådet. Rådet svarade att de inte hade något att invända mot ståndens svar och 

att det bästa tillvägagångssättet att behandla det anstötliga i protokollen vore 

att författa en särskild akt. Kungen godkände rådets yttrande och befallde 

dem att kommunicera med ständerna i SU. I SU ställde rådet ständerna inför 

två alternativ: antingen skulle fördömandet av yttrandena ske i riksdagsbe-

slutet, eller också i en särskild akt som kort omnämndes i riksdagsbeslutet. 

Hasselberg framställer det missledande som att rådet föreslog att man skulle 

upprätta en akt, men både av SU-protokollet och av Duraeus dagbok framgår 

klart att rådets styrning bestod i att man formulerade alternativen och lät 

stånden välja. Dessutom hade ju förslaget om en akt faktiskt först framställts 

av prästerna i SU. Samtliga fyra stånd svarade att de föredrog en akt.983 

Varför föredrog både borgarna och prästerna att man upprättade en akt 

framför omnämnande i i ett riksdagsbeslut? Det finns olika möjliga svar. En 

akt kunde inrymma en utförlig argumentation riktad mot de (adels)män som 

satt sig upp mot Karl Gustavs testamente. En akt kunde också anses ha mer 

tyngd än ett riksdagsbeslut. Under alla omständigheter var skälen präglade 

av rojalism och fientlighet mot adeln. Väl att märka agerade ständerna som 

om ständerförklaringen om lagstiftningen inte betydde något: de räknade 

med att de hade rätt att föreslå och även medverka till förordningslagstift-

ning. Och kungen hade uppenbarligen inga problem med detta så länge riks-

dagen följde hans önskemål och bevakade hans intressen − ständernas med-

verkan gav trots allt ökad legitimitet till besluten. 

Adelns svar höll sig strikt till kungens fråga. Ståndet beklagade sig över 

att några använt sådana uttryck om kungen och förklarade att ingen ärlig och 

redlig patriot borde tala på detta sätt. Personerna som gjort sig skyldiga till 

detta borde själva få stå till ansvar för sina yttranden.984 

Böndernas svar karakteriseras av Duraeus som allvarsamt ställt.985 De be-

tonar på flera ställen sin ringhet och enfald. Samtidigt är de måna om att 

slippa ta ansvar för förgripliga ord och handlingar, och de andra ståndens 

protokoll bevisade deras oskuld (de anför att protokoll aldrig förts av ”oss 

enfaldige folk”). Förkastandet av testamentet och ”svåra expressioner” i 

adelns protokoll fördöms hårt. De som talat så var inga riktiga patrioter ”där-

för de också androm till varnagel plikta bör”.986 

                                                      
983 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 105f [15/12 1682]; Sekreta utskottets protokoll 

1682 R2370 s. 338 [15/12 1682]; Hasselberg (1968) s. 83. Kungen anmärkte på att stånden 

inte nämnt de ”skyldigas” namn i sina svar. Detta var rådet helt säkert inte missnöjt med, och 

påpekade att ständerna ju ändå hört namnen nämnas under uppläsningen av protokollen. 
984 Hasselberg (1968) s. 83. 
985 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 105 [15/12 1682]. 
986 Böndernas förklaring angående Karl X Gustavs testamente 1682 Riksdagsacta 1682 

R4846 (RA) 
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Borgarnas svar pekar också i likhet med böndernas ut adelns protokoll 

som platsen för de förgripliga uttalandena.987 En annan likhet är bedyrandet 

av oskulden till förkastandet av testamentet; borgarna hade tvärtom med alla 

medel försökt försvara detta, vilket akterna visar. Innan uttalandena om 

kungen fördöms som opatriotiska presenteras en argumentation till försvar 

för testamentet med dessa argument: 

 Ständerna hade bett kungen upprätta testamentet. Detta konstitutionella 

argument framhäver testamentets statsrättsliga giltighet. Ständernas sam-

tycke anses givet i och med bönen till kungen. Men borgarna påpekar också 

att ”forna tiders exempel” visar att kungen hade rätt att göra ett sådant testa-

mente − troligen en anspelning på Gustav Vasas och Karl IX:s testamenten. 

 Karl Gustav hade gjort testamentet vid sina sinnens fulla bruk och 

kommunicerat det med en del av rådet. Avvikelser från lagen förekom i tes-

tamentet, men ingen kunde säga att det var emot ”Sveriges lag in funda-

mentalibus”. Även detta var ett konstitutionellt präglat argument som beto-

nade att proceduren varit laglig och att testamentet inte på något avgörande 

sätt stred mot lagens bokstav. 

 En sådan förtjänstfull kung förtjänade lydnad och måste tilltros goda in-

tentioner: att han gjort testamentet för rikets bästa. Detta var ett patriarkaliskt 

argument med vissa meritokratiska villkor eftersom att det faktum att Karl 

Gustav varit förtjänstfull som gjorde honom extra värd att lyda. 

De ovanstående argumenten är påfallande lika argumentet som framför-

des i borgarståndet under riksdagen i Göteborg 1660. Eftersom borgarnas 

och de andra ståndens protokoll just lästs upp (under den beordrade proto-

kollgranskningen) är det mer än sannolikt att dessa argument hämtats direkt 

från protokollet. Några argument har dock tillkommit 1682: 

 Respekt mot överheten borde ha skyddat testamentet. Detta patriarka-

liska argument begränsas inte av några meritokratiska villkor, och var alltså 

var mer underdånigt. 

 Kullkastandet av testamentet strider mot Guds ord, enligt vilket ”Her-

rens smorde” inte bör röras. Detta var ett rent teokratiskt argument som pe-

kar fram emot en syn på kungen som kung av Guds nåde. 

 De som kullkastade testamentet svek sin edsplikt mot kungen som före-

skriver underdånig ”devotion och vördnad”. Detta var en anspelning på 

Landslagens Kungabalk: ”§ 2 Annar är [för det andra], att vi skall honom 

rätta lydno hålla och bud hans fullkomna i allt det, som oss svarligt är [som 

vi är skyldiga till] både [in]för Gud och människor honom att bjuda oss att 

göra”. Denna bestämmelse var oförändrad i de eder varje stånd svor vid krö-

ningarna.988 Det var alltså inte kungen, utan de berörda adelsmännen som 

brutit mot sin ed och därigenom mot lagen. Detta var en mycket vid tolkning 

                                                      
987 Borgarnas förklaring angående Karl X Gustavs testamente 1682 Riksdagsacta 1682 

R4846 (RA) 
988 Edsformer vid kröningen i Uppsala 1675 Stiernman (1729) s. 1742–1745. 
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av skyldigheten att lyda kungen. Karl XI hade inte heller frågat efter 

huruvida uttalandena mot testamentet var olagliga, utan bara om de som 

yttrat sådana ord var hedervärda män. 

Prästernas svar innehöll liksom alla de andra ett fördömande av dem som 

fällt de förkastliga yttrandena; de hade gått emot: 

Guds ord, deras ed och deras underdåniga devotion [hängivenhet], varmed de 
H:s Sal. Maj:t varit förbundna, för dess högstberömliga bedrifter.

989
 

 

Liksom borgarna menade prästerna alltså att de som talat emot testamentet 

var eds- och lagbrytare som förbrutit sig mot en förtjänstfull kung. Att de 

brutit mot ”Guds ord” betydde förmodligen samma sak som i borgarnas 

skrift: det var förbjudet att sätta sig upp mot Herrens smorde kung. 

Därefter ger prästerna sin syn på sakens konstitutionella sida. Liksom 

borgarna följer de här de argument som enligt protokollet framfördes 1660, 

och det är sannolikt att man utnyttjat protokollet när man satte upp skriften. 

Testamentet borde ha hållits eftersom: 

 Ständerna själva bett om en sådan förordning. 

 En del av rådet hade samtyckt till det. 

 Lagen säger inte något om rikets styrelse under omyndig kung, eftersom 

Sverige var ett valrike när lagen stiftades: 

Men som sedermera här av ett hälsosamt förordnande ett arvregemente inrät-
tat är, alltså kan man intet i sådant fall sig efter Sveriges lag rätta, utan behö-
ves då så mycket nödvändigare en kungl. disposition och förordning, som på 
den händelsen ingen regementsform i lagen författad är, varandes konung 
Gustav I samt konung Karl IX härav uppväckte [föranledda] att vissa [säkra] 
testamenten upprätta låta, som av rikets ständer med vördnad är emottagna 
och oryggligen vidmakthållna.

990
 

 

I en passage som ströks i den färdiga versionen argumenterar prästerna för 

att det fanns exempel på att medlemmar av utländska familjer blivit riksråd, 

och att det inte heller var nödvändigt att regeringsmedlemmar var riksråd.991 

När man jämför de ofrälse ståndens svar med varandra står det klart att 

bondeståndets liknar adelns i det att det strikt håller sig till kungens fråga. 

Bönderna är däremot ensamma om att kräva hårda straff för de skyldiga. Det 

finns inget i det övriga källmaterialet som tyder på att bönderna varit i kon-

takt med de andra ofrälse stånden, och inte heller svaret på kungens fråga 

pekar i den riktningen. En förklaring till detta kan vara att bönderna nyligen 

förenat sig med adeln om att ställa hårda ekonomiska krav på prästerna och 

borgarna. 

                                                      
989 Prästernas förklaring angående Karl X Gustavs testamente 1682 PrP 4 s. 191 [bilaga 15]. 
990 Prästernas förklaring angående Karl X Gustavs testamente 1682 PrP 4 s. 190f [bil. 15] 
991 Prästernas förklaring angående Karl X Gustavs testamente 1682 PrP 4 s. 190f [bil. 15]. 
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Prästernas och borgarnas konstitutionella politik 

Prästernas och borgarna hade däremot varit i kontakt med varandra, och det 

är känt att borgarnas förslag lästs upp för prästernas plenum. Förutom de 

argument som respektive stånd framfört internt 1660 och som nu upprepades 

var svaren samstämmiga angående att motståndarna till testamentet brutit 

mot sin ed, sin lydnadsplikt och mot Guds ord. Detta gick utöver vad kungen 

frågat efter, men eftersom de på alla sätt uttalade sig för kungen och kunga-

maktens okränkbarhet kunde de känna sig säkra på att han inte hade något 

emot det. Självklart var de aggressiva beskyllningarna mot testamentsmot-

ståndarna i adeln och i rådet som tillkommit 1682 inte möjliga att uttrycka 

1660, då det skulle ha inneburit stora risker för de ofrälse. 1682 kom trycket 

från kungamakten, och troligen var det delvis viljan att ställa sig in hos 

kungen som drev borgarna och prästerna till detta starka försvar för kungliga 

rättigheter. Det går inte att dra slutsatsen att dessa tankar var något de egent-

ligen velat framföra 1660. Att de ville skydda kungliga testamenten mot 

adeln och rådet såväl 1660 som 1682 är dock obestridligt. Var det kungen 

som drog i trådarna bakom kulisserna och via Thegner instruerade borgarna 

och prästerna om hur de skulle svara? Mot detta talar att kungen inte i sin 

fråga till ständerna begärde en realprövning av förkastandet av testamentet. 

Och varför skulle kungen undanhålla ständerna att detta var hans avsikt när 

han annars i sina ständerfrågor var så tydlig med vad han önskade få för 

svar? 

Även om borgarna och prästerna starkt tryckte på kungens rätt släppte de 

inte på ständernas rättigheter vid upprättandet av konstitutionella urkunder. 

Prästerna åberopade Gustav Vasas och Karl IX:s testamente som föredömen, 

och troligen var det dessa som borgarna menade med ”forna tiders exempel”. 

Båda stånden tog sig också an att förklara varför det var rätt att gå emot la-

gen i detta fall, men de gav olikartade skäl. Borgarna ansåg att testamentet 

inte stred emot lagen ”in fundamentalibus” och alltså anknöt till tidens 

fundamentallagsbegrepp. Det var alltså bara vissa, icke angivna delar av 

landslagen som var fundamentala för riket. Och de bud som testamentet bru-

tit mot hörde inte till dessa. Borgarna hade också en formulering om att tes-

tamentets ändringar var lämpade efter nuvarande tid. Detta anspelar säkerli-

gen på det som prästerna behandlade med större tydlighet: att landslagen var 

tillkommen på valrikets tid och att förmyndarstyre därför inte förutsetts. 

Orden om att lagen inte innehöll någon ”regementsform” är ett indirekt an-

grepp på den i adelskretsar så vördade regeringsformen, som därmed mellan 

raderna inte erkänns som konstitutionell urkund. Prästerna visar på att lands-

lagen behövde kompletteras och att de komplement som Gustav Vasa, Karl 

IX och sedan Karl X Gustav gjort hade skett tillsammans med ständerna och 

var statsrättsligt giltiga. Man kan säga att den institutionella oklarheten er-

kändes och att kungens rätt att komplettera godkändes. Ständernas roll är i 

prästernas framställning visserligen passiv, men ändå nödvändig. Frågan är 
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dock hur prästerna och borgarna tänkt sig att det starka kravet på lydnad och 

respekt mot överheten skulle kunna kombineras med någorlunda självstän-

diga ständer. 

Adeln ska utpekas 

Senare samma dag kallade kungen sex män från alla riksdagsstånds SU-

delegationer till slottet. Karl tackade för deras hängivenhet för hans far och 

meddelade att han skulle redigera ihop deras svar till en särskild akt. Denna 

akt skulle också tjäna som en varning mot att i framtiden yttra sig nedsät-

tande emot det testamente han själv hade upprättat. Kungens beslut medde-

lades sedan hela SU av lantmarskalken.992 Karl återknöt alltså till det syfte 

som aktionen från början hade haft: att skydda hans färska testamente från 

det öde som drabbat hans fars. 

Nästa dag läste rådet upp det förslag till akt som sekreterare Hoghusen 

satt upp utifrån ståndens svar för SU (förstärkt med bondedelegation) som 

ombads komma med ”påminnelser”. Sedan stånden försäkrat sig om att 

kungen sett förslaget gav de sina förklaringar. De ofrälse var positiva; Dura-

eus noterade med märkbar tillfredsställelse att det främst var prästernas för-

slag som legat till grund för textens utformning. Detta var dock en kraftig 

överdrift, framför allt därför att argumentationen för testamentets giltighet 

smälts ner till ett närmast oigenkännligt minimum.993 Detta tyder på att en 

inkludering av hela argumentationen för testamentet inte var högprioriterad i 

prästernas ögon. Adeln ville dock att det skulle betonas att de individer som 

fällt de förkastliga uttalandena helt gjort det på sitt eget ansvar, och inte 

skulle drabba övriga medlemmar av hans stånd (läs: adeln). De lyckades 

också att genomdriva en ändring i texten redan under samma dag; till skill-

nad från tidigare nämndes inte vilket stånd de tillhört som gjort uttalandena. 

Nu var det de ofrälses tur att protestera. De menade att kungen själv nämnt 

adelns protokoll i sitt tal och att det bara var i dess protokoll som det fanns 

sådana uttalanden.994 Till skillnad från det överseende de ofrälse hade med att 

argumentationen för testamentet redigerats bort var omnämnandet av adelns 

protokoll uppenbarligen en viktig fråga. Eftersom kungen gått med på att 

stryka orden om adeln var detta dock tydligen ingen högprioriterad sak i 

hans ögon. De ofrälse och kungen hade liksom i frågan om reduktionen 

likartade, men inte sammanfallande intressen. 

Vad var då skälet till att de ofrälse var så måna om att adeln skulle utpe-

kas i testamentsakten? Det finns flera möjliga förklaringar, som alla kan ha 

samverkat: 

                                                      
992 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 106f [15/12 1682]; Sekreta utskottets protokoll 1682 

R2370 s. 340 [15/12 1682] (RA). 
993 Hasselberg (1968) s. 97–104. 
994 Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 109f [16/12 1682]; Sekreta utskottets protokoll 

1682 R2370 s. 343f [16/12 1682]; Hasselberg (1968) s. 85ff 
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 1. Hämnd. Man ville hämnas på adeln för att de tillsammans med bön-

derna på riksdagen försökt genomdriva ökade bevillningar för borgarna och 

prästerna. Det förklarar dock inte varför även bönderna ville att adeln skulle 

utpekas. 

2. Konstitutionella skäl. De ofrälse vill hindra att en situation liknande 

1660 skulle uppstå. Testamentet skulle hållas om en liknande situation skulle 

uppstå i framtiden, och de ofrälse slippa utsättas för press i försök att för-

svara det. 

3. Spel om skuldbördan. Man försökte skjuta över all skuld för förkastan-

det av testamentet 1660 och 1664 på adeln trots att man själv hade medver-

kat till dess förkastande, om än motvilligt. Om adeln uttryckligen omnämn-

des skulle det innebära att de ofrälse i samma andetag förklarades oskyldiga. 

Detta skäl har som redovisats ovan stöd i en notering i Duraeus dagbok och 

har säkerligen spelat en viktig roll. 

4. Allmän adelsfientlighet. Politiken var ett uttryck för den misstro som 

ofta präglat de ofrälses förhållande till adeln. 

Sedan ventilerades den korrigerade texten i SU. Genom lantmarskalken 

förklarade Karl XI att stånden hade rätt överlägga om förslaget och sedan 

diskutera det i ståndsplena och ange vad de hade att ”påminna” ”som vid 

riksdagsbeslut”.995 Kungen fick det alltså att framstå som att det var av kung-

lig nåd som ständerna denna gång fick rätt att göra anmärkningar på ett 

kungligt förslag med analogin hämtad från riksdagsbesluten, och inte till att 

det var vanlig praxis vid lagstiftning. Det är svårt att inte dra slutsatsen att 

detta var en markering om att det nu rådde en ny ordning i lagstiftningsären-

den. Prästerna svarade att de gärna ville ha en avskrift och borgmästaren 

Törner var angelägen om att få komma med påminnelser.996 De ofrälses aptit 

på att noggrant granska förelagda dokument hade alltså inte avtagit. När 

prästernas plenum senare tog del av det reviderade projektet ansåg också alla 

att det skulle framgå att yttrandena fanns i adelns protokoll.997 När SU åter-

samlades stod både präster och borgare på sig om att adelns protokoll skulle 

nämnas. Adeln tog till sist fram ett förslag med smärre ändringar som två 

delegater från varje stånd gick avsides för att diskutera. Även i denna grupp 

var skiljelinjerna desamma som tidigare. De ofrälse släppte sitt motstånd 

först när adeln hävdade att inget ståndsprotokoll särskilt skulle utpekas ef-

tersom även riksrådets protokoll innehöll förgripliga yttranden. Borgarna och 

prästerna förnekade också lögnaktigt att de ville skylla på adeln. Texten 

godkändes med förbehållet att stånden skulle få betänketid till nästa dag.998 

När den då lästes upp i SU gjordes några mindre ändringar innan sekreterare 

                                                      
995 Sekreta utskottets protokoll 1682 R2370 s. 356 [18/12 1682] (RA). 
996 Sekreta utskottets protokoll 1682 R2370 s. 364f [18/12 1682] (RA). 
997 Duraeus dagbok Lidén (1788) s. 111 [18/12 1682] 
998 Hasselberg (1968) s. 87–90; Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 114 [18/12 1682]; 

Sekreta utskottets protokoll 1682 R2370 s. 364ff [18/12 1682] (RA). 
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Hoghusen lämnade akten till kungen. Därefter tog det inte lång tid innan den 

underskrevs och trycktes.999 

Gösta Hasselberg har i detalj utrett vägen från ståndens svar över de olika 

projekten till den slutliga akten.1000 Aktens slutresultat präglas av en kom-

promiss mellan två linjer. Dels formallinjen, företrädd av adelns övre skikt 

men som böndernas svar också anslöt sig till, enligt vilken enskilda uttalan-

den skulle fördömas. Det formalistiska i denna linje var att den strikt höll sig 

till det som Karl XI frågat efter. Dels reallinjen, företrädd av borgare och 

präster och Riddarhusets tredje klass, enligt vilken testamentet försvarades 

retroaktivt gentemot dess belackare. Det fanns förstås en tredje ”linje” som 

Hasselberg inte nämner i detta sammanhang men förstås räknat med, nämli-

gen den kungliga linjen. Den gick ut på att skydda hans eget testamente från 

en sådan behandling som den hans fars fått, men den hade också inslag av en 

sons hämnd. För kungen var det därför inte nödvändigtvis viktigt att särskilt 

peka ut något stånd som skyldigt, det räckte med att statuera exempel genom 

enskilda individer. Till skillnad från de ofrälse kände sig kungen knappast 

hotad av adeln eller rådet − både Riddarhuset och rådskammaren dansade 

vid det här laget efter hans pipa. 

Det största genomslag som reallinjen fick i den slutliga akten var att det 

omnämndes att vissa personer 1660 på ett oförsvarligt sätt angripit kungens 

”till Rikets välfärd och säkerhet välmenta och lagligen gjorda testamente”.1001 

Prästernas och borgarnas långa argumentation för testamentets laglighet har i 

övrigt inte gjort avtryck i akten, vilket i någon mån dock kompenserades av 

att riksdagsbeslutet klarare utpekar brottet mot testamentet som förkastligt. 

Däremot togs inte heller där själva argumentationen upp. Vad beträffar for-

mallinjens inflytande kom de olika omarbetningarna att innebära allt luddi-

gare uttryck, men adeln lyckades i så måtto att inget stånds protokoll peka-

des ut. Kungens linje slog igenom på flera sätt. Han fick igenom en förkla-

ring om att personerna som yttrat sig 1660 skulle drabbas av evig vanheder. 

Dessutom drev Karl igenom formuleringar om att yttrandena skulle ”annull-

eras och ogiltiga göras”.1002 Det tredje och viktigaste steget var en utvidgning 

av aktens principer till framtiden och till alla typer av kungliga beslut: den 

som 

så förmäten är, att han [dri]star emot Vår Allernådigaste Konung, dess 
Ak[tio]ner [handlingar] och Dispositioner [beslut] något att tala, den samma 
[hål]las skall, för den som emot sin Ed och trohetsplikt handlat har.

1003
 

 

                                                      
999 Hasselberg (1968) s. 90f; Duraeus dagbok 1682 Lidén (1788) s. 115 [19/12 1682]; Sekreta 

utskottets protokoll 1682 s. 367 R2370 [19/12 1682] (RA). 
1000 Hasselberg (1968) s. 93–105. 
1001 Testamentsakten 1682 i Hasselberg (1968) s. 280f 
1002 Hasselberg (1968) s. 96–105, citatet på s. 102. 
1003 Testamentsakten 1682 i Hasselberg (1968) s. 281. 
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Innebörden av denna formulering är förstås att yttrandefriheten i allmänhet 

och på riksdagarna i synnerhet inskränktes. Redan i Hoghusens första projekt 

finns formuleringar med denna innebörd.1004 Denna sades vara en samman-

ställning av de fyra ståndens svar, men återigen har kungen i en sådan ”redi-

gering” infört beslut som saknas i svaren. Eller snarare: han har använt sig 

av delar av ståndens svar och vrängt dem för att tjäna sina egna syften, vilket 

Hasselberg inte har noterat. 

I borgarnas och prästernas svar finns som redan konstaterats formulering-

ar om att de som gick emot testamentet 1660 brutit mot sin ed. Det som 

stånden deklarerat som edsbrott i det enskilda fallet ges i akten en allmängil-

tig syftning. I själva verket är det en lagförklaring av innebörden i landsla-

gens ord om undersåtarnas plikt emot kungen: Karl XI har utifrån den be-

gränsade syftningen i de ofrälses svar utvidgat undersåtarnas edsvurna lyd-

nad till att omfatta alla uttalanden om kungens alla handlingar och beslut. 

Det är att lägga märke till att kungen i akten till skillnad från borgarnas och 

prästernas svar snarare riktar in sig mot uttalandena och inte besluten; han 

gick själv alltså mer på ”formallinjen”. Orsaken kan vara att förbud mot 

uttalande är mer omfattande än fördömande av beslut, då det förra förbudet 

automatiskt är ett förbud mot det senare. 

Strypandet av ständernas yttrandefrihet i akten väckte ingen opposition 

bland stånden, men något annat var kanske inte heller att vänta med tanke på 

att den tydligt visade kungens syn på opposition. Eftersom akten var gjord i 

ständernas namn hade Karl skapat en ständerförklaring baserad på underså-

tarnas ed som var tillkommen i samverkan mellan kung och riksdag och 

således var statsrättsligt giltig även enligt rådande praxis före ständerförkla-

ringen om lagstiftningen på samma riksdag. Ständerna gjordes på detta sätt 

medskyldiga till att slå ännu en spik i sin egen kista. Det finns inga tecken på 

opposition mot kungens lagförklaring, särskilt sedan de försäkrat sig om att 

kungen själv stod bakom Hoghusens projekt.1005 

Det lydnadsbrott som präster och borgare ansåg att 1660 års män begått 

fick alltså i förvrängd form plats i den slutgiltiga testamentsakten. Däremot 

ignorerade kungen och hans rådgivare den argumentation som försvarade 

testamentets rättsgiltighet med utgångspunkt i att ständerna bett kungen att 

utarbeta ett ”testamente”. De förebildliga exemplen Gustav Vasa och Karl 

IX som prästerna lyft fram hade ju också inhämtat ständernas godkännande 

för sina testamenten. För Karl XI måste denna konstitutionella praxis vid det 

här laget ha verkat överspelad  ständerförklaringen om lagstiftningen under 

samma riksdag hade ju lämnat lagstiftningen i hans händer. Uppenbarligen 

hade varken borgarna eller prästerna rätt uppfattat vidden av detta, eftersom 

de fortsatte att leva i föreställningen att riksdagens samtycke legitimerade 

konstitutionella urkunder. Med detta inte sagt att de uttryckte motstånd 

                                                      
1004 Hasselberg (1968) s. 103. 
1005 Hasselberg (1968) s. 119. 
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gentemot kungen: tvärtom tolkade de lagen till kungamaktens förmån i tes-

tamentsfrågan. Å andra sidan hade de ofrälse det gemensamt med Rålambs 

hållning från 1660 att de ansåg att ständerna borde få ge sitt samtycke till 

konstitutionella förändringar. Skillnaden var att de ofrälse ansåg att detta 

krav var uppfyllt. De konstitutionalistiska tankegångar som skymtar mellan 

raderna är dock inbäddade i patriarkaliska idéer om undersåtlig vördnad för 

kungar i allmänhet och Karl X Gustav i synnerhet; samt teokratiska tankar 

om ”Herrens smordes” okränkbarhet. Ändå är det signifikativt att de ofrälse 

valde att behålla argument som stödde sig på ständernas rätt och på lagens 

ord, medan kungen ignorerade allt sådant. 

Manipulerade ständer? 

Var då de ofrälses aktioner i denna fråga dirigerade från högre ort? Flera 

redan nämnda omständigheter talar emot detta. De ofrälse höll sig inte till de 

begränsningar kungen angav i sina instruktioner, utan gick utanför dem. 

Kungen i sin tur ignorerade stora delar av de ofrälses argumentation. De 

ofrälse men inte kungen var noga med en konstitutionell argumentation. De 

ofrälse men inte kungen var intresserade av att brännmärka adelsståndet som 

helhet. Kungen men inte de ofrälse var intresserad att genomdriva en gene-

rell begränsning av riksdagens yttrandefrihet. Det indicium för att det skulle 

försiggå spel under täcket som källmaterialet kan uppvisa är att Thegner var 

hos kungen för enskild överläggning samtidigt som borgarna samrådde med 

prästerna om svarens utformning. Det verkar dock som att han mest talat om 

bevillningen under detta samtal.1006 Men det viktigaste skälet mot en kom-

plott mellan ofrälse och kungamakt är att kungen inte behövde de ofrälse för 

att driva igenom sin vilja. Han tog sig ännu en gång rätten att kreativt redi-

gera ständernas svar efter eget huvud, och kunde med rätta räkna med att 

inte möta motstånd när han gjorde det. Detta eftersom att riksdagen dels inte 

hade makt att stå emot honom, dels för att större delen av riksdagen inte ville 

gå emot honom. Även om kungens och de ofrälses intressen inte helt sam-

manföll stödde de kungen personligen och kungamakten i allmänhet, vilket 

deras kraftiga uttalanden till förmån för kunglig okränkbarhet talade för. 

Oavsett det faktum att kungen på ett egenmäktigt sätt ändrade på de formella 

institutionerna till sin förmån, så lät han fortfarande stånden delta i den poli-

tiska processen i flertalet frågor. De informella institutionerna gav alltså 

fortfarande riksdagen ett visst inflytande. Men det effektivaste sättet att nå 

inflytande var numera att underdånigt ställa sig in hos kungen och inte att 

hävda sin rätt. Både adelns och de ofrälses politik dikterades i hög utstäck-

ning av anpassning till detta förhållande. 

                                                      
1006 Duraeus dagbok 1682, Lidén (1788) s. 104 [14/12 1682]. 
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Sammanfattning och analys 

Sammanfattning av de ofrälses politik 

De ofrälse var i hög grad passiva i avgörandet av de maktfrågor som ledde 

till enväldet. Endast borgarståndet var i någon mån drivande. Att aktivt på-

verka de ofrälse verkar inte heller Karl XI varit intresserad av. I de fall där 

de ofrälses politik inte sammanföll med hans egen ignorerade han helt enkelt 

deras åsikter, utan att de ofrälse vågade protestera. Min åsikt är därför att de 

ofrälse stånden inte i högre grad än adeln bör betraktas som enväldets banér-

förare. För alla riksdagsstånd gällde det att hålla sig väl med kungen, för att 

förhoppningsvis få förmåner i utbyte. De ofrälse understödde förstås kungen 

i fråga om reduktionen och indelningsverket, som förstås gav kungen både 

militär styrka och intäkter, men detta är inte detsamma som att de ville av-

skaffa rådets eller riksdagens makt. Särskilt riksdagens maktställning finns 

det inga tecken på att man ville minska. 

1682 var stödet för kungen tydligt i fråga om testamentet och success-

ionsordningen. När det gällde reduktionen var det prästerna som tydligast 

markerade mot kungens obegränsade rätt att donera jord. Annars stödde man 

kungens oinskränkta rätt att reducera donerad jord. När det gällde testa-

mentsakten och uttalandet mot de som förkastat testamentet 1660 visade 

prästerna ganska svalt intresse tills det stod klart att adeln inte ville ta på sig 

skulden, då man gick till aktion. Borgarnas ställningstagande påverkade 

också i samma riktning och i sin skrift i frågan betonade prästerna kraftfullt 

kungens maktställning. 

Borgarna var konsekvent det mest kungatrogna ofrälse ståndet under en-

väldets genombrott. 1682 antydde talmannen Thegner redan vid riksdagens 

invigning att tronföljden borde utvidgas till kvinnliga medlemmar av kunga-

huset. Man verkar ha påverkats av prästerna i frågan om kungens begränsade 

förläningsrätt, som var ett avsteg från den annars mycket kungatrogna linjen. 

Bönderna hade inte mycket inflytande under enväldets genombrott. De 

kallades in under prästernas och borgarnas fanor som understöd för redukt-

ionskraven 1682: vilket höll på att få oavsedd effekt då bönderna var på vip-

pen att gå med på en vanlig bevillning i stället för att kräva reduktion. Men 

de övertalades, säkert utan svårighet, till att gå på reduktionslinjen. I frågan 

om testamentsakten agerade man inte tillsammans med prästerna och bor-

garna, kanske på grund av att bönderna då samarbetade med adeln om att 

öka de andra ofrälses pålagor. Detta hindrade inte bönderna från att komma 

med hotfulla krav på hårda straff för adelsmännen som uttalat sig mot testa-

mentet 1660. 

Ideologisk inställning 

De patriarkala dragen i de ofrälses politik var framträdande under enväldets 

genombrott. Kungen tillerkändes, särskilt av borgarna, rätt att styra efter eget 
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behag. I skrifterna som ledde till testamentsakten fastslog man skyldigheten 

att lyda kungen och hur illa det hade varit att förkasta Karl X Gustavs testa-

mente. Dessutom tog man vid detta tillfälle till teokratiska argument och 

menade att det var ett brott att förgå sig mot kungen som Herrens smorde. 

Det kan dock tilläggas att man samma år tog till Bibeln för att angripa kung-

ens rätt att förläna utan inskränkningar. När det gällde lagstiftningen och 

ständernas rätt att medverka till staträttsliga akter intog man en mycket mer 

passiv och defensiv position än man visat under tidigare riksdagar. Kungen 

tillerkändes rätten att själv utfärda förordningar, och när det gällde allmän 

lag ställde man sig bakom adelns ord om att man hoppades få delta i lag-

stiftningen trots att rätten till samtycke fastslogs i Kungabalken. Man er-

kände kungens rätt att styra oberoende av rådet, även om prästerna ansåg att 

rådet skulle få större inflytande under förmyndarregeringar. Undfallenheten 

mot kungen var dock inte total: man gick både i fråga om reduktionen och 

testamentsakten utanför de svar som kungen önskat för att genomdriva sin 

egen agenda. Detta försökte de ofrälse kompensera genom att i samma ande-

tag ge kungen mer makt än han ursprungligen bett om. I frågan om testa-

mentet och tronföljden visade de ofrälse tydligt sin rojalistiska inställning till 

kungafamiljen, man ville gärna säkra dess fortbestånd och slippa vara med 

om en upprepning av 1660 års händelser. 

En skugga av konstitutionalism fanns trots allt kvar, särskilt hos präster-

na. Även om det inte är samma sak som konstitutionalism visade de ofrälse 

också en stark bundenhet vid lagens ord och formuleringar från andra mer 

eller mindre tunga statsrättsliga akter. Man följde dessa noga i sina skrifter 

och orden ”leva efter lag är största frihet” yttrade 1682 vittnar tydligt om 

denna inställning. Dessa ord yttrades i det tydligaste konstitutionalistiska 

ställningstagandet: man försökte med stöd i lagen begränsa kungens rätt att 

donera jord som han ville. Man menade då att ständerna borde ta chansen att 

en gång för alla hindra att ”klena” kungar donerade bort kronans jord. Stän-

dernas rätt till inflytande markerades annars inte aktivt, men mellan raderna 

framgår att man ansåg att till exempel Gustav Vasas, Karl IX:s och Karl X 

Gustavs testamenten varit särskilt legitima då de tillkommit med ständernas 

samtycke. Det samtycke man verkar ha nöjt sig med var mycket passivt: det 

räckte med att ständerna bad om ett testamente. Å andra sidan var borgare 

och präster mycket noggranna med att göra välgrundade ställningstaganden 

när de väl fick chansen att påverka. De facto fick man dock finna sig i att 

riksdagens inflytande minskade − förutom i fråga om konstitutionella frågor 

även när det gällde finansmakten och utskrivningarna. 

Drivkrafter/motiv 

I alla fall i ett par fall går det säkert att fastställa de ofrälses drivkrafter och 

motiv. Annars var det ju kungamakten som drev på utvecklingen och riksda-

gen som reagerade. I frågan om reduktionen är det tydligt att man på kort 

sikt ville lösa statsfinansiella problem med reduktion av donerade gods i 
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stället för att bevilja. På lång sikt ville man undvika att kronan fick ebb i 

kassan genom att förhindra att nya donationer skedde. Man hamnade då på 

kollisionskurs med kungen som ville ha rätten att belöna sina lojala medar-

betare, och dessutom var Karl XI alltid negativ till inskränkningar av hans 

makt. När det gällde testamentet är det tydligt att man ville undvika en situ-

ation liknande 1660 och var positiv till ett skydd för kungens nya testamente. 

Till skillnad från kungen prioriterade de ofrälse också ett brännmärkande av 

adeln i testamentsakten, förmodligen främst för att man ville skjuta ifrån sig 

skulden även om andra överväganden också kan ha spelat in, bland annat en 

önskan att hålla sig väl med Karl XI, vilket nog generellt var ett motiv för de 

ofrälses politik. 

Självständighet 

Var den ofrälse politiken dikterad eller manipulerad av kungen? Svaret på 

denna fråga är sannolikt nej. Om så var fallet borde inte de ofrälse ha gått 

utanför de tydliga önskemål som kungen uttryckte i sina frågor till ständerna, 

vilket skedde både i frågorna om reduktionen och testamentsakten. Även när 

det gällde reduktionsfrågan 1680 var böndernas och senare de ofrälses krav 

bara en upprepning av vad de krävt på snart sagt varje riksdag sedan 1640-

talet. Undantaget kan vara frågan om successionen, där Thegner kan ha age-

rat på kungens uppdrag när han föreslog kvinnlig tronföljd i sitt tal vid riks-

dagsinvigningen 1682. 

Den omsorg som borgarna och prästerna lade ner på att begära ut akter 

och formulera svar i nära samråd med varandra tyder på att de värnade om 

att ge självständiga svar. I fråga om lagstiftningen 1682 var de ofrälses svar 

påverkade av adeln, som först tagit ställning i dessa ärenden. Det är mycket 

möjligt, och kanske till och med mest troligt, att kungen genom sina för-

trogna Claes Fleming och Hans Wachtmeister starkt influerade adelns poli-

tik. Om så var fallet vore det konstigt om kungen manipulerat prästerna, 

eftersom de ändrade adelns förslag till formuleringar där kungens rättigheter 

framstod som mer begränsade. För kungen var det adeln som var det strate-

giska ståndet och som det var viktigt att bearbeta − han hade inga skäl att tro 

att de ofrälse skulle komma med allvarliga invändningar. Jag bedömer alltså 

att de ofrälse troligen inte utsattes för direkt manipulation från kungens sida. 

De var självständiga i så måtto att de, och särskilt prästerna, fortsatte att 

driva en egen agenda. Dock var de osjälvständiga på så sätt att de troligen 

anpassade sig efter kungens krav. 

De ofrälses vinster och förluster 

I många frågor är det svårt att vara säker på vad de ofrälses målsättning var, 

eftersom det handlade om att passivt böja sig: i fråga om lagstiftningen är det 

särskilt tydligt. Om ett delmål varit att därigenom hålla sig väl med kunga-

makten har det säkert lyckats. De ofrälses önskan om att säkra kungafamil-

jens ställning och undvika en situation liknande 1660 blev verklighet genom 



 294 

den nya arvföreningen, testamentet och testamentsakten. Här sammanföll ju 

också deras önskemål med kungamaktens. Däremot misslyckades man med 

att brännmärka adeln i testamentsakten och det förkastande av argumenten 

som lett till att Karl Gustavs testamente inte hölls gjorde heller inget större 

avtryck i testamentsakten. De ofrälse lyckades också få en utvidgad redukt-

ion, men misslyckades med att inskränka kungens rätt att ge belöningar i 

form av donationer av kronojord. Eftersom målet med reduktionen var att 

slippa ytterligare bevillningar misslyckades man också på sätt och vis, ef-

tersom man 1680, 1682, 1686 och 1689 fick punga ut med extra pengar till 

statskassan.1007 

                                                      
1007 Grauers (1932) s. 90f, 105ff, 111ff; Nilsson (1990) s. 258f. 
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11. Summering och diskussion 

The few have a grate advantage over the Many in forming & constructing 
Constitutions & Laws, & are highly interested in haveing them numerous, in-
tricate & as inexplicit as possable. By this they take to themselves the right of 
giving them such explanations as suits their interests […]. 

− William Manning: The Key of Liberty (1798) 
 
 
All eyes are opened, or opening, to the rights of man. The general spread of 
the light of science has already laid open to every view the palpable truth, that 
the mass of mankind has not been born with saddles on their backs, nor a fa-
vored few booted and spurred, ready to ride them legitimately, by the grace of 
God. 

– Thomas Jefferson 
 

Innan jag systematiskt besvarar de frågeställningar som formulerades i kapi-

tel 2 kommer jag att kort sammanfatta de viktigaste resultaten. 

De ofrälse framstår knappast som konsekventa förespråkare av kungligt 

envälde. Tvärtom uttryckte de – särskilt prästerna – relativt ofta konstitut-

ionalistiska tankegångar. Kännetecknande för de ofrälse såväl som för adeln 

var snarare att de efter behov använde sig av konstitutionalistiska och patri-

arkalistiska idéer, och endast undantagsvis framskymtar teokratiska tanke-

gångar. Det konsekventa inslaget i den ofrälse konstitutionella politiken är i 

stället värnandet om riksdagens rätt (med vissa undantag). Enväldets infö-

rande möttes med passivt samtycke snarare än entusiasm, och den entusiasm 

som fanns gällde snarare möjligheten att klämma åt adeln än kungens ökade 

maktbefogenheter. Fallen med Adolf Johan och Kristina visar att vördnaden 

för kungligt blod inte var större än att man prioriterade rikets inre säkerhet 

hellre än att bifalla deras krav. Karl XI erkändes som rikets ledare (även av 

adeln) men han framstår snarare som en aktad och respekterad allierad än 

någon vars intressen man automatiskt likställde med sina egna. Under för-

myndarstyret försökte man (liksom under Kristinas förmyndare) att upphäva 

beslut av regerande kungar. Detta berodde säkerligen på att man uppfattade 

förmyndarregeringen som svag. Det generella mönstret i svensk historia 

förefaller vara att de lägre stånden gick till offensiv antingen när de trodde 

att statsledningen stödde deras politik eller när de uppfattade statsledningen 

som svag och benägen till eftergifter. Under min undersökningsperiod är det 

särskilt tiden kring regimskiftena 1660 och 1672 som de ofrälses aktivitet 

ökar av detta skäl. Den underdånighet som alla visade mot kungen berodde i 
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hög utsträckning på att han ensam dikterade de politiska spelreglerna från 

och med 1680 och att visad underdånighet var det enda sättet att få gehör för 

sina önskemål. Även före enväldets införande hade statsledningen betydande 

fördelar gentemot ständerna genom sitt informationsöverläge och sitt pro-

blemformuleringsprivilegium. 

Riksdagens spelregler var annars oklara och osäkra, vilket missgynnade 

ett mindre välorienterat stånd som bondeståndet – särskilt i de komplicerade 

konstitutionella frågor som avhandlingen berör. Prästerna däremot var ett 

välorganiserat stånd med samstämmigt intresse vars medlemmar besatt goda 

kunskaper. Att de hade lättare att orientera sig i den politiska miljön på riks-

dagarna kan ha bidragit att de var mest konstitutionalistiska av de ofrälse, då 

de hade lättare att bedriva en självständig politik än borgarna och bönderna. 

De senare tenderade mer att förlita sig på underdånighet under statsledning-

en. Prästeståndet framstår också närmast som adelns like och främsta rival 

på riksdagarna. Dess främsta samarbetspartner var genom hela perioden 

borgarståndet och de två ”medelståndens” allians verkar nästan ha varit nå-

got som tagits för givet, även om inte sentida forskare intresserat sig för det. 

På sätt och vis utgjorde de riksdagens vågmästarblock som kunde välja att 

alliera sig med antingen bönderna eller adeln. Bönderna samarbetade ofta 

med de andra ofrälse, men tidvis uteslöts de från prästernas och borgarnas 

gemenskap. Deras bidrag till den ofrälse alliansen var tyngden av rikets skat-

tebetalare och potentiella upprorsmän, medan präster och borgare kunde 

formulera de ofrälses krav i enlighet med gällande statsrätt och språkliga 

koder. Bönderna kunde även samarbeta med adeln om de ansåg att det gyn-

nade deras intressen, det är alltså fel att säga att det rådde en regelrätt klass-

kamp mellan adel och bönder. Bondeståndets aktioner präglades av (ofta 

spelad) underdånighet och baksluga manövrer å ena sidan och å andra sidan 

aggressiva manifestationer och hårda påtryckningar. Växlingen berodde 

delvis på att riksdagen kunde vara en farlig plats för bönderna som tidvis 

utsattes för hot, och att visa sig underdånig kunde vara ett sätt att blidka arga 

överhetspersoner. Ett annat uttryck för rädsla är de ofrälse ståndens oro över 

att den myndige Karl XI ska straffa dem för att de medverkat till att faderns 

testamente inte hölls. 

Den svenska riksdagen var en arena med osäker status, oklara regler och 

där lägre stånd kunde uppleva sig som hotade. De ofrälse stånden fick orien-

tera sig med oskarpa kartor och fick finna sig i en klar hierarkisk underord-

ning i förhållande till statsledningarna. Ändå värnade alla de ofrälse om 

riksdagens politiska rätt och slog ängsligt vakt om rätten att behålla sina 

platser i ståndsrepresentationen. Framför allt kände prästerna och bönderna 

med visst fog rädsla för att berövas denna rätt. Trots de ibland skarpa mot-

sättningarna hölls kanalerna mellan samhällsgrupperna och statsledningen 

öppna och bidrog till ett politiskt klimat som inte präglades av våld – för 

första gången sedan den svenska statens uppkomst. Kanske kan man tala om 

att en svensk modell av våldsfri samlevnad och rentav samförstånd höll på 
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att utvecklas – ”den svenska humeuren” som superintendent Brunnius kal-

lade det 1664. Trots all osäkerhet närde riksdagen troligen en ökande tillit till 

staten och den politiska processen. Beslutens legitimitet ökade i och med att 

en större del av befolkningen kände sig delaktig i beslutsfattandet. 

Samförståndets ramar utgjordes av föreställningar om kungens höghet 

(patriarkalistiska) och lagens giltighet (konstitutionalistiska), samt enighet 

om den lutherska läran. Dessa ramar var dock så pass allmänna och lösliga 

att de kunde tolkas på ett otal sätt beroende på situation. Ofta var det stån-

dens egenintressen som avgjorde hur politikens riktning skulle se ut, och 

helst ville man långsiktigt gynna sig själv genom förmånliga politiska in-

stitutioner. Politiska och ekonomiska intressen spelade stor roll och ledde 

stånden till konflikt med varandra. Idéerna spelade samtidigt stor roll ef-

tersom de gav politiken en yttre form. Att ideologi var viktigt visas också av 

att prästerna – det enda stånd som kan sägas ha haft en egen ”ideologi” – 

förmodligen hade nytta av den samlande kraft som värnandet av ”den rätta 

läran” hade på ståndet. 

Mitt svar på den inledande frågan om de underordnade accepterade sin 

underordning blir därför nekande, med tillägget att sättet de agerar på varie-

rar med situation, kontext och hur mäktig motståndaren var. Jag tror att slut-

satsen går att generalisera till andra tider och platser med hierarkiska sam-

hällen: svaga aktörer kommer att hävda sina politiska intressen om de får 

chansen oavsett hur underdåniga de kan framstå i kontakten med överord-

nade. 

1. Vilken politik drev de ofrälse stånden i frågor om maktdelning 

och maktutövning? Varför bedrev de denna politik? Vilken 

ideologisk inställning hade de ofrälse till statsmakten? 

I flera frågor kan man urskilja en gemensam politik från de tre ofrälse stån-

den, särskilt framträdande under 1670-talet. Ibland enades man i stället om 

att formulera likalydande svar på förslag eller frågor från förmyndarregering 

eller monark, eller likalydande besvärspunkter. 

I denna avhandlings undersökningar går det att finna några gemensamma 

drag som förenade de tre ofrälse stånden i deras politik: 

Stöd för och underkastelse under statsledningen 

Detta är delvis i linje med vad tidigare forskning hävdat, med avseende på 

kungamakten. De ofrälse försvarade till exempel länge Karl X Gustavs tes-

tamente, stödde aktivt Karl XI:s rätt att reducera, samt värnade om den 

kungliga dynastins fortlevnad. Men de ofrälse, och särskilt borgarna och 

bönderna, visade också en stark tendens att hålla med även förmyndarrege-

ringen: till exempel lyckades varken Adolf Johan eller Kristina piska upp 

något betydande stöd när de utmanade regeringen. När nya regeringsmed-
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lemmar skulle utses ställde de ofrälse tämligen omgående upp på de förslag 

som lanserades från regeringshåll. I förhandlingarna om Additamentets ut-

formning värnade de ofrälse om förmyndarregeringens makt gentemot rådet.  

Kungen hade förstås en stark legitimitet då hans makt var skyddad av la-

gen och dessutom kunde kungamakten dra nytta av den propaganda som 

befolkningen fick ta del av. Lika klart är att man uppfattade kungamakten 

som stark och därför farlig att utmana. Ett tydligt exempel på detta är att de 

ofrälse redan strax efter Karl X Gustavs död började oroa sig för att den då 

fyraårige Karl XI skulle hämnas för brotten mot faderns testamente. Det är 

mer än sannolikt att förmyndarregeringar betraktades som svagare, på grund 

av dess kollektiva beslutsfattande. En stark ledning var synonymt med en 

stark ledare. Ändå var förmyndarregeringen huvudsakligen framgångsrik när 

det gällde att vinna stöd från de ofrälse när den väl blivit säker i sadeln efter 

1660. 1660 försökte de ofrälse dock vinna fördelar på statsledningens be-

kostnad. Som motprestation mot att Karl X Gustavs testamente överträddes 

försökte samtliga ofrälse stånd avpressa rådet till eftergifter. Men i huvudsak 

misslyckades de: oavsett om det var en regent eller en förmyndarregering 

som var den verkställande makten förfogade den givetvis över överlägsna 

maktresurser i jämförelse med riksdagsstånden i form av kompetens i stats-

styrelse, status, tillgång till information, kanaler för informell och formell 

påverkan. Detta överläge ökade i takt med att den statliga byråkratin bygg-

des ut. Liksom i fallet med förmyndarregeringen var de ofrälse modiga och 

självständiga under de första riksdagarna efter Karl XI:s regeringstillträde 

för att sedan bli extremt följsamma under enväldesriksdagarna. 

Betecknande nog var 1672, året då förmyndarregeringen avgick och 

kungen tillträdde och båda regimerna därför var svaga, ett år då de ofrälse i 

särskilt hög grad var aktiva. Jag menar att detta inte är en slump, utan bygg-

de på en bedömning av att statsledningen var svag (och av samma skäl fruk-

tade de att adeln skulle dra nytta av detta). Inför Karl XI:s trontillträde 1672 

och under hans första riksdag som regent 1675 återknöt borgarna och präs-

terna den allians med bönderna som rått under framför allt Kristinas rege-

ringstid. Det är påfallande att de tre stånden tog så många egna initiativ un-

der dessa år i stället för att vänta på att kungen skulle agera. I frågan om 

gårdsrätten 1672 och i frågan om kriget och dess finansiering är det osanno-

likt att kungen alls låg bakom de ofrälses politik. Snarare hoppades de 

ofrälse på kungen. Men än visste de inte vilken politik denne skulle föra: 

skulle han vara adelsvänlig eller inte? Riksdagens rätt till medbeslutande 

hävdades kraftfullt i frågan om gårdsrätten och både i frågan om KF och om 

ederna demonstrerade särskilt prästerna att de ville ha ett ord med i laget. 

Samtidigt är det klart att striden om KF 1672 utgör en parallell till 1660 i det 

att adliga krav på begränsad kungamakt kraftfullt motarbetades av de ofrälse. 

De var oroliga över att detta skulle ge adeln politiska och ekonomiska förde-

lar varför man slog på bromsen. Men det var snarast de adliga inskränkning-
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arna på kungens rätt man var emot, inte inskränkningar i sig vilket försöken 

att förhandla sig till fördelar både 1660 och 1672 visar. 

Att förmyndarregeringen skulle varit så impopulär bland de ofrälse stån-

den som tidigare historiker ansett finner jag osannolikt. Den möttes bara av 

enstaka krav på granskning av ständerna när den avgick 1672, trots att riks-

dagen enligt additamentet hade rätt att ställa sådana krav. När de ofrälse och 

adeln började kräva en sådan granskning 1675 berodde det snarast på att 

regeringspersonernas maktställning i opponenternas ögon var svagare än tre 

år tidigare då de lämnade rikets direkta styrelse. Men framför allt är det fak-

tum att regeringen fick skulden för krigsutbrottet 1675 som färgat bilden av 

förmyndarnas styre ända sedan dess. Detta är också ett exempel på att sty-

rande personer kunde utsättas för svidande kritik när de saknade denna 

maktställning. 1675 var det sedan tre år kungen som styrde riket och det var 

definitivt mindre farligt att angripa förmyndarna än monarken. Impopulära 

åtgärder som beslutats av tidigare regimer utsattes för hårdare kritik av de 

ofrälse när dessa regimer försvunnit. 1660 vände de sig mot de nya kollegi-

erna, mot verkliga eller inbillade kompanier samt dagsverksstadgan. Samt-

liga hade tillkommit eller vidmakthållits under de starka regenterna Kristina 

och Karl X Gustav. 

Liksom man försökte bli av med regenters och regeringars impopulära åt-

gärder när dessa inte längre satt på tronen kunde dessa också angripas när de 

inte längre regerade. Kristina fick 1660 finna sig i hårda ord och en mycket 

motsträvig inställning från ofrälse undersåtar hon lämnat bara sex år tidigare. 

Det var alltså alltid lättare att gå emot före detta, maktlösa representanter för 

den verkställande makten. Detta tyder på att en utpräglat strategisk inställ-

ning hos de ofrälse, men det visar också på hur svårt det var att utmana den 

statsledning som för tillfället var på plats. 

Omsorgen om inre säkerhet kunde få de ofrälse att bortse från respekten 

för kungligt blod. Redan i Göteborg 1660 gav en finsk bonde uttryck för oro 

över att Adolf Johan skulle få makt över krigsmakten i enlighet med testa-

mentets bestämmelser. På denna riksdag fanns också, trots de starka spän-

ningarna mellan adel och ofrälse, en gemensam insikt om att det var farligt 

att uppvisa inbördes oenighet då det kunde uppmuntra rikets fiender till an-

grepp. I Stockholm samma år var bönderna oroliga för att Kristina skulle 

kunna ställa till med inbördes stridigheter, särskilt om hon skulle gifta sig 

med någon som skulle vara intresserad att ta makten i Sverige. Hennes utspel 

om att hon skulle ha rätt att ha ett ord med i laget om vem som skulle sitta på 

Sverige tron slog också slint. Rädslan för att ha flera krönta personer med 

makt i riket bidrog till att de ofrälse slöt upp bakom regeringen. Varken bor-

garna eller prästerna uteslöt att Kristina kunde arresteras. 

Prästerna − självständigt organiserat särintresse 

Prästeståndet är det stånd som har figurerat mest i undersökningen. Detta 

beror till en del på att prästeståndets överläggningar är lättast att komma åt, 
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då deras protokoll är utförliga och till största delen bevarade. Men framför 

allt beror det på att prästeståndet var det stånd bland de ofrälse som var ak-

tivt i nästan alla frågor. Även när de vek sig för kraven på att Adolf Johan 

och Herman Fleming skulle uteslutas ur förmyndarregeringen i Stockholm 

skedde det efter krav på att få en tillfredsställande argumentation för att det 

skulle ske. I frågan om Fleming stod prästerna till sist ensamma. Dessutom 

var man entydigt drivande i frågan om Kristinas underhållsrecess, där man 

förde en oresonlig kamp mot den katolska drottningens inflytande över hen-

nes underhållsländer. Man fick också med sig de andra stånden och rege-

ringen åtminstone en bit på vägen i denna fråga. Även om resultaten av präs-

ternas politiska strävan var minst sagt blandade visade man stor politisk 

kompetens. Denna kompetens uppvisade inte minst 1660-talets mest inflytel-

serika prästpolitiker, Linköpingsbiskopen Samuel Enander. Han lanserade 

både under striden i Göteborg 1660 och frågan om behandlingen av Adolf 

Johan 1664 de kompromissförslag som ledde till att knutarna löstes. 

Prästeståndet var ensamt bland de ofrälse i att kunna tänka sig ändringar i 

traditionstyngda konstitutionella dokument som KF och ederna, vilket visar 

på deras flexibilitet och politiska mognad. När enväldet genomfördes på 

riksdagarna 1680 och 1682–83 var prästerna inte lika entydigt ”absolutist-

iska” som borgarna eller kanske ens adeln. 1682 drev till exempel prästerna 

på för att kungens rätt att förläna som han ville skulle inskränkas, och fick 

med sig de andra ofrälse på denna politik. Dessa självständiga inslag varvas 

dock med, och skedde inom ramen för, en betydande följsamhet mot kung-

ens önskemål. Ett genomgående drag i prästernas politik under hela peri-

oden, och som understryker det andliga ståndets självständighet, var omsor-

gen om att noggrant och kritiskt granska dokument som var viktiga för den 

aktuella politiska frågan. Prästerna uppfattade alltså inte sig själva som ett 

transportkompani som motståndslöst baxade igenom förslag uppifrån. Detta 

berodde sannolikt på att de kunde lita till sin egen kompetens och inte be-

hövde hämta styrka från någon mer kunnig allierad som adeln eller statsled-

ningen. 

Självständigheten var också ett viktigt inslag i innehållet i prästernas poli-

tik, särskilt på de båda riksdagarna 1660. Uppenbarligen kände sig prästerna 

under dessa riksdagar hotade av adeln och rådet. De fruktade att de skulle 

förlora sitt politiska inflytande och kanske inte kallas till riksdagarna. Det 

fanns faktiskt i adelskretsar vid denna tid utbredd kritik mot prästernas poli-

tiska roll. För prästerna var det därför viktigt att markera att de hade poli-

tiska rättigheter och demonstrativt visa sin självständighet gentemot rege-

ringen. 

I fråga om kunglig makt och respekt för kungliga personer drev prästerna 

ofta en politik och lät höra yttranden som inte alls präglades av ovillkorlig 

underdånighet. När Kristina försökte få sin underhållsrecess bekräftad an-

klagade ärkebiskop Lenaeus henne rentav öppet för att vara agent för påven, 

och prästerna höll också dörren öppen för att arrestera henne. När man för-
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handlade om KF 1672 var prästerna benägna att ”sätta gärdsgård” kring 

kungen genom att binda honom vid rikets religion. Samtidigt visar till exem-

pel Hedemoraprästen Skults dagbok från riksdagen 1664 att det fanns starka 

emotionella band till Adolf Johan i dennes egenskap av kunglig person. Karl 

XI var också populär och i alla i avhandlingen behandlade frågor –utom 

reduktionen 1682 reagerade man med antingen passivitet eller entusiasm 

inför utsikten av en stärkt kungamakt. Dessutom stödde sig de ofrälse på 

änkedrottningen Hedvig Eleonora under de båda riksdagarna 1660, och det 

faktum att hon som representant för kungahuset ingick i förmyndarregering-

en gjorde det lättare för prästerna och de andra ofrälse att gå med på änd-

ringarna av testamentet. 

 Kraven på inskränkning av den verkställande makten gick ofta hand i 

hand med värnande om riksdagens makt. Speciellt framträdande var detta 

under förmyndarregeringen, då man bestämt hävdade att riksdagens godkän-

nande krävdes för att gårdsrätten skulle godkännas: och i förlängningen även 

annan förordningslagstiftning. När prästerna 1672 föreslog en översyn av all 

sådan lagstiftning hävdade de att det bara var de som utfärdats av kung och 

riksdag som automatiskt skulle räknas som gällande lag. Man värnade om 

ständernas rätt att medverka aktivt vid edernas och KF:s utformande, och i 

samma anda föreslog man 1660 att den tillträdande regeringen skulle avge 

en regeringsförsäkring som man räknade med att få vara med om att ut-

forma. Linköpingsbiskopen Terserus var också tillsammans med borgmäs-

tare Thegner drivande angående kravet på att riksdagen skulle få granska 

rådsprotokollen. Värnandet om det egna ståndets rättigheter var också ge-

nomgående, och ett par gånger försäkrade man att man var ett ”fritt stånd”. 

När det gällde riksdagens rätt till samtycke till regeringsförslag stod präs-

terna däremot ganska ofta för den svaga tolkningen av denna rätt, vilket in-

nebar att en bön från ständerna om att regenten skulle utfärda lagstiftning 

räckte för att hävda att samtycke var givet. Det tydligaste exemplet på in-

skränkning av ständernas makt som prästerna biträdde till är förhindrandet 

av att RF tillsammans med additamentet skulle gälla som grundlag även för 

myndiga kungar, vilket troligen dikterades av kungatrohet såväl som av re-

spekt mot kungabalkens ord, rädsla för repressalier från kungen när han 

vuxit upp och misstänksamhet mot adelns avsikter. 

Det är alltså ingen överdrift att säga att prästerna påfallande ofta stod för 

konstitutionalism i sin politik, och oftast tog den formen av en ständerkon-

stitutionalism som gav riksdagen starkt inflytande. De konstitutionalistiska 

tankegångarna väcktes dock ofta i frågor som direkt eller indirekt berörde 

skyddet för kyrkan och religionen. Om kyrkan hade representation på rikets 

centrala beslutsfattande arena kunde prästerna lättare bevaka sina intressen. 

Man kan med en modern term kalla prästeståndet för ett organiserat särin-

tresse som eftersträvade ett religiöst monopol. Man försökte undertrycka de 

allra minsta tendenser till religiös tolerans, och de allt mer intoleranta relig-

ionsplakaten från denna tid bemöttes med applåder. Omsorgen om detta 
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monopol gick före även underdånigheten mot monarken, vilket inte är svårt 

att förstå då ju det utgjorde grundvalen för prästernas existens. Därför ville 

man kontrollera kungens uppfostran och binda honom, och helst hans gemål, 

vid den evangelisk-lutherska läran. Om man ser historien i ett baklängesper-

spektiv kan det ortodoxa 1600-talsprästerskapet verka patetiskt i sin nästan 

bisarrt bryska intolerans, eftersom vi vet att den svenska statskyrkan inte 

skulle utmanas på allvar förrän med frikyrkornas entré på 1800-talet. Stor-

maktstidens präster hade däremot de föregående hundra årens religionspoli-

tik för ögonen. Johan III hade infört katolska drag i gudstjänsterna till många 

prästers förskräckelse. Hans son Sigismund var själv katolik. Även Si-

gismunds besegrare, hertig Karl/Karl IX lämnade mycket i övrigt att önska 

när det gällde renlärighet, då han hade väl kända sympatier för kalvinismen. 

Och i närtid hade Kristina konverterat till katolicismen just efter sin abdikat-

ion. I sina egna ögon var kyrkomännen som kämpat mot dessa härskare hjäl-

tar i striden för den rätta tron. Biskop Terserus framställning av att ex-

drottningen gråtande knäböjt inför de obevekliga troskämparna är troligen 

lögnaktig, men visar på hur man ville att det skulle se ut. 

Värnandet om kyrkan och dess lära förenade alla präster, liksom de privi-

legier som gällde för hela ståndet. Därför var det ofta inte särskilt svårt att 

vinna uppslutning (intresseaggregering) bland alla präster bakom en politik 

som man uppfattade som ett värn för dessa mål. När jag karakteriserar präs-

terna som ett organiserat särintresse som strävade efter monopol betyder 

detta emellertid inte att de skulle vara ideologiskt övertygade om sin sak. 

Tvärtom har den tvärsäkra tron på rättfärdigheten i sin sak helt säkert stärkt 

prästerna i sitt agerande. Ideologi och ren intressepolitik är som så ofta noto-

riskt svåra att särskilja. Att prästerna agerade såpass kraftfullt som de gjorde 

kan också ha att göra med att deras organisation gav dem goda förutsättning-

ar. 

När Carl-Erik Normann menar att prästerskapet under karolinsk tid stod 

för en teokratisk samhällssyn där den blinda lydnaden inför överheten be-

tydde allt, beror detta på att han i stor utsträckning förlitade sig på tryckta 

predikningar. Men det hade varit svårt att få predikningar med annat politiskt 

innehåll genom tryckpressarna under enväldet så hans slutsatser är i detta 

avseende mycket tveksamma. Faktum är att prästerna enligt sin ed var skyl-

diga att uppmana sina åhörare att fullgöra sina plikter mot överheten, vilket 

innefattade skatter och utskrivningar. Samma ed kunde dock styrka prästerna 

att stå på sig för den egna läran eftersom den stadgade att de endast skulle 

hålla sig till Guds ord och inte låta någon människas auktoritet påverka dem 

till att avvika från den rätta läran. Detta kunde tolkas som att de var skyldiga 

att sätta sig till motvärn om världslig överhet försökte få dem att frångå re-

ligionens bud, och har säkert styrkt prästerna i sin tro att de hade rätten på 

sin sida. Samtidigt kan man på de riksdagar som enväldet infördes se att man 

uttalade sig om kungamakten i allt mer teokratiska ordalag, men detta ut-

märkte inte prästerna i högre grad än adeln och borgarna och var säkert del-
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vis en anpassning till det rådande politiska läget. Tilliten till Karl XI, som är 

den kanske trognaste lutheran som suttit på Sveriges tron, ökade säkert mer 

och mer, vilket nog också medförde att man sjöng teokratins lov med större 

entusiasm än man haft anledning till tidigare.
1008

  

Den bild som framträtt här är i viss mån annorlunda än många historikers 

föreställning om prästerna som kungamaktens lydiga tjänare. Jag anser dock 

att det rör sig om en nyansering − det finns inget skäl att ifrågasätta bilden av 

att prästerskapet i enlighet med sin ed fungerade som maktens språkrör till 

undersåtarna. I jämförelse med Cecilia Ihses bild av prästerna och deras poli-

tik uppfattar jag prästerna som mer självsäkert och målmedvetet än vad hon 

gör. I de frågor som låg prästerna allra varmast om hjärtat – skyddet av den 

rena läran – menar jag att de var hängivna och framgångsrika under denna 

period. Detta är dock förenligt med att prästerna ofta drog det kortaste strået 

i till exempel ekonomiska frågor, som Ihse visat. Den ”särskiljandets prin-

cip” som hon utläst ur prästernas agerande anser jag vara korrekt, det kan 

också beskrivas som ett slags revirhävdande och försvar för kyrkans obe-

tingade monopol i religiösa frågor. Detta hindrade inte att prästerna gärna 

gav sig in på frågor som inte med bästa vilja i världen kan beskrivas som 

religiösa, och månade om sin politiska roll på riksdagen. Till skillnad från 

Ihse visar mina undersökningar att prästerna var mycket angelägna om sina 

politiska rättigheter, och försvarade dem med näbbar och klor.  

Borgarna − lydiga mot både förmyndare och kung 

Borgarståndet höll i jämförelse med sin långvariga samarbetspartner präs-

teståndet en lägre profil i de flesta frågor. Generellt var borgarna mer undfal-

lande mot statsledningen än prästerna. De vek till exempel undan snabbare 

för rådets och regeringens politik i frågan om förändringarna av testamentet 

på båda riksdagarna 1660 och de stödde i stort sett varje steg mot envälde 

som Karl XI tog mer aktivt än vad prästerna gjorde. Endast i vissa frågor 

gick man till offensiv. Det var ett ganska djärvt drag att kräva bekräftelse på 

städernas privilegier som motprestation mot en förändring av testamentet i 

Stockholm 1660, vilket troligen inspirerade prästerna att göra samma sak. 

Under diskussionerna om additamentet på samma riksdag var man mycket 

offensiv i sin kamp för att de nya kollegierna Kommerskollegium och 

Bergskollegium skulle avskaffas − vilket ju faktiskt innebar en implicit kritik 

av de regenter som infört och upprätthållit dem. För att få med sig de andra 

ofrälse på kravet gjorde man en försåtlig koppling mellan kollegierna och de 

bland präster och bönder impopulära kompanimonopolen. De var också ak-

tiva i kraven på att gårdsrätten skulle avskaffas 1672 och 1675. Väl att 

märka var borgarna i stort sett lika lydiga mot kungamakten som förmyndar-

regeringen, vilket tyder på en generellt avvaktande inställning. Men borgarna 
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var också drivande i att öka kungens makt vid ett par tillfällen vid riksdagar-

na 1680 och 1682–83. 

Även om de interna överläggningarna inom ståndet är mindre kända än 

prästernas på grund av de summariska och bristfälliga protokollen kan man 

konstatera att borgarna på det hela taget var mindre aktiva och mer undfal-

lande mot statsledningen än vad prästerna var. Vad berodde detta på? 

Kanske var det svårare att få fram en handlingskraftig ledning för ståndet 

(prästerna lutade sig mot ett kollegium av riksdagserfarna biskopar) − i prin-

cip var det från Stockholms representanter som ledarna hämtades, och det 

kan ha varit ett för smalt skikt. När man sedan fick en kraftfull ledare i Olof 

Thegner framstår ståndet som mer aktivt än tidigare. Kanske har det att göra 

med att borgarna var ett mindre sammanhållet särintresse än vad prästerna 

var. Olika städer hade olika privilegier och olika intressen som dessutom 

kunde vara direkt motsatta varandra. Kanske var de mindre intresserade av 

att vara aktiva i frågor som rörde rikets styrelse på grund av att deras vitala 

intressen inte berördes av frågor som rörde statsstyrelsen. Deras tendens att 

vika för regeringsmakten kan ha varit ett uttryck för att de helt enkelt före-

drog en stark verkställande makt framför att ställa till med bråk på riksdagen 

som de inte hade mycket att vinna på. Det kan ha varit så att de försökte 

köpa sig goodwill hos statsledningen i vissa frågor för att bli mer gynnsamt 

behandlade i andra. Borgarna hade inte heller samma tradition av att blanda 

sig i politiken som präster och framför allt biskopar hade. Slutligen, och 

kanske mest troligt, är det möjligt att borgarna var medvetna om sin relativa 

svaghet som politisk aktör och därför förlitade sig på allianser med starkare 

spelare: framför allt prästerna och statsledningen. Man var ju ofta undergi-

ven statsledningen, och i förhållande till prästerna framstår borgarna oftast 

som den kontaktsökande, svagare parten. 

Borgarna motsvarar ganska väl den bild som tillskrivits de ofrälse gene-

rellt: aktiva supportrar av kungamakten. Bilden bör dock nyanseras av det 

faktum att de också var lydiga mot förmyndarregeringen. 

Bönderna − upprorshot som nackdel och tillgång 

Böndernas politik växlade mellan extremerna passiv undergivenhet − som 

ofta dolde en helt annan, aktiv politik − och aggressiva påtryckningar. Där 

emellan finns exempel på mer försiktig sondering och försök att sluta allian-

ser med andra stånd. Skillnaderna i förutsättningar gentemot de andra ofrälse 

stånden förklarar mycket av detta. Bönderna saknade generellt den kunskap 

om politiska frågor som i alla fall prästernas och borgarnas ledare besatt. 

Detta var en svaghet. Deras position på det lägsta pinnhålet i ståndssam-

hällets hierarki ledde även till att de betraktades med förakt och behandlades 

nedlåtande av de andra stånden.  

Bönderna var det enda ofrälse stånd som med någon trovärdighet kunde 

hota med uppror. Detta gjorde dem till ett hot, men också till en potentiell 

resurs främst för de andra ofrälse samt maktkrävande furstliga personer som 
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Kristina och Adolf Johan. Kristina lockade riksdagsmännen med att hon 

skulle ge dem pengar (i utbyte mot stöd för hennes egen sak) och Adolf Jo-

han hade uppenbarligen agiterat bland de östgötska och småländska bönder 

som uttalade stöd för honom på riksdagen 1664. 

Den passiva undergivenheten och kunskapsunderskottet visade sig i det 

regelmässiga betonandet av sin egen okunnighet och böner till både präster 

och adeln om att få hjälp med olika frågor. Underdånigheten kunde också 

vara ett sätt att utvinna information, med implicit hänvisning till den patriar-

kaliska principen att de överordnade hade en plikt att hjälpa de underord-

nade. På riksdagen i Stockholm 1660 förde bönderna ett dubbelspel då de 

gav olika budskap till prästerna och adeln. Prästerna fick höra att allmogen 

gärna stött Adolf Johan som förmyndare, medan adeln gavs budskapet att det 

var väl känt hur farligt det var med furstar som Adolf Johan i en förmyndar-

regering. Budskapet anpassades efter åhörarna. Bönderna gjorde också ofta 

släta figurer när representanter för alla stånden samlades för gemensamma 

överläggningar som handlade om konstitutionella frågor. Det var svårt för 

dem att hänga med i svängarna, och förmodligen saknade deras företrädare 

självförtroende nog att ge sig in i ordväxlingar med de självmedvetna bisko-

parna, borgmästarna och grevarna. Alltså var de hänvisade till en mer bak-

slug politik. Dessutom utsattes bönderna på ett helt annat sätt än andra stånds 

företrädare för hot. I Göteborg 1660 varnade riksdrotsen Per Brahe bönderna 

att de skulle ”akta huvudena” och man hotade med att bönderna inte skulle 

kallas till nästa riksdag om de inte skrev på riksdagsbeslutet. Det var av nöd-

tvång som bönderna betedde sig försiktigt och underdånigt. Men det ska 

understrykas att bönderna agerade mycket kaxigare vid konferenser som 

rörde de för dem livsviktiga ekonomiska frågorna som de dessutom behärs-

kade bättre. Både större intresse och större kunskap i dessa frågor är förkla-

ringen till att de lät försiktigheten fara när det rörde sådana frågor. 

Hur viktigt det var att kontrollera bönderna kan till exempel illustreras av 

adelns beslut att genast efter Karl X Gustavs död försöka få över bonderiks-

dagsmännen på sin sida. Under riksdagen 1664 gav man ståndets sekreterare 

till uppgift att övervaka och övertala bönderna (med anledning av östgötar-

nas och smålänningarnas stöd till Adolf Johan). Förmodligen är dessa upp-

gifter bara toppen av ett isberg när det gällde den kontroll och manipulation 

man utsatte ståndet för. Bönderna kunde också vara nog så aktivistiska och 

hotfulla, helt säkert medvetna om den tyngd som de kunde sätta bakom or-

den. I Göteborg 1660 iscensatte de en massdemonstration mot dagsverks-

stadgan framför det provisoriska Riddarhuset. Angående gårdsrätten 1672 

hotade de med att mangrant marschera upp till Slottet för att kräva dess av-

skaffande. 1682 gjorde de en liknande mangrann aktion, denna gång för att 

förmå prästerna att anta en enhetlig taxa på begravningsförrättningarna. 

Hur förhöll det sig då med böndernas inställning till de styrande? Deras 

attityd brukar ibland beskrivas som ”naiv monarkism”, det vill säga en 

närmast barnslig tilltro till kungahuset. Det finns också tecken på att man 
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föredrog kungligheter framför råd och högadel. Det tydligaste exemplet är 

deras hemliga kontakt med änkedrottningen Hedvig Eleonora efter riksdagen 

i Göteborg 1660, då bondeståndet förberedde sig för ett fortsatt försvar för 

kungens testamente. Annars är det förstås ofta med tanke på böndernas ten-

dens att vara undfallande gentemot den part de för tillfället diskuterade med 

svårt att veta vad som var ärligt menat. 

Det närmaste en programförklaring som går att hitta i min undersökning 

är böndernas svar på frågan om förmyndarregeringens inrättande i Stock-

holm 1660 där man målar upp en idealbild för hur riket borde styras. Ideal-

bilden är hämtad från hur väl regementet förts under Kristinas förmyndarre-

gering, men är inte att betrakta som någon slags objektiv historieskrivning 

om denna period. Det är närmast en förtroendeskapande åtgärd gentemot 

rådet i kombination med en formulering av ett förpliktigande prejudikat. 

Bönderna ville hålla upp en idealbild av det goda styret för den tillträdande 

förmyndarregeringen. Vad bönderna framhåller är att både religionen och 

lag och rätt florerat under Kristinas förmyndare, att böndernas besvär blivit 

bönhörda och att skatteböndernas äganderätt till jorden beskyddats. Det är 

rimligt att beteckna detta som ett slags kärna i böndernas övergripande upp-

fattning av statens funktion i deras ögon. För att få en regering som skötte 

sig på detta sätt var de beredda att låta rådet fritt tillsätta regering på ett sätt 

som var i enlighet med landslagen: alltså dumpa Adolf Johan från regering-

en. Innehållet i politiken (i kombination med hopp om nedsatt krigshjälp) 

framstår som en viktigare princip än att slåss för en furstlig persons rätt en-

ligt ett kungligt testamente. I rent konstitutionella frågor förhöll sig bönderna 

annars som regel passiva. 

Monarkismen var nog därför inte så naiv och ovillkorlig som man uppfat-

tat den. Men upprördheten som speglas i böndernas svar angående testa-

mentsakten 1682, där de krävde stränga straff för dem som yttrat sig förkle-

nande om Karl X Gustavs testamente, speglar nog heller inte bara en vilja 

att ställa sig in hos Karl XI. Bönderna var också påfallande aktiva och ag-

gressiva från och med kungens trontillträde, mot såväl präster som adel. 

Ibland var deras aktioner i samklang med kungens intresse, ibland inte som 

när de 1680 och 1682 envetet vägrade skatta för sina barn och sitt tjänste-

folk. Men kanske fick de sin energi och sitt självförtroende från att de trodde 

att kungen alltid var på deras sida. Detta skulle i så fall vara en parallell till 

de ryska bönderna som föreställde sig att tsaren hade samma åsikter som de 

själva utan att närmare ta reda på saken. Kungen stödde uppenbarligen bön-

derna i reduktionsfrågan 1680 och i frågan om det ständiga knektehållet 

1682, och det är möjligt att detta gav bönderna ytterligare råg i ryggen. Bon-

deståndet var på många sätt en politiskt svag aktör som var hänvisat till att 

alliera sig med starkare partners för att nå sina mål, och ofta var statsled-

ningen den bästa alliansbrodern man kunde få. Avhandlingen har dock visat 

att bondeståndet var tämligen flexibelt i valet av samarbetspartner. Både de 
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andra ofrälse stånden och adeln sökte bönderna aktivt samarbete med i olika 

frågor. 

Det är också frapperande att bönderna kunde framställa Kristinas förmyn-

darregering som ”den gamla goda tiden” som man i konservativ anda sade 

sig värna om. Det har knappast fog för sig att i någon objektiv mening karak-

terisera denna tid som en guldålder för rikets bönder; det var en tid full av 

umbäranden till följd av krigen och av i böndernas ögon hotfullt adelsvälde. 

Men det visar att bönderna kunde argumentera för sina egna, aktuella intres-

sen under en konservativ täckmantel. Konservatismen var i detta fall, och 

kanske även oftare än vad forskningen trott, mer en retorisk figur i en argu-

mentation än genuint bakåtsträvande. Även flexibiliteten mellan underdå-

nighet och aggressivitet visar på att bönderna hade en varierande arsenal att 

ta till på ett sätt som visserligen inte är oförenligt med en konservativ menta-

litet, men som vanligen inte förknippas med en sådan attityd. En annan inci-

dent under perioden som ger stöd för att konservatismen inte var absolut 

inträffade under förhandlingarna om indelningsverkets införande. Adeln 

frågade då bönderna om det inte bar dem emot att ändra på en vid det laget 

gammal praxis att ta ut soldater, men fick svaret ”ny ordning kräver ny lag”. 

Beläggen är trots allt få, så jag skulle inte våga döma ut varken den naiva 

monarkismen eller bondekonservatismen helt. Det vore dock värt att ägna 

ytterligare forskning åt denna fråga. 

På svenska historikermötet i Göteborg 2011 talade Kimmo Katajala om 

två motstridiga ”bilder” av bonden i svensk historiografi: den frie bonden 

som frimodigt bevakar sina rättigheter, med vapen i hand om så krävdes; den 

dumme bonden som lät sig duperas av överheten och tjuraktigt höll fast vid 

gamla urmodiga sedvänjor. Ingen av dessa bilder stämmer med riksdagsbön-

derna 1660–82, som de framstår i källorna. Bönderna böjde i regel på nacken 

för ”fint folk” av alla de slag, men det var ofta ett sätt att vinna egna förde-

lar. De hade oddsen emot sig på riksdagarna och utsattes för hot, manipulat-

ion och nedlåtande behandling. Men de verkar ha försökt göra det bästa av 

situationen. En annan allmogekliché tycks mig stämma bättre än de Katajala 

nämnde − den knipsluge bonden med en räv bakom båda öronen.
1009

 

Ibland patriarkalism, ibland konstitutionalism, sällan teokrati 

Tidigare forskning och den generellt förmedlade bilden i historieskrivningen 

har varit att de ofrälse stånden var tämligen osjälvständiga tillskyndare av en 

enväldig kungamakt. Denna bild bör revideras: i själva verket var det mest 

genomgående draget i de ofrälses politik ett fasthållande vid riksdagens och 

de egna ståndens politiska rättigheter, även om denna regel också har undan-

tag. Kungamakten och kungliga personers rättigheter ifrågasattes tidvis. 

Omvänt hade de ofrälse även en patriarkalisk inställning till den aristokra-

                                                      
1009 Sogner (2000) s. 268; Åmark (2011) s. 64–68. 
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tiska förmyndarregeringen, även om man var mer undfallande mot regerande 

monarker. 

Ofta använde de ofrälse, i första hand prästerna, konstitutionalistiska ar-

gument liknande de som i forskningen mest förknippats med adeln och riks-

rådet. Vare sig de ofrälse eller adeln kan dock sägas ha haft hade ett konse-

kvent ideologiskt program. Snarare använde man patriarkaliska respektive 

konstitutionalistiska (undantagsvis teokratiska) argument efter situationens 

krav. De ideologiska argumenten var medel snarare än mål i sig och båda 

”ideologierna” uppfattades troligen som lika legitima. Och som jag argu-

menterat för ovan spelade styrkeförhållandena mellan riksdag och statsled-

ning troligen en stor roll för hur underdånigt riksdagen agerade: ju starkare 

ständerna upplevde sig, desto morskare uppträdde det. Prästernas konstitut-

ionalistiska flexibilitet är tydlig angående förordningslagstiftningen. 1672 

nära nog krävde ståndet att få godkänna all giltig lagstiftning av detta slag, 

tio år senare böjde man nacken för kungens krav om ensamrätt på denna 

även om man avstod från att uttryckligen tillerkänna honom denna rätt. Mina 

rön överensstämmer väl med Nils Runebys iakttagelser som presenterades i 

kapitel 2. 

I stället för att vara speciella ståndsideologier var de patriarkaliska och 

konstitutionalistiska föreställningarna ett allmängods på riksdagarna. De 

utgjorde tillsammans ett slags överideologi för hela det politiska livet. Därför 

är det rimligt att betrakta dessa ”ideologier” som delar av det normativa, 

institutionella ramverket kring riksdagarna. Alla på riksdagarna delade före-

ställningarna om att Sverige var en monarki där kungen borde ha en solid 

maktställning; alla delade föreställningarna om Sverige som ett land vars 

inre förhållanden reglerades av en lag som alla var underkastade; alla delade 

föreställningarna om riksdagens centrala roll i rikets liv, och riksdagsmän-

nens rätt att yttra sig fritt. Ett signifikativt uttalande som belyser detta är en 

borgardelegation som frustrerad menade sig ställd ”mellan två eldar” när den 

skulle välja mellan vad ”fundamentallagen” föreskrev angående val av ny 

riksskattmästare och den regentens vilja.
1010

 Lagens och kungens legitimitet 

vägde lika tungt. Att det fanns samhällelig överideologi som både betonade 

statsmakten som en positiv kraft och att lagen samtidigt begränsade denna 

statsmakt var ett viktigt arv som 1600-talet lämnade i arv till kommande 

generationer av politiskt aktiva svenskar. Även den lutheranska kristendo-

men var en sådan överideologi. 

Men tillämpningarna av normerna såg olika ut i olika sammanhang, i hög 

utsträckning dikterat av aktörernas intressen för tillfället. En allmän iaktta-

gelse för alla tider är att det är väsentligt mycket lättare att proklamera ideo-

logiska övertygelser och politiska principer än att konkretisera dessa luftiga 

                                                      
1010 RAP 11 s. 43 [14/9 1672]. Intressant nog använder borgarna termen ”fundamentallag” om 

additamentet, vilket tyder på att de glömt att de 1660 kämpade hårt för att additamentet inte 

skulle räknas som en sådan lag av grundlagskaraktär. 
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tankegångar i praktisk politik. Det ska också tilläggas att normerna inte varit 

omfattade av precis alla. Karl XI:s (och hans närmaste medarbetares) upp-

fattningar verkar ha avvikit från riksdagsmännens på ett kvalitativt sätt ef-

tersom inga inskränkningar av kungens suveränitet accepterades. De kon-

stitutionella formerna iakttogs ändå för syns skull under hans regering. Den 

miljö som hans son växte upp i befordrade tankarna om monarkens absoluta 

rätt gentemot riket och dess undersåtar, vilket han också gång på gång visade 

i handling. Bland undersåtarna levde däremot tankarna på lagens och riksda-

gens primat kvar, och de väcktes snabbt ur sin Törnrosasömn när Karl XII 

dog. 

Självständighet 

Som redan framgått uppvisade prästerna stor självständighet medan borgarna 

och bönderna generellt var mindre självständiga gentemot regeringsmakten 

oavsett om det var förmyndare eller kung som satt vid makten. Vad beträffar 

manipulation från regeringsmaktens sida har detta diskuterats beträffande 

bönderna. Men även borgarna och prästerna utsattes bevisligen för manipu-

lationsförsök i Stockholm 1660: för att den nya regeringen skulle godkännas 

bearbetades båda ståndens talmän. Med borgarna verkar man ha lyckats ef-

tersom dessa släppte kraven på motprestation i form av bekräftade privile-

gier med mera. Prästernas politik påverkades inte, och talmannen Enander 

verkar ha varit öppen med vad rådsherrarna sagt till honom. 

Däremot verkar inte Karl XI ha försökt manipulera de ofrälse på samma 

sätt när han blivit myndig, i stället koncentrerade han sig på att genom om-

budsmän som Claes Fleming och Hans Wachtmeister styra adelsståndet. 

Kungen kunde ofta lita på de ofrälses stöd, och verkar ha ansett att det var 

riskfritt att ignorera deras invändningar. Förmyndarregeringen var paradox-

alt nog mer beroende av de ofrälses stöd än vad kungen var i de frågor där 

dess politik kolliderade med adelns. Karl XI hade lättare att manipulera 

adeln än vad förmyndarna hade, och därför blev de ofrälse ett välkommet 

stöd för regeringen. 

2. Hur väl stämmer undersökningens resultat med den tidigare 

forskningens generaliseringar/tolkningar om relationen mellan 

överhet och undersåtar i tidigmodern tid? 

Maktstaten/militärstaten. Det förekom manipulationsförsök på det sätt som 

maktstatsskolan antagit, men de ofrälse försökte i regel föra en självständig 

politik. Det är ändå lätt att ge Uppsalahistorikerna rätt i att statsledningen var 

starkare än riksdagen och att den försökte domptera den, ofta med framgång. 

Men det är troligt att riksdagen ändå satte gränser, och kanske betydde det 

härvidlag något att de ofrälse stånden blev allt skickligare i politikens hant-
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verk. Det karolinska enväldet var naturligtvis en maktstat och en militärstat i 

sin renaste form. 

Interaktions-/konsensusmodellen. Som resonemangen om ”ideologi” och 

institutioner visat fanns det gemensamma föreställningar om politiken, i 

enlighet med denna modell. Dessa föreställningar var dock rätt böjliga och 

olika inslag i dem kunde utnyttjas på olika sätt vid olika tillfällen. Dialog 

och argumentation var hela tiden viktiga inslag i politiken, och att riksdagen 

på detta sätt skulle nå enighet var en av de viktigaste institutionerna. Samti-

digt fanns det hierarkiska inslag, men de ofrälse omfattade bara delvis synen 

på sig själva som de underordnade parterna i ett hierarkiskt samhälle. Den 

kvantitativa studien av ståndens kommunikation med varandra visar att det 

normala var att alla stånd hade tämligen täta kontakter med varandra, och att 

total utfrysning stånden emellan verkar ha varit ovanlig trots alla konflikter. 

Enighetsnormen verkade också för att man skulle söka breda uppgörelser, 

liksom det faktum att majoritetsröstning ännu inte slagit igenom. Stånden 

behövde varandra och blev vana att samarbeta. Dock fanns också alltid möj-

ligheten att få statsledningen på sin sida och bekämpa andra stånd med sta-

tens makt och prestige i ryggen. 

Men undersökningarna har också visat att riksdagarna kunde vara ganska 

hotfulla tillställningar. Bönderna utsattes för regelrätta hot, och alla de 

ofrälse stånden var rädda för kungens hämnd för att hans faders testamente 

bröts. Den underdåniga attityd som jag framhållit som karakteristisk för sär-

skilt bönderna, men även praktikserades av de andra kunde bland annat ses 

som ett sätt att skydda sig från mäktigare aktörers vrede. Så fredlig på det 

sätt som konsensusmodellen kan få en att tro var riksdagen inte, och den var 

farligast för bönderna. Visserligen kan man med fog säga att det politiska 

klimatet på 1600-talet blivit mindre våldsamt jämfört med Sveriges historia 

under 1400- och 1500-talen då uppror, mord och massavrättningar varit van-

liga sätt att argumentera på. Rädslan hos de ofrälse är nog ett tecken på att de 

inte kände att de kunde lita på att detta mildväder skulle bestå. Vad hindrade 

att de mäktiga, med en allt starkare våldsapparat bakom sig, med våld slog 

ner dem som de uppfattade som sina motståndare? En samhällsvetare skulle 

säga att tilliten mellan olika aktörer fortfarande var låg (vilket ofta beskrivs 

som att det sociala kapitalet i samhället fortfarande var lågt) vilket i sig är 

ett hinder för samarbete som skulle gynna alla parter.
1011

 

På sätt och vis kan man säga att hypotesen om ett för alla samhällsgrupper 

gemensamt normsystem bekräftats i och med att både de ofrälse och adeln 

använde sig av både patriarkaliska och konstitutionalistiska argument. Det 

rörde sig om en gemensam verktygslåda snarare än om en monolitisk allom-

fattande tankestruktur. Och att de ofrälse generellt var besjälade av ideolo-

gisk betingad vilja att lyda socialt överordnade i enlighet med ståndsläran 

har jag inte funnit några starka belägg för. 

                                                      
1011 Rothstein (2003) s. 15, 95f. 
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Barrington Moores teori att en ojämlik samhällsordning kan upprätthållas 

om överheten tillmötesgår legitima önskemål kan delvis sägas bekräftas av 

undersökningen. Den finanspolitik Karl XI bedrev tillmötesgick ofrälse krav 

och fick dem att acceptera den kungliga maktexpansionen. På samma sätt 

spelade freden under förmyndartiden en positiv roll för denna – men när det 

uppfattades som att regeringen var skyldig till att landet återigen hamnade i 

krig på 1670-talet utbröt en proteststorm på riksdagen. Även Moores teori 

om en ständig omförhandling av samhällskontraktets villkor är förstås rimlig 

i vid bemärkelse. Däremot anser jag att han inte tar hänsyn till att skillnaden 

i makt mellan parterna kunde vara så stor att det inte längre handlar om för-

handlingar. Så uppfattar jag det karolinska enväldet, som var en genomfört 

patriarkaliskt ordning där överheten gav order och undersåtarna bara öd-

mjukt kunde tigga om en nådig behandling. Att kalla detta för en förhand-

lingssituation anser jag vara en överdrift. Inte ens en förödande legitimitets-

förlust behöver heller betyda att en auktoritär regim sitter osäkert – det be-

hövs dessutom fördelaktiga förutsättningar för att oppositionen ska ha en 

chans att besegra den. Icke desto mindre är det klart att alla regimer under 

den berörda eran ansträngde sig för att upprätthålla legitimiteten bland un-

dersåtarna, för säkerhets skull. 

Uppriktig eller spelad underdånighet? Mycket av James Scotts teori 

stämmer in på 1600-talets svenska riksdag. Det är tydligt att särskilt bönder-

na, men även präster och borgare håller sig till ett public transcript och 

gärna sade till överställda personer vad de ville höra. Det som framgått om 

böndernas dubbelspel illustrerar detta väl. Men även adeln började under 

enväldets införande inta en krypande underdånighet inför kungamakten. Vad 

som egentligen dolde sig i de ofrälses huvuden (hidden transcript) är däre-

mot svårt att säga, men att de av taktiska skäl sade vad kung, förmyndare, 

adelsmän eller hierarkiskt överordnade ofrälse ville höra anser jag mer än 

sannolikt. Böndernas talman försvarade 1682 böndernas agerande 1660 med 

en sarkastisk hetta som visar något av hidden transcript: förbittringen över 

att rådet hotat bönderna på riksdagen och att böndernas betraktats som präs-

ternas nickedockor. Uttalandet är en indikation på att bönderna inte uppfat-

tade sig som de underdåniga enkla själar som de ofta framställde sig själva 

som. 

Beskyddsförsäljning och intresseaggregering. Enväldet innebar att 

kungamakten fick en monopolställning i fråga om beskyddsförsäljning, vil-

ket medförde att den själv i hög utsträckning kunde diktera priset för den och 

att ”beskyddsmarknaden” därmed blev utbudsstyrd. Om man ska hålla sig 

till marknadsmetaforen berodde detta bland annat på att det under 1600-

talets andra halva inte fanns några trovärdig konkurrens på beskyddsmark-

naden. Tidigare hade det funnits polska Vasakungar, hertigar med kungligt 

blod och en mäktig rådsaristokrati, närvaron av denna konkurrens gjorde 

regenternas förhandlingsposition svagare och därför var de mer medgörliga i 

sina förhandlingar med ständerna, som var beskyddsmarknadens ”konsu-
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menter”. Som Douglass North formulerat saken är härskarnas maktmonopol 

en funktion av hur många alternativ till den regerande härskaren som stod 

undersåtarna till buds. Där inga konkurrenter finns kommer regenten att ha 

incitament till att bli en despot, diktator eller en absolut monark.1012 Karl XI 

hade alltså trumf på hand och även om alla kanaler till överheten inte stäng-

des (besvärväsendet till exempel) skedde alla förhandlingar helt på kunga-

maktens villkor i och med enväldets införande. Förmyndarregeringen däre-

mot hade en mycket svagare ställning och ställdes för en starkare riksdag än 

vad Kristinas förmyndare gjort, följaktligen var de hänvisade till jämförelse-

vis förutsättningslösa förhandlingar med ständerna. Förutom begränsningen 

av undersåtarnas valmöjligheter är det också ett ofrånkomligt faktum att 

statsmakten besatt överlägsna våldsresurser och i slutändan kunde driva ige-

nom sin egen vilja med hjälp av våld eller hot om våld. 

Även om beskrivningen av statsmakten som försäljare av beskydd i viss 

mån är giltig för vissa tidsperioder är jag tveksam till att använda den i alla 

relationer mellan statsmakt och undersåtar/medborgare. Under tidigmodern 

tid liknade relationen ofta maffia”beskydd” under vapenhot mer än, säg, ett 

modernt varuhus möjligheter att fritt välja mellan olika väktarbolags be-

skydd.1013 

3. Vilken relation hade de ofrälse stånden till varandra och till 

adeln? 

Att samarbete var ett viktigt sätt att nå inflytande är tydligt, eftersom det i 

hög utsträckning präglade riksdagarna. Från riksledningens sida värnade 

man om att ständerna skulle vara eniga i sina beslut, vilket var ett viktigt 

motiv och även troligen en stark norm. Som den kvantitativa undersökningen 

visat var det en stor mängd delegationer som skickades mellan stånden, och 

även om vissa stånd var i kontakt mer än andra var det fråga om kontinuer-

liga kontakter mellan alla stånd. 

Förutom den tyngd som enighet mellan flera stånd gav politiken var sam-

råd mellan stånden ett viktigt stöd för internt beslutsfattande. Man sökte 

information från andra för att kunna fatta bättre beslut. Det var en fördel att 

få tillgång till andra stånds sakkunskaper (bönderna var rentav beroende av 

detta), men också att få reda på vilka ställningstaganden andra stånd kunde 

tänkas göra. Det senare kunde leda till att det egna ståndet antingen anpas-

sade sig efter eller utövade påtryckningar på andra stånd. Omvänt fanns 

starka skäl att inte avslöja sina avsikter för andra stånd (för de ofrälse rörde 

det sig ofta om adeln) för att dessa inte skulle kunna anlägga moteld. 

I förhållande till tidigare forskning har undersökningarna tydligt visat att 

prästerna och borgarna var den viktigaste och varaktigaste alliansen på riks-

                                                      
1012 North (1981) s. 23f, 27. 
1013 Tilly (1985) s. 169ff, 177, 181; Olson (2000) s. 5–10. 
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dagen. Detta ”mittblock” kunde till och med skifta tyngdpunkten på riksda-

garna genom att antingen alliera sig med bönderna eller med adeln och var 

därför mycket mer betydelsefullt än vad tidigare forskning noterat. Bönderna 

var också mer självständiga än vad många forskare trott och de var mer be-

nägna att samarbeta med adeln och mindre underdåniga mot prästerskapet än 

vad som varit den gängse bilden. När det gäller prästerna var föreställningen 

om kyrkans stora makt över allmogens sinnen en föreställning som var van-

lig även i samtiden. Böndernas skarpa opposition mot kyrkliga avgifter och 

mot prästernas försök att utrota svordomar och sabbatsbrott visar dock på 

politiska skillnader. Ofta försökte också bönderna driva prästerna framför sig 

i frågor där de var överens, till exempel angående Karl X Gustavs testamente 

(i Göteborg 1660), angående gårdsrätten 1672 och i reduktionsfrågan 1680. 

Riksdagsböndernas relation till prästerna var knappast så underdånig och 

osjälvständig som många i Gustav II Adolfs efterföljd ansett. Snarare bekräf-

tar mina undersökningar den bild som framträder i Göran Malmstedts och 

andras forskning. Men det ska betonas att detta gäller politiska frågor. När 

det gällde religionen och dess uttolkning verkar förtroendet för prästerna 

varit större. Bönderna ifrågasatte till exempel inte prästernas religiöst moti-

verade skepsis mot Kristinas krav. 

Borgarna och prästerna sökte också upprepade gånger stöd hos bonde-

ståndet. De ofrälse stånden kompletterade varandra i och med att präster och 

borgare besatt social status och användbar kunskap, medan bönderna hade 

kraften av massan av rikets skattebetalare bakom sig. Alla ofrälse stånd sam-

arbetade dock tidvis med adeln, trots att det i frågorna om privilegierna och 

delvis om reduktionen (många adelsmän stödde reduktionen) rådde oöver-

bryggbara konflikter. Bönderna använde adeln som en resurs på samma sätt 

som de använde präster och borgare. Adeln i sin tur uppfattade prästerna 

som sin huvudfiende, inte bönderna, och verkar stundtals ha velat slänga ut 

prästeståndet från riksdagen. Bakgrunden är att prästerna uppfattades som 

böndernas uppviglare och att biskoparna var de ofrälses kunniga och pre-

stigefulla ledare. Prästerna å sin sida strävade efter att inte framstå som po-

tentiella anstiftare av bondeuppror, vilket också påverkade dess politik under 

förmyndarregeringen då de verkar ha distanserat sig från bönderna. 

4. Hur såg de institutionella ramarna för riksdagens arbete ut? 

Hur inverkade institutionerna på de ofrälse stånden? Försökte de 

förändra dem? Hur ändamålsenliga var de ofrälse ståndens 

organisationer? 

De institutionella ramarna för riksdagsarbetet präglades av att det inte fanns 

någon formell reglering av dess verksamhet före 1723 års riksdagsordning, 

varken formerna för besluten eller riksdagens beslutskompetens och makt-

ställning var reglerad. Även grundlagarna var oklara och mångtydiga före 
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frihetstiden, så även på ett djupare plan präglades den statsrättsliga situation-

en av oklarhet. Också bestämmelser som faktiskt existerade ignorerades ofta, 

vilket de många överträdelserna av additamentets och regeringsformens be-

stämmelser under förmyndarregeringen kan illustrera. Röran förvärrades av 

den stora och ökande mängden av riksdagsbeslut, förordningslagstiftning 

och besvärsresolutioner, vilka också hade karaktär av formella institutioner 

eftersom de både kunde reglera specifika förhållanden och också utgöra pre-

judikat för nya beslut. Dock kunde de stå i konflikt med varandra, och det 

var ofta oklart vilket aktstycke som hade företräde. 

Varje riksdagsarbete styrdes av propositionerna och andra förslag och för-

frågningar från statsledningens sida, som till exempel förslag till lagstiftning 

och Karl XI:s ständerfrågor. De senare angav tydligt vad kungen ville, men 

propositionerna var öppna till sin karaktär eftersom ständerna skulle komma 

med förslag på de problem som propositionerna identifierade. Problemfor-

muleringen i både propositioner och ständerfrågor var statsledningens prero-

gativ och inget som ständerna skulle ifrågasätta. Stånden hade svårt att få 

tillgång till alternativ information som kunde utgöra beslutsunderlag och var 

ofta hänvisade till statsledningens beskrivning. Dessutom var det inte säkert 

att ständerna verkligen hade någon reell vetorätt mot riksdagsbeslut: ett par 

gånger framstår vägran att skriva under besluten som slag i luften. Under 

enväldet tolkade kungen ständernas svar helt enligt eget huvud och deforme-

rade deras svar intill oigenkännlighet. Det var också oklart om normerna om 

ständernas rätt till samtycke innebar att de bara gavs rätten att passivt god-

känna gjorda förslag till lagstiftning etc eller om det innebar rätt att aktivt 

granska utkast till beslut och komma med egna förslag. Men inte ens när 

stånden fått igenom sina önskemål var det säkert att besluten implementera-

des: det rådde ett stort missnöje med den bristfälliga exekutionen av fattade 

beslut. Ett exempel är gårdsrätten, som tydligen ännu 1675 tillämpades trots 

löfte om att den skulle avskaffas. 

Det går förvisso att identifiera även informella normer för riksdagen: 

normen om enighet som satte press på stånden att komma överens, normerna 

om att kungen och riksdagen var statslivets viktigaste aktörer och att alla var 

underkastade lagen. Dessa normer var dock tämligen vaga och gav inget 

givet svar på hur de skulle konkretiseras i praktisk politik. Dock kom tolk-

ningar av normerna att lyftas fram som slagträn i den politiska argumentat-

ionen. Särskilt hämmande för riksdagens arbete var bristen på klara besluts-

regler parat med ståndsindelningen som gjorde att arbetet präglades av om-

ständliga förhandlingar mellan ständerna. Det var inte så givet att de klas-

siska fyra stånden hade en självklar rätt till representation som eftervärlden 

lätt får intryck av. Dock gav uppdelningen av riksdagen de ofrälse en fördel i 

och med att de kunde överlägga internt i lugn och ro utan att adel och regen-

ter kunde dominera debatterna, vilket hade varit fallet om 1617 års riksdags-

ordning följts till punkt och pricka. Dessutom öppnade avskildheten för mer 

eller mindre hemliga kontakter med andra stånd, till exempel de vanligt fö-
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rekommande allianserna mellan ofrälse stånd. En nackdel gentemot två-

kammarparlament hade riksdagen dock i att statsledningen kunde söndra och 

härska, framför allt spela ut adeln och de ofrälse mot varandra, och därige-

nom förhindra att de gjorde gemensam front mot statsledningen. Det var 

dock nära att det inträffade under riksdagarna 1664 och 1668, och när Karl 

XII dog uppnådde de tre högre stånden enighet i sin strävan att avskaffa 

enväldet och stärka riksdagens makt. Då kunde varken riksrådet eller kunga-

familjen stå emot. 

 Med bästa vilja i världen går det inte att betrakta riksdagens institutioner 

som effektiva, som jag har diskuterat i kapitel 4 var transaktionskostnaderna 

höga. Sökkostnaderna blev höga på grund av svårigheten att finna informat-

ion och de omständliga överläggningarna med andra stånd (det senare berör-

de svårigheten att få information om andra stånds beslut). Beslutskostnader-

na var höga på grund av den senare omständigheten, men också på grund av 

att det saknades formella beslutsregler och att normen om enhälliga beslut 

gjorde att förhandlingarna drog ut på tiden. Tillämpningskostnaderna slutlig-

en var höga eftersom det var svårt att kontrollera att beslut verkligen genom-

fördes, kanske särskilt de beslut som ständerna själva genomdrivit. Dock 

blev arbetet mer effektivt under enväldet då riksdagen tydligt underordnades 

regentens vilja. Samtidigt ska det ändå sägas att behandlingen av proposit-

ionerna och besvären ändå följde kända mönster och upptrampade spår. På 

längre sikt och efterhand hade det också blivit en stark informell institution 

att de centrala besluten om riket skulle fattas på en riksdag och ingen annan-

stans. Men vad riksdagen kunde besluta liksom hur den skulle göra detta var 

osäkert. De ofrälse ståndens aktioner präglades därför av omständlighet och 

en hel del tafatt famlande. 

De ofrälse stånden hade ganska olika förutsättningar för att bedriva effek-

tiv politik. Det stånd som sticker ut som det organisatoriskt mest ändamåls-

enliga var prästerna. Att prästerna i mina undersökningar är det stånd som är 

mest aktivt är därför ingen slump, och inte heller en effekt av att källäget om 

ståndet är mer gynnsamt än i fråga om de andra. Tvärtom är det goda källä-

get ett symptom på prästernas goda organisation konkretiserad i ordentligt 

protokollförande och ordnade arkiv. Som ett stånd med gemensamma privi-

legier och därmed gemensamma intressen var det relativt lätt att skapa enig-

het kring politiken, och biskopskollegiets hierarkiskt-oligarkiska makt bi-

drog till organisationens effektivitet samtidigt som antalet riksdagsmän var 

ganska litet. Biskoparna och superintendenterna var också erfarna och högt 

utbildade politiker som åtnjöt hög social prestige. Att prästerna också besjä-

lades av sin saks rättfärdighet med sanktion från högsta tänkbara ort påver-

kade säkert också ståndets självkänsla. Bönderna var en stor och troligen 

ganska oorganiserad församling av män som i de allra flesta fall var på sin 

första och enda riksdag, vilket minskade ståndets slagkraft. När bönderna väl 

lyckats enas kunde dock massan av deras antal och tanken på den folkmajo-

ritet de representerade användas som påtryckningsmedel. Borgarna var 
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splittrade i sina intressen, vilket förmodligen hämmade dess politiska styrka. 

Liksom i fallet med bönderna var de troligen beroende av att en stark ledare 

lyckades förena de stridiga viljorna. En styrka för de ofrälse stånden var 

dock att de baserade sin representation på redan existerande lokala och reg-

ionala organisationer (stiften, socknarna, häradena, magistraterna) vilket gav 

dem en stark bas och troligen starkare legitimitet. 

Institutionerna gav statsledningen en klar fördel. Det var den som sam-

mankallade riksdagarna och normen föreskrev att riksdagarna var till för att 

ge statsledningen råd (consilium) och understöd i form av bevillningar (auxi-

lium). Dess informations- och problemformuleringsmonopol upprätthölls av 

propositioner och andra förslag som förelades ständerna. Statsledningens 

rent organisatoriska resurser var också mer lämpade att manövrera i den 

mångtydighet och vaghet som präglade institutionerna. Det går dock att se 

att de ofrälse utmanade dessa monopol, även om det inte skedde i öppet 

trots. De kom med egna förslag i inlagor, propositionssvar och besvär. Från 

1675 började man också kräva och får större insyn i utrikespolitik och finan-

ser. För att komma runt informationsmonopolet försökte man också använda 

andra stånd som källor till djupare kunskap i olika frågor. 

När statsledningen uppfattades som svag (under förmyndarregeringen) 

försökte stånden upphäva tidigare beslut av starkare statsledningar och be-

kräfta sina egna privilegier. Under förmyndarregeringen samarbetade de 

tidvis med adeln för att minska bevillningarna medan man inte ville ifråga-

sätta adelsprivilegierna under en aristokratisk regim. Samtidigt utgjorde de 

ofrälse ofta stödtrupper till förmyndarna gentemot adeln i många frågor. 

Under kungens eget styre gick man tvärtom till stormangrepp på adelns pri-

vilegier och angrep också i efterhand förmyndarna. Till en början drev de 

ofrälse närmast kungen framför sig, men på 1680-talet var det kungen som 

var den starkare parten. Inte heller då överensstämde de ofrälses och kung-

ens åsikter helt och hållet, utan att de ofrälse för den skull var oppositionella 

(det var inte adeln heller). Kungen ignorerade helt enkelt de åsikter han inte 

delade. På det hela taget anser jag att undersökningen bekräftar det sociala 

konfliktperspektivet i det att svagare parter försöker förändra institutionerna 

till sin fördel när de upplever motståndet som svagt och/eller de upplever att 

de kan få hjälp från en stark allierad. 

Det rådde ofta konflikt mellan adeln och de ofrälse stånden och de ofrälse 

försökte också använda institutionell förändring för att ändra maktbalansen. I 

konkret politik innebar detta bland annat att undanröja lagligt skydd för 

adelns egendom och privilegier. De ofrälse stånden krävde att de för rikets 

bästas skull hade rätt att inskränka adelns rättigheter. Detta innebar ett brott 

mot normen om att var stånd skulle bevilja för sin egen del, men utnyttjade 

normen om att ständerna skulle komma med förslag som bidrog till det all-

männa bästa. Motsättningen mellan dessa normer kunde alltså utnyttjas. 

Dessutom innebar ett samarbete mot de tre lägre stånden mot det högsta en 

utmaning av den sociala ordningen och en öppning för möjligheten att nume-
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rär övertrumfade rang. Detta var med tiden framgångsrika aktioner av de 

ofrälse, liksom det redan 1650 genombrutna förslagsmonopolet. Samtidigt 

rådde också en tidvis infekterad social konflikt mellan prästerna och bönder-

na, där bönderna försökte inskränka prästernas ekonomiska privilegier. 

Den sociala konflikten i sig med sina olika utfall kan möjligen vara en 

förklaring till det oklara institutionella läget. Enligt North, Wallis & Weing-

ast präglades den sociala ordning till vilket dåtidens svenska riksdag hörde 

av ständiga omförhandlingar av eliternas privilegier. De olika utfallen vid 

olika tidpunkter ledde till en mångfald olika prejudikat, tolkningar etc. Sam-

tidigt var den ökande mängden reglerande dokument också en effekt av den 

ökande standardisering som också präglade tiden. Det är kanske till och med 

så att de oklara institutionerna och aktörernas beteende betingade varandra i 

en självförstärkande cirkel, om man antar att det tämligen opportunistiska 

beteende som jag kunnat konstatera bland de politiska aktörerna under min 

undersökningsperiod är generaliserbart. Vagheten, oklarheten och mångfal-

den betingades av att aktörerna var beredda att omförhandla och omtolka 

spelets regler när det passade dem. Detta gav i sin tur upphov till en osäker 

miljö som i sig själv stimulerade mer opportunistiskt beteende. Samtidigt har 

förstås det faktum att olika institutionella regler för olika kategorier av un-

dersåtar i sig komplicerade bilden. Kontrasten till de stabila spelreglerna i 

moderna demokratier med standardiserade rättigheter som är lika för alla 

medborgare är slående. Kanske kan man dock under min period se en fram-

växt av majoritetsprincipen, där tre stånd kunde övertrumfa ett fjärde, oav-

sett hur socialt högtstående detta fjärde stånd var. Detta är i sig ett steg mot 

större standardisering av undersåtarnas politiska rättigheter och därmed ett 

steg på vägen mot vad North, Wallis och Weingast kallar open access soci-

ety. 

Ett faktum som förtjänar att understrykas är också att riksdagen i sig 

gjorde de politiska institutionerna i Sverige mer reglerade och att transakt-

ionskostnaderna för politiska förhandlingar sänktes på samma sätt som Mar-

garet Levi iakttagit för Englands del. Jan Glete formulerar det som att de 

politiska konflikterna formaliserades genom riksdagens genombrott som 

central politisk arena.
1014

 Riskerna för inrikes våld minskade alltså samtidigt 

som den politiska koordinationen ökade. 

Den institutionella teorin anser jag har en bra lösning på struktur/aktör-

problematiken och är därför användbar för att tolka politiskt handlande. Pro-

blemet är förstås att det är i princip omöjligt att göra en heltäckande beskriv-

ning av alla informella och formella institutioner som har påverkat politiken 

på 1600-talet, liksom källäget har gjort det svårt att analysera organisation-

erna. Det sociala konfliktperspektivet är också på många sätt en bra guide till 

förståelse av olika aktörers politik. Knights teori om att lydnaden av ojäm-

lika normer först och främst beror på strategisk anpassning är svår att bevisa 

                                                      
1014 Glete (2003) s. 193 



 318 

(liksom Scotts närbesläktade teori) eftersom vi inte vet vilka normer som de 

ofrälse egentligen omfattade. Men det går att belägga att särskilt den svag-

aste aktören, bönderna, ägnade sig åt strategisk anpassning för att undgå 

vrede från de starkare aktörerna. Eftersom de ofrälse konsekvent strävade 

efter privilegietujämning med adeln är det svårt att se att de accepterade 

adelns gynnade position. Med kungens makt har det förhållit sig annorlunda, 

men exakt hur stor kungens makt borde vara i de ofrälses ögon är svårt att 

veta – och de hävdade som regel sin egen rätt till inflytande. 

Det sociala konfliktperspektivet har också vissa brister: det kan inte för-

klara varför vissa redskap för politiskt handlande existerar vid olika tillfällen 

i historien. Normativa idéer och föreställningar om hur världen fungerar har 

därför sannolikt varit oberoende variabler som påverkat politiken – då lik-

som nu. Prästerna styrktes av att de var ett väl organiserat särintresse med 

motiv att förbättra sina privilegier, men det är mer än sannolikt att deras 

starka ideologiska övertygelse om deras saks rättfärdighet stärkte dem i sin 

politik. Enbart social/politisk maktkamp kan inte förklara variationen över 

tid när det gäller sådana ideologiska föreställningar. 

5. Vilket resultat fick de ofrälses politik på kort och lång sikt? 

Nedanstående tablå ger en översikt över resultatet av de ofrälses politik 

sammanfattade som segrar, förluster och kompromisser i frågor behandlade i 

denna undersökning. Om det bara är ett eller två ofrälse stånd som ”kämpat” 

anges dessa inom parentes. 

 
Tabell 8. Resulttabell. 

Segrar Kompromisser/oavgjorda Förluster 

RF och Additamentet blir 

ingen grundlag, utan bara 

förmyndar- stadga. (1660) 

 

Avgörandet om testamentet 

skjuts upp. (1660) 

Dagsverksstadgan ändras 

inte. (1660) (Bönderna). 

Kristinas underhållsrecess 

ändras. (1660) 

Adolf Johan avlägsnas ur 

regeringen, i utbyte mot 

smärre eftergifter. (1660) 

 

Herman Fleming avlägsnas 

från förmyndarregeringen. 

(1660) 

Behandlingen av Adolf 

Johan blir relativt mild. 

(1664) 

Kommers- och bergskollegier-

na blir kvar, men ofrälse ska få 

rätt till vissa tjänster. (1660) 

 

Testamentet förkastas skrift-

ligen. (1664) 

Gårdsrätten mildras efter 

1668 och upphävs 1672, 

1675. 

Adelns förslag till KF antas 

inte, men ändringar införs 

jämfört men KF 1654. (1672) 

 

Adelns privilegier bekräftas. 

(1672) 
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En särskild akt angående 

testamentets förkastande 

upprättas. (1682)  

Kungen gör nytt testamente, 

men ständerna får inte rätt att 

yttra sig. (1680, 1682) 

 

Prästernas ed förändras ej. 

(1660) (Prästerna) 

 Reduktionen utökas, men 

kungens förläningsrätt förblir 

oinskränkt. (1682) 

Adeln utpekas inte uttryck-

ligen som skyldiga till tes-

tamentets förkastande. 

(1682) 

 

I denna tablå fördelar sig de olika resultaten helt jämnt: fem segrar, sex oav-

gjorda/kompromisser och sex förluster. Det ska medges att resultaten är en 

förenklad bild av komplicerade skeenden som oftast innebar någon form av 

kompromisser, och dessutom har frågorna olika tyngd. Men resultatet är 

ändå slående på det sättet att det visar att de ofrälse kunde uppnå segrar re-

spektive kompromisser och generellt inte kan sägas ha haft en svag ställning, 

även om de ofta i avgörande frågor fick vika för regeringsmakten (som dis-

kuterats ovan). De rena segrarna tillhör snarast kategorin mindre viktiga 

frågor. 

Samtidigt hade de ofrälses aktivitet också en ”osynlig påverkan” i det att 

de påverkade vilka förslag som särskilt förmyndarregeringen vågade lägga 

fram. Att bevillningarna blev så få och små under omyndighetstiden berodde 

på att de ofrälse samarbetade inbördes och ofta även med adeln. Som fram-

gått av striden om gårdsrätten anpassade rådet och regeringen uttryckligen 

sitt förslag för att inte provocera de ofrälse. Det återstår att undersöka om 

detta var fallet i andra frågor. Själv misstänker jag att den mer fredsinriktade 

utrikespolitik som bedrevs under perioden 1660–1700 till stor del berodde på 

att särskilt de ofrälse motsatte sig krig och äventyrlig utrikespolitik. Det kan 

alltså även ha påverkat den enväldige Karl XI, men i hans fall spelade det 

nog också in att han i och med slaget vid Lund redan fått del av den krigiska 

ära som var obligatorisk för den svenska stormaktstidens kungar. 

I och med enväldet började statsmaktens intresseaggregering fungera på 

ett annat sätt. Utrymmet för undersåtarna att förhandla om politikens ut-

formning minskade dramatiskt. 1719–20 gav ständerna en chans genom att 

Karl XII häpnadsväckande nog inte sett till att ordna tronföljden, varken 

genom att själv skaffa barn eller ändra arvsordningen så att det fanns en 

självklar kandidat.1015 Detta konstitutionella/institutionella läge gav rådet och 

särskilt riksdagen möjlighet att hävda sig och avskaffa enväldet. Bland bor-

gare och präster fanns det som jag framhållit en konstitutionalistisk tradition 

från det sena 1600-talet att falla tillbaka på när man medverkade till frihets-

tidens författningar, i motsats till vad auktoriteter som Fredrik Lagerroth 

antagit.1016 Dessa stånds ställningstagande var avgörande för att absolutismen 

                                                      
1015 Thanner (1953) s. 18f. 
1016 Lagerroth (1915) s. 254. 
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inte fick ett långvarigt grepp om Sverige, och att riksdagens status återigen 

stärktes efter dess Törnrosasömn under Karl XII. Forskningen har i vanlig 

ordning fokuserat på och framhållit olika adliga gruppers påverkan, men 

man har faktiskt också antagit att prästernas och borgarnas delegater påver-

kade innehållet i RF 1719 i mer ”demokratisk” riktning. Och eftersom både 

denna akt och den påföljande RF 1720 gjorde riksdagen mäktigare än rådet 

anser jag att det är ganska givet att det är de ofrälses ständerkonstitutionalist-

iska politik från 1600-talet som går igen. Endast i allians med borgare och 

präster var det möjligt för de adelsmän som stödde ökad riksdagsmakt att stå 

emot de aristokrater som föredrog ökad rådsmakt. När Karl XII dog uteslöts 

dock bondeståndet från påverkan på frihetstidens statsskick, vilket de dock 

till en början verkade acceptera.1017 

Av Karl XI:s reformer ville de ofrälse vid frihetstidens ingång bevara re-

duktionen och inskränkningarna i adelns privilegier, vilket de också lyckades 

uppnå. Men förskjutningen av makt från riksdagen till kungen hade det inte 

rått någon entusiasm kring under åren kring 1680 och nu var det dags att 

vrida klockan rätt igen. Enväldet hade också blivit extra förhatligt genom 

Karl XII:s långa krig och envisa motvilja mot verkliga fredsförhandlingar, 

kryddat med att han efter Poltava stötte sig med i stort sett alla samhälls-

grupper med de så kallade ”nyheterna”. Även om Karl XII eftersträvade att 

skona de fattiga var graden av intresseaggregering bakom kungens krigspoli-

tik synnerligen låg under de sista åren av hans regering.1018 När enväldet föll 

var ständerna således måna om att minska kungens makt och öka sin egen. 

Ett gemensamt intresse var troligen också att skapa mer reglerade och förut-

sägbara politiska institutioner. Detta kan illustreras med att det politiska livet 

1718 fortfarande bara reglerades av kungabalken som ryms på några få 

trycksidor – som dessutom kunde tolkas rätt fritt av den enväldige monar-

ken. Axel Brusewitz samling av frihetstidens offentliga lagstiftning fyller 

däremot en hel bok.1019 Steget från en värld styrd nästan enbart av vaga nor-

mer, en medeltida lag och motsägelsefull förordningslagstiftning är stort och 

kvalitativt betydelsefullt i utvecklingen av de politiska institutionernas ut-

veckling i Sverige. De nya politiska institutionerna minskade transaktions-

kostnaderna för besluten genom en större tydlighet än som varit fallet på 

1600-talet. Det är också uppenbart att de tre högre stånden tänkte på institut-

ionernas fördelningseffekt då de gynnade sig själva på kungamaktens och 

bondeståndets bekostnad (bönderna var ju uteslutna från det mäktiga Sekreta 

utskottet). 

På lång sikt var det ändå av stor ekonomisk betydelse att skattebönderna 

med prästers och borgares hjälp (och till sist med stöd av kungen) bibehöll 

sin äganderätt till jorden i stället för att bli underlydande under adeln. På kort 

                                                      
1017 Thanner (1953) s. 185. 
1018 Thanner (1953) s. 33–38. 
1019 Brusewitz (1916) 
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sikt innebar det dock inga större fördelar då enväldet innebar krig samt högre 

och mer effektivt uttagna skatter.1020 Under frihetstiden kunde bönderna be-

hålla mer av sitt överskott tack vare att de på riksdagarna motverkade ett 

högre skatter. Detta bidrog till den förhållandevis starka agrara utvecklingen 

på 1700-talet, som i stor utsträckning skedde genom att självägande bönder 

utvecklade sina jordbruk. Även i detta fall var ”lilla frihetstiden” under peri-

oden 1660–1672 frihetstidens föregångare: inte heller då hade de styrande 

förmått ta ut höga extraskatter av bönderna. Statsmaktens tillväxt och styrka 

under skapandet av den militära stormakten Sverige berodde på att den med 

lock och pock lyckades få politiskt stöd för krigspolitiken. Utvecklingen av 

en stark folkrepresentation och förutsättningarna för ekonomisk utveckling 

leder däremot flera av sina rottrådar till de ofrälses självständiga politik på 

riksdagarna. 1021 

I likhet med tidigare forskare ansluter jag mig till tanken att de självä-

gande bönderna i Sverige slutgiltigt räddades från adelsdominans i och med 

Karl XI:s reduktioner. Sannolikt var detta spridda ägande i kombination med 

relativt små klyftor en socialt gynnsam grogrund för demokratisk utveckling. 

Om Sverige hade blivit ett samhälle dominerat av magnater som Preussen, 

Polen, Ungern eller Latinamerika hade det liksom i dessa länder dröjt länge 

innan demokratin fått sitt genombrott. Länder med mer spritt jordägande har 

haft lättare att utvecklats till demokratier, vilket till exempel USA och 

Schweiz är bra exempel på.
1022

 Under 1700-talet var den ekonomiska, soci-

ala och politiska utvecklingen positiv för de självägande svenska bönderna, 

särskilt för det överskikt bland dem som tydligare än tidigare framträdde. 

Det finns en djup paradox i böndernas politik under 1600- och 1700-talen. 

Medan de ofta allierade sig med kungen, hade de större framgångar när de 

hade mer adelspräglade regeringar att tampas med, som under Karl XI:s 

förmyndare och under frihetstiden. Framför allt stagnerade skattetrycket 

under dessa regimer, vilket gjorde att bönderna kunde vara säkra på att be-

hålla ett eventuellt ökande överskott av produktionen. Och det var paradoxalt 

nog denna misstänksamhet mot adelsregimer som bidrog till att framtvinga 

de gynnsamma eftergifterna. 

De flesta ekonomhistoriker menar idag att de politiska förhållandena är av-

görande för de ekonomiska institutioner som i sin tur avgör om ett land lyck-

as ekonomiskt. Detta i sin tur kunde skapa sociala förutsättningar som var 

mer eller mindre gynnsamma för en demokratisk utveckling. Men den de-

mokratiska utvecklingen var inte endast betingad av sociala förutsättningar. 

De norska böndernas ställning liknade i socialt avseende de svenskas, de var 

                                                      
1020 Kujala (2003) s. 153. 
1021 Gadd (2000) s. 12, 15, 19, 195ff; Wiking-Faria (2009) s. 316f; Magnusson (2010) s. 

171ff, 189–94; Olsson (2005) s. 31f, 96–99, 101f, 141, 172–182. 
1022 Redan under 1700-talet var småbrukarsamhällena (särskilt i New England) starkt präglade 

av en demokratisk inställning. (Wilentz (2005) s. 15–20). 
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också självägande och självständiga, men de verkade under en enväldig re-

gim fram till den svensk-norska unionen 1814. De politiska institutionernas 

utveckling hade en egen dynamik. De nutida demokratisk institutionerna har 

två av sina viktigaste förutsättningar i starka folkrepresentationer och ett 

konstitutionellt styre där statsledningen underkastades lagen, vilket utförli-

gare kommer att diskuteras i avhandlingens avslutande kapitel. 
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12. Folkrepresentation och absolutism – 
Sveriges riksdag i ett internationellt perspektiv 

Sverige och statsbildningsteorierna 

Sedan ett par decennier har den europeiska statsbildningsprocessen under 

tidigmodern tid stått i fokus för historiker, statsvetare och sociologer. Man 

har velat förklara varför processen gav så olika resultat i olika europeiska 

stater (envälde i Frankrike, parlamentarism i Storbritannien, despoti i Ryss-

land), och dessutom velat spåra rötterna till dagens representativa demokrati. 

Det har förefallit naturligt för mig att diskutera dessa frågor i samband med 

min undersökning då den kretsat kring den församling som idag är Sveriges 

demokratiska systems främsta bärare. Dessutom har den svenska utveckling-

en inneburit vissa problem för många av dem som diskuterat förklaringar till 

den europeiska statsbildningsprocessen. Framför allt är det böndernas delta-

gande i riksdagen och växlingen mellan absolutistiskt och konstitutionellt 

styre i Sverige som vållat huvudbry. 

Sociologen Barrington Moore försöker spåra bakgrunden till att olika län-

der utvecklades till diktaturer respektive demokratier utifrån den sociala 

utvecklingen i olika länder. De länder som utvecklade demokrati lyckades 

utveckla en kontroll av härskares absoluta makt och ersätta godtyckliga lagar 

med rättvisa samt gav åtminstone vissa undersåtar inflytande över hur lagar-

na upprättades. Detta är i linje med min åsikt: att detta är nödvändiga men 

inte tillräckliga förutsättningar för utvecklingen av representativ demokrati. 

En annan god poäng har han i att detta underlättades om det råder maktba-

lans mellan olika sociala aktörer som härskare, adel och borgerskap. Förkla-

ringen till att vissa stater hade dessa förutsättningar var att deras agrara sek-

tor dominerades av kommersiellt jordbruk. Däremot undviker han att disku-

tera de mindre stater, däribland Sverige, som uppnått demokrati. Detta moti-

veras med att små staters politik var helt beroende av stormakternas och att 

de därför förklarades med den demokratiska utvecklingen i dessa.
1023

 Men 

Sverige utvecklade de av Moore angivna förutsättningarna för demokrati 

redan på 1600- och 1700-talen och tog de avgörande stegen mot fullständig 

demokrati under årtiondena kring 1900 helt utan att de demokratiska storm-

akterna använde sitt politiska inflytande för att uppnå detta. Moores modell 

med kommersiellt jordbruk passar inte heller speciellt bra på Sverige: Sve-

                                                      
1023 Moore (1966) s. xiif, 414–422. 
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rige och Storbritannien upprättade snarlika politiska styrelseskick på 1700-

talet, men kommersialiseringen av jordbruket (och hela ekonomin) var 

mycket längre gången i Storbritannien. Hade denna socio-ekonomiska faktor 

räckt som förklaring borde till exempel Danmark med sitt kommersiella 

jordbruk ligga långt före Sverige när det gällde demokratisk utveckling, men 

Danmark förblev ett envälde till 1848. 

Sociologen Charles Tilly, som är den kanske mest inflytelserike moderne 

statsbildningsteoretikern, menar att den europeiska statsbildningsprocessen 

drevs av de många krig som präglade det europeiska statssystemet. Olikhet-

en i utfall berodde i sin tur på de socio-ekonomiska förhållanden staterna 

verkade under: kapitalintensiva i länder med kommersialiserad ekonomi och 

tvångsintensiv i länder med jordbruksekonomi där staten tvingade till sig 

landets resurser. Sverige var en jordbruksekonomi och hamnar således i den 

tvångsintensiva kolumnen. Kruxet är bara att den svenska riksdagen under 

långa perioder var så stark och att bönderna som fick betala för statsbild-

ningskalaset var representerade och borde kunnat säga nej. Det är mycket 

tveksamt om ”tvångsintensiv” är rätt term för att beskriva detta arrange-

mang.
1024

 På ett liknande sätt faller Sverige ur ramen i historikern Perry 

Andersons framställning av den absoluta statens framväxt. Den absoluta 

staten är i Andersons schema ett sätt för den feodala klassen att exploatera 

bönderna, men det faktum att de svenska bönderna ofta allierade sig med den 

feodala absolutistiska kungamakten mot den likaledes feodala adeln är be-

svärande för Andersons övergripande tolkning.
1025

 

Statsvetaren Brian Downing förklarar det faktum att vissa stater utveck-

lade demokrati med att dessa länder hade en obruten konstitutionalistisk 

tradition från medeltiden med representativa institutioner samtidigt som 

dessa länder inte heller upplevde en svällande statsmakt under den militära 

revolutionen under tidigmodern tid. Ett besvärande faktum är förstås att Sve-

rige hade ett absolutistiskt styre under det karolinska enväldet. Downing 

skapar dock en ad hoc-förklaring till detta som går ut på att den karolinska 

absolutismen inte var något riktigt envälde utan vilade på ”populism” vilket 

enligt Downing nästan går att likställa med konstitutionellt styre. Förutom att 

detta är en minst sagt tveksam tolkning menar han också att varken Sverige 

eller England/Storbritannien präglades av något stort inrikes resursuttag un-

der den militära revolutionens århundraden. Detta står i direkt motsats till 

den konsensus som råder idag: båda dessa stater präglades tvärtom av högt 

inrikes resursuttag.
1026

 

Sociologen Thomas Ertman har diskuterats tidigare och kommer också att 

diskuteras närmare längre fram. Hans förklaring till att vissa länder utveck-

lade konstitutionellt och andra absolutistiskt styre under tidigmodern tid vilar 

                                                      
1024 Tilly (1992) s. 5,14–23, 27, 67–76 ,98–103, 134–137, 152f. 
1025 Anderson (1978) s. 18ff, 184–204. 
1026 Downing (1992) s. 9, 187–211, 239. 
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i hög utsträckning på de representativa församlingarnas utveckling. Länder 

där dessa församlingar var splittrade i privilegierade statusgrupper blev lät-

tare byten än tvåkammarparlament med mindre splittring och stark förank-

ring i lokala och regionala politiska församlingar. Svaga församlingar bäd-

dade för absolutism, medan starka gav konstitutionalism. Även Ertman pla-

cerar Sverige i samma kategori som England, med konstitutionellt styre parat 

med en stark byråkratisk infrastruktur i förvaltningen. Sveriges växling mel-

lan konstitutionellt styre och absolutism förklarar han med att riksdagen 

försvagats genom sin uppsplittring i statusgrupper från Gustav Vasas tid. 

Ständernas splittring förklarar att regenterna kunde bygga upp en stark mili-

tärstat. Riksdagens anknytning till lokala församlingar förklarar att den tidvis 

återuppstod som maktcentra. Problemet med detta antagande är att han anser 

att endast bondeståndet hade denna lokala förankring, och det går inte med 

bästa vilja i världen att påstå att det var bönderna som återställde riksdagens 

makt vid frihetstidens början.
1027

 

Historikern Jan Glete menar som redan diskuterats att en politisk intresse-

aggregering av samhällets elitgrupper gjorde det möjligt för stater att samla 

resurser och skapa starka statliga organisationer. Sverige blir ett typiskt ex-

empel på detta och riksdagens breda underlag blev i detta perspektiv en för-

del snarare än en nackdel. Enligt Glete formades riket av en lång rad ytterst 

kompetenta regenter som han betecknar som skickliga politiska entreprenö-

rer. Riksdagen var en viktig arena vars inflytande ökade under den svenska 

statsmaktens och stormaktens uppbyggnad. Gletes fokus ligger dock inte på 

den politiska processen utan på uppbyggnaden av statens militära organisat-

ion. Han diskuterar också främst perioden fram till 1660, varför problemet 

med det karolinska enväldet inte behandlas. Glete uppmärksammar dock 

själv det faktum att de stater vars statsbildning och militarisering accelerera-

des på grund av svensk aggression och i hög utsträckning med Sverige som 

förebild (Danmark, Ryssland, Brandenburg/Preussen) inte var intresserade 

av att uppnå intresseaggregering via politiska arenor i stil med riksdagen. I 

stället ackompanjerades statsbildningen i dessa länder av ett minskat poli-

tiskt inflytande för undersåtarna. Politisk representation verkar alltså ha varit 

en umbärlig del av ”svenska modellen” i tidigmodern tappning för dem som 

i samtiden inspirerades av denna modell.
1028

 

Statsvetaren Francis Fukuyama har noterat att de skandinaviska länderna 

verkar ha haft en egen väg till demokrati som skilde sig från den brittiska. 

Fukuyama utgår i och för sig från Danmark, men han menar att den svenska 

utvecklingen var parallell med den danska. Avgörande var enligt Fukuyama 

är den ökade läskunnigheten bland de skandinaviska bönderna som gjorde 

att dessa kunde bli en viktig politisk kraft. Läskunnigheten var i sin tur en 

                                                      
1027 Ertman (1997) s. 9, 21ff, 28ff, 31, 32ff, 266f, 305–320, 324. 
1028 Glete (2002) s. 7f, 27, 175–213, 215ff. 
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följd av protestantismens fokus på bibelläsning.
1029

 Problemet är ju dock att 

de svenska bönderna hade politisk representation långt innan läskunnigheten 

var vida spridd. Det konstitutionella genombrottet i Danmark lät dessutom 

vänta på sig till 1848, och även om danskarna då snabbt slog in på vägen 

mot parlamentarisk demokrati var de demokratiska idéerna vid det laget 

allmängods hela Europa. Frågan är då varför Danmark ska tilldelas en sär-

ställning vid sidan av Storbritannien. Fukuyamas diagnos – att man bör ta 

hänsyn även till de skandinaviska ländernas demokratiska utveckling – är 

alltså riktig, men hans förklaring stöds knappast av den tillgängliga historio-

grafin. 

Genomgången ovan visar att det inte är helt lätt att passa in Sverige i de 

föreslagna förklaringsmodellerna. Jag ska dock göra ett försök att diskutera 

den representativa demokratins ursprung i det tidigmoderna Europa och 

vilka krafter som påverkade de olika länderna i riktning mot konstitutionellt 

styre respektive absolutism. Utifrån de svenska erfarenheterna ska jag disku-

tera möjliga tolkningar som kommer att få den svenska pusselbiten att passa 

in bättre i den stora bilden. Till skillnad från de framstående teoretiker som 

jag refererat har jag dock inte studerat flera länders politiska utveckling när-

mare och kan inte göra utförliga jämförelser. Däremot kommer jag att för-

söka sätta in den svenska och europeiska utvecklingen i ett världshistoriskt 

perspektiv med hjälp av tre teoretiker som jämfört det tidigmoderna Europas 

politiska utveckling med asiatiska länder: Francis Fukuyama, statsvetaren 

Victoria Hui och sociologen Jack Goldstone. 

Statsbildning, rättsstatsprincip och accountable government 

Francis Fukuyama har på ett elegant sätt urskilt tre olika aspekter av politiskt 

styre från perioden fram till franska revolutionen. För det första statsbildning 

som innebär ett förstärkande och en koncentration av politisk makt genom 

utbyggnad av statliga administrativa och militära organisationer. För det 

andra den svåröversättliga termen rule of law, vilket jag (något oegentligt) 

kommer att översätta med rättsstatsprincipen. Den innebär att härskare såväl 

som undersåtar är underkastade lagen. Den tredje aspekten är än svårare att 

översättta: accountable government. Begreppet innebär att härskarna var 

ansvariga inför sina undersåtar när de utövade sin makt, framför allt inför 

representativa församlingar. Även de tidigmoderna stater som hade de mest 

inkluderande formerna av folkrepresentation var så långt ifrån det vi idag 

menar med demokratisk representation att det är meningslöst att tala om dem 

som demokratier eller ens proto-demokratier. Däremot är det relevant att 

särskilja stater där statsledningen inte var ansvarig inför någon från stater där 

folkrepresentationer begränsade dess makt, vilket gör begreppet användbart. 

Det är också uppenbart att såväl rättstatsprincipen som accountable govern-

ment är fundamentala delar av demokratin som vi känner dem, och att da-

                                                      
1029 Fukuyama (2011) s. 334, 431–434. 
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gens demokratiska system har sina rötter i dessa tidigmoderna företeel-

ser.
1030

 

Fukuyama diskuterar både europeiska och utomeuropeiska statsbildningar 

och finner både likheter och skillnader. När det gäller statsbildningen påpe-

kar han med goda skäl att Kina uppfyllde även högt ställda krav på modern 

statsbildning redan för över 2000 år sedan. Dess förvaltningsapparat prägla-

des av meritokrati, professionalitet med flera kriterier som använts för att 

särskilja rationell byråkrati sedan Max Webers dagar.
1031

 Europas tidig-

moderna statsbildningsprocess handlade egentligen mest om att komma 

ikapp Kina. Victoria Hui menar att ingen europeisk stat kom i närheten av 

den styrka som de kinesiska staterna uppvisade förrän regimerna i Frankrike 

under revolutionen och Napoleontiden.
1032

 Även i fråga om rättsstatsprinci-

pen finns det flera utomeuropeiska paralleller: såväl de hinduiska brahmi-

nerna som det muslimska ulama hävdade att härskarna var underkastade den 

religiösa lagen.
1033

 Mycket tack vare att påvekyrkan skapade en så distinkt 

ideologi och en så kraftfull organisation från och med den gregorianska re-

formepoken var den västliga konstitutionella traditionen starkare än i de 

asiatiska kulturerna.
1034

 Man kan notera att det i samtliga fall som Fukuyama 

diskuterar framför allt är på religiös grund och av religiösa experter som 

konstitutionell kontroll av härskarna utövas, vilket sätter de svenska präster-

nas konstitutionalism i ett världshistoriskt sammanhang. När det gäller den 

tredje punkten är dock väst unikt: accountable government fanns ingen ann-

anstans än där före modern tid.
1035

 

Dynamiken mellan de olika aspekterna är mångfacetterad. Den tradition 

som hävdat att det råder en absolut antagonism mellan statsbildning och mer 

”demokratiska” elementen konstitutionellt styre och accountable government 

har stött på stora problem. En stark statsmakt är på många sätt en fördel för 

alla invånare. Samhällen med stater har mindre dödligt våld än statslösa 

samhällen, och i takt med att de tidigmoderna staternas makt växte minskade 

också det dödliga våldet ytterligare.
1036

 Detta går att belägga empiriskt och 

har också givits teoretiska motiveringar. Statsmakten har starka incitament 

att skydda landets invånare från våld i från varandra och yttre fiender liksom 

de har starka incitament att inte helt utplundra sina undersåtar utan tvärtom 

uppmuntra ekonomisk utveckling.
1037

I Norths institutionella teori har staten 

också en viktig roll för ekonomisk tillväxt då statsmakten kan garantera 

gynnsamma ekonomiska institutioner som äganderätt och upprätthålla kon-

                                                      
1030 Fukuyama (2011) s. 15f, 287, 321. 
1031 Fukuyama (2011) s. 93. 
1032 Hui (2005) s. 6f, 126–136. 
1033 Fukuyama (2011) s. 161, 173f, 222. 
1034 Fukuyama (2011) s. 262–275. 
1035 Fukuyama (2011) s. 21f, 314f, 321ff; Hui (2005) s. 201f. 
1036 Pinker (2011) s. 33–36, 47–58, 64–75. 
1037 Olson (2000) s. 6–13; North (1981) s. 23–26. 
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trakt.
1038

 Det är samtidigt väl känt att stärkandet av statsmakten hade ett pris. 

Även om den generella våldsnivån i samhällena minskade blev krigen allt 

blodigare i takt med att statens militärapparat expanderade och förfinades. 

Och statens ökade makt kunde också riktas mot medlemmar av olika grupper 

som avvek i religiöst avseende, sexuella minoriteter och personer som be-

gick ”sedlighetsbrott” liksom politiska opponenter.
1039

 

Som redan nämnts har man konstaterat att stater med rättstatsprincip och 

accountable government som England och Nederländerna under tidigmodern 

tid kunde ta in högre skatter än sina mer absolutistiska grannar i Frank-

rike.
1040

 Om svag statsmakt, accountable government och rättsstatsprincip 

skapade en stabil grund för framtida demokrati borde dessutom Polen och 

Ungern vara idealiska kandidater. Dessa staters starka aristokrater höll stats-

ledningen i hårda tömmar. Resultatet blev dock katastrofalt både för staterna 

(som slukades av starkare grannar) och bönderna (som inte fick något stöd 

av den potentiella allierade som en stark statsmakt kunde utgjort). Resultatet 

blev ett i högsta grad ojämlikt samhälle, vilket försvårade övergången till 

demokrati.
1041

 Acemoglu och Robinson har betonat att jordbrukssamhällen 

med ojämlik fördelning av jorden tenderar att vara svåra att demokratisera. 

Risken för att de styrande jordägarna ska bli av med sin mark i en demokrati 

är så stor att de är beredda att ta till mycket våld för att hindra övergången 

till demokrati, och frestelsen för de underprivilegierade att tillägna sig mar-

ken med revolutionära medel är också stor.
1042

 Och för att den lag som rätt-

statsprincipen föreskriver ska kunna upprätthållas krävs också en stark 

statsmakt som garant. Lagens relativt starka ställning i det medeltida Eng-

land var en konsekvens av den engelska statens styrka och inte av dess svag-

het.
1043

 I ett sådant samhälle kan de konstitutionalistiska friheterna bli något 

annat än friheten att dominera sina underlydande, vilket blev konsekvensen 

av statsmaktens svaghet i Ungern och Polen.
1044

 

Diskussionen om absolutismen 

I diskussionen om den svenska statsmaktens uppbyggnad har en tendens 

under de senaste decennierna varit en mer positivt färgad omvärdering där 

statens strävan efter legitimitet och samtycke framhävts. Detta har inte minst 

gällt det skede då den svenska statsbildningsprocessen accelererade (ca 

1520−1660) med en för samtiden tämligen modern och meritokratisk admi-

                                                      
1038 North & Thomas (1993 [1973]) s. 126–133. 
1039 Pinker (2011) s. 57f, 158–161, 222–233. 
1040 Glete (2002) s. 48, 51; Hoffman & Norberg (1994) s. 299f, 305f; Ertman (1997) s. 220. 
1041 Fukuyama (2011) s. 326, 373, 383ff, 422, 426, 429f; Acemoglu & Robinson (2006) s. 35–

38. 
1042 Acemoglu & Robinson (2006) s. 32f, 287ff. 
1043 Fukuyama (2011) s. 334, 429f; Strayer (2005 [1970]) s. 36–48; Blockmans & 

Hoppebrouwers (2007 [2002]) s. 170f, 309. 
1044 Ertman (1997) s. 315f.  
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nistration som dessutom hade fördelen att statsmakten stod i direkt kontakt 

med de lokala menigheterna utan att vara hänvisade till adliga mellanhän-

der.
1045

 Det har också visat sig att även bönderna vänt sig till statsmakten för 

att gynna sina intressen, eller åtminstone för att undvika att bördorna blev 

alltför tunga.
1046

 Man har kunnat visa att statsledningen inte bara talade 

maktspråk med undersåtarna utan med övertalning och propaganda försökte 

skapa uppslutning kring och förståelse för sin politik. Inget hindrade egentli-

gen att enväldet fortsatte enligt denna logik. Statsledningen var den starkaste 

aktören, men den vinnlade sig om att inte stöta sig med viktiga folkgrup-

per.
1047

 De karolinska kungarna stödde sig på ämbetsmän utan egen makt-

bas, tillsatta på meritokratiska grunder. Riksdagen hade visserligen skapat 

legitimitet, men det fanns andra sätt att upprätthålla denna. Som Jan Linde-

gren visat ansträngde sig Karl XII för att hålla bönderna på gott humör även 

under den auktoritära slutfasen av sin regering.
1048

 Det hotande adelsväldet 

hade avvärjts och med det känslan av orättvis fördelning av bördor och för-

delar som rått bland ofrälse grupper. 

Men om man intresserar sig för utvecklingen av rättstatsprincipen och 

accountable government, och i slutändan förutsättningarna för demokrati var 

den karolinska absolutismen ett bakslag, liksom frihetstiden var ett framsteg. 

Att en stark stat är förenlig med konstitutionellt styre och accountable go-

vernment betyder inte att det råder något nödvändigt samband mellan dem. 

Glete framhäver att de svenska regenterna var skickliga entreprenörer som 

lyckades aggregera flera samhällsgruppers intresse bakom sin politik, och 

han påpekar att de länder som lyckades göra de största resursuttagen var 

länder med fungerande folkrepresentation.
1049

 Men var det verkligen regen-

ternas avsikt att regera i samråd med en folkrepresentation? Det mesta talar 

för att det inte var så. Att det dröjde innan Sverige formellt blev en absolut-

istisk stat berodde troligen på det faktum att Gustav II Adolf och Karl X 

Gustav mest var utomlands och krigade, medan Kristina hela tiden överväg-

de att abdikera. Genom att Karl IX, Gustav II Adolf och Karl X Gustav alla 

dog utan att ha sörjt för ett smidigt maktskifte öppnades möjligheter för råd 

och riksdag att flytta fram sina positioner, vilket troligen också fördröjde 

enväldets genomförande. Om alla varit lika noggranna som drottning Kris-

tina med att säkerställa kungamaktens dominans vid sin avgång skulle möj-

ligheterna för undersåtarna att hävda sig varit betydligt sämre.
1050

 En nära 

parallell till det svenska fallet är Württemberg där ständerna också lyckades 

                                                      
1045 Hallenberg (2001); Hallenberg, Holm & Johansson (2008) s. 251–257. 
1046 Holm (2007) 
1047 Forssberg (2005); Grundberg (2005); Lennersand (1999); Ericsson (2000); Snickare 

(1999); Hallenberg (2003); Lennersand (2001); Frohnert (2001) 
1048 Lindegren (1992) s. 222. 
1049 Glete (2002) s. 27, 177, 181f. 
1050 Genom att se till att arvriket överflyttades på hennes kusin Karl (X) Gustav säkerställde 

Kristina monarkins starka ställning. 



 330 

försvara sina positioner, men till stor del på grund av att furstemakten för-

svagats av flera förmyndarperioder.
1051

 

Det svenska enväldet kunde mycket väl ha hållit sig lika länge som i 

Danmark eller Tyskland om inte en perfekt storm hade svept iväg det 1718 

(plötsligt kungligt dödsfall, avsaknad av laglig efterträdare, missnöje bland 

de grupper som tidigare stött enväldet, långa misslyckade krig drivna av en 

enveten monark) i kombination med att det fanns ett konstitutionellt alterna-

tiv och en sedan gammalt erkänd folkrepresentation som kunde ersätta en-

väldet. Men att ha aktiva ständer var inte ett medvetet val från kungamaktens 

sida, och skulle troligen inte varit det ens om man hade uppfattat dessa som 

förutsättningen för effektiv skatteuppbörd. Som företrädarna för det sociala 

konfliktperspektivet framhållit är det troligt att aktörer i regel hellre väljer 

institutioner som gynnar aktörens egna privilegier hellre än att välja dem 

som framstår som mest effektiva. Uttryckt i statsbildningstermer kunde de 

föredra att öka statens autonomi (state autonomy) på bekostnad av statens 

kapacitet att samla in och använda resurser (state capacity).1052 

Det är förstås sant att det även i länder utan ständer eller parlament före-

kommer intresseaggregering. Ofta rör det sig dock om att samtycket inhäm-

tas från ämbetsmän vars intressen inte heller ligger i att statens inkomster 

används så effektivt som möjligt, utan tvärtom i att deras egna inkomster 

från statskassan säkerställs. Man har betonat att även de härskare som utmå-

lats som de mest absolutistiska inte alls var fria att göra vad de ville, ef-

tersom de bakbands av ämbetsmän och lokala potentater. Dessa var också 

benägna att åberopa sina privilegier med samma konstitutionalistiska retorik 

som representativa församlingar i länder som styrdes av rättstatsprincipen.1053 

De enväldiga härskarnas makt hämmades förvisso av dessa ämbetsmän, men 

deras riken kan för den sakens skull inte sägas ha varit rättstater med 

accountable government. Kungarna i Spanien och Frankrike var absolutist-

iska härskare i det viktiga avseendet att de inte var ansvariga för någon män-

niska i sin maktutövning och ensamma utövade lagstiftningsmakten och den 

verkställande makten.1054 I fråga om statsfinanserna var de dock underkastade 

förhandlingar med byråkrater och lokala makthavare, som dock i regel var 

splittrade av skilda intressen och därför inte på allvar kunde utmana kunga-

makten. Fukuyama betecknar dessa staters tidigmoderna statsskick som 

”svag absolutism”. Det fanns inslag av rättstatsliga principer i dessa länder, 

men i stället för att förena oppositionen mot kungamakten verkade de sna-

                                                      
1051 Carsten (1959) s. 439. 
1052 Hui (2005) s. 215. 
1053 Glete (2002) s. 48; Henshall (1992) s. 35–58, 101–114; Beik (1985) s. 335–339; Hoffman 

& Norberg (1994) s. 303ff. 
1054 Enligt Ertmans definition av absolutism. (Ertman (1997) s. 6) Ertman kontrasterar också 

på ett pedagogiskt sätt Englands konstitutionalistiska styre mot Frankrikes och Spaniens 

absolutistiska (Ertman (1997) s. 156) 
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rare splittrande då privilegierna var specifika för mindre grupper eller för 

individer.1055 

Statsledningarna i de tidigmoderna europeiska staterna strävade inte 

själva efter att vara ansvariga inför representativa församlingar, eller för den 

delen efter att underkasta sig lagen. I motsats till härskarna hade undersåtar-

na goda skäl att vilja ha accountable government och konstitutionellt styre 

enligt rättstatsprincipen, och enligt mina undersökningar finns det inget skäl 

att tro något annat än att alla stånd önskade att riksdagens inflytande skulle 

vara stort även i fortsättningen. Att det faktiskt spelade roll att Sverige hade 

en representativ församling har också Harald Gustafsson visat i sin kompara-

tiva syntes om undersåtarnas inflytande i den svenska respektive danska 

staten under 1700-talet. På flera sätt gav riksdagen till exempel bönderna i 

det svenska riket fördelar jämfört med ståndsbröderna i det danska riket. 

Även de norska bönderna, som socialt och ekonomiskt verkade under lik-

nande förutsättningar som de svenska fick mindre politisk slagkraft eftersom 

de inte kunde kanalisera och agreggera sina intressen på en riksdag.1056 Som 

Thomas Ertman diskuterat var folkrepresentationer en viktig faktor för be-

gränsning av korruption i statsförvaltningen, då de som skattebetalare hade 

stort intresse av att se till att skattemedlen användes på bästa sätt.1057 Och 

som tidigare diskuteras var ständerförsamlingar i allmänhet ett viktigt forum 

för försvar av privilegier och rättigheter av olika slag. 

Absolutismens seger 

Samtidigt som rättstatsprincip och accountable government var förenliga 

med en stark statsmakt rådde det ändå konflikt mellan statsledningen och de 

representativa församlingarna om dessa principer. Varför förlorade ständer-

församlingarna stadigt sin makt till förmån för furstarna under tidigmodern 

tid? Och varför kunde folkrepresentationerna på en del ställen ändå hävda 

sig, till exempel i Sverige? För att ta reda på det måste faktorer som försva-

gade och förstärkte folkrepresentationen respektive statsledningarnas makt-

ställning under denna tid, varvid aktörernas förmåga att koordinera och or-

ganisera maktresurser bör ha varit av central betydelse. Eftersom de europe-

iska folkrepresentationernas överlevnad också utgjorde en förutsättning för 

rättstatsprincipens och accountable governments fortbestånd handlar det om 

en fråga av världshistorisk betydelse, då det utgjorde en av förutsättningarna 

för den representativa demokratins genombrott. En ytterligare fråga blir där-

                                                      
1055 Fukuyama (2011) s. 334, 353, 422, 425f. 
1056 Gustafsson (1994) s. 75, 77, 104, 105f. 
1057 Ertman påpekar att de absoluta monarkerna också hade ett incitament att hålla sina för-

valtningar ärliga, men att det krävdes mycket arbete och sträng kontroll från deras sida för att 

det skulle fungera. När Fredrik den store regerade Preussen fungerade kontrollen således bra, 

men under hans mindre nitiska efterträdare gick det sämre. (Ertman (1997) s. 323). En svensk 

parallell till Fredrik är förstås den nitiske och omutlige Karl XI. 
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för varför utfallet av maktkampen mellan stat och undersåtar blev an-

norlunda än i jämförbara statsbildningar i övriga världen, i synnerhet Asien. 

Ständerförsamlingarnas nedgång är särskilt tydlig efter 1600-talets mitt, 

men är skönjbar redan hundra år tidigare. Historikern Michael Graves som 

jämfört tidigmoderna parlament är obenägen att peka ut gemensamma för-

klaringar till denna process.1058 Historikern Nicholas Henshall har också velat 

ifrågasätta att furstarna verkligen ökade sin makt under denna period och 

dels tillskrivit parlamentsnedläggningarna tillfälliga, unika orsaker samtidigt 

som betydelsen av detta förnekas. I stället betonas att ständerna var engage-

rade i ett mer eller mindre harmoniskt samarbete med monarkerna.1059 Med 

tanke på att de flesta ständerförsamlingar och parlament antingen lades ned, 

ignorerades eller utsattes för allvarliga nedläggningshot under perioden 

1550–1700 anser jag att denna framställning är osannolik och otillfredsstäl-

lande. Det kan inte vara ett slumpartat sammanfallande av ett mycket stort 

antal partikulära händelser med samma snöpliga utgång för ständerna. I stäl-

let var det resultatet av parallella och likartade maktkamper mellan furstar 

och parlament där furstarna oftast segrade. Denna åsikt har även historikern 

Helmuth Koenigsberger.1060 Förklaringen är troligen att furstarna inte behöv-

de de representativa församlingarna på samma sätt längre. Under medeltiden 

hade församlingarna i stor utsträckning sammankallats för att komma med 

information och skapa samling bakom politiska beslut.1061 Tidigmodern tid 

kom att innebära en förskjutning från råd till dåd, från politiskt-militärt stöd 

till bevillning av resurser. Så småningom kom monarkerna att klara sig utan 

även denna beviljande funktion. Skälet, menar jag, är att de statliga hierar-

kiska organisationerna (armé, flotta, centralbyråkrati, länsförvaltning ) nått 

en utvecklingsgrad som gjorde ständerna onödiga. De stående arméerna och 

flottorna gav kungarna en militär slagkraft som inte ens de mäktigaste under-

såtarna kunde utmana och gjorde beslut utan samtycke mindre riskfyllda för 

härskarna. De utvecklade permanenta byråkratiska organisationerna gav 

staterna tillgång till information och möjlighet till inhämtning och fördelning 

av stora resurser utan att man behövde ta omvägen runt ständerförsamlingar. 

Intresseaggregering via sådana församlingar var bara ett trappsteg på vägen 

för de maktsträvande furstarna, men ofta ett nödvändigt trappsteg. 

                                                      
1058 Graves (2001) s. 142. 
1059 Henshall (1992) s. 182–191. 
1060 Myers (1975) s. 107–112, 120, 152; Graves (2001) s. 76f, 87, 118, 122, 128,142, 149ff; 

Koenigsberger (1986) s. 3f; Rystad (1985) s. 59ff; Ertman (1997) s. 244. 
1061 Tillkomsten av folkförsamlingar under högmedeltiden anses i regel ha gemensamma 

orsaker då härskarna var i behov av politiskt och ekonomiskt stöd, varför det är ett högst 

rimligt antagande att folkförsamlingarnas nedgång under en kort tidsperiod har gemensamma 

orsaker. Det är inte orimligt att anta att dessa orsaker är spegelvända mot dem som låg bakom 

dess tillkomst: att härskarna inte längre behövde godkännande av sin politik och inte var lika 

beroende av undersåtarna. 
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Folkrepresentationerna var också lättare att manipulera för furstarnas be-

hov innan ständerna skaffat sig politisk rutin. Tätare och fler möten ledde till 

att ständerna skaffade sig mer erfarenhet och självförtroende och kunde ut-

mana furstemakten. I Sverige kunde kungar som Gustav Vasa och Karl IX 

hantera ständerna ganska lättvindigt, men redan den senare märkte av hur 

riksdagen började spotta upp sig. Under 1600-talets lopp blev sedan ständer-

na allt bättre på att bedriva riksdagspolitik, och det är inte underligt att Karl 

XI först såg till att kunna domptera riksdagen och sedan berövade den sin 

makt. 

1688 – historiens gångjärn? 

Victoria Hui har iakttagit en utveckling påfallande lik den europeiska (inklu-

sive den svenska) i det gamla Kinas stater under den epok som kallas ”Stri-

dande stater”. Härskarna i de kämpande staterna satsade till att börja med på 

att få folket med sig genom ekonomiska reformer, yttrandefrihet och likhet 

inför lagen. Detta parallellt med att statsbildningen framskred med stärkt 

armé, centraliserad meritokratisk administration och ökat resursuttag av ut-

skrivna soldater och skatter. När en av staterna, Qin, blev Kinas hegemo-

niska stat och till sist lade under sig hela Kina blev politiken genast mer ab-

solutistisk, och rentav despotisk. Det var inte nödvändigt att härskarna skap-

ade intresseaggregering bakom sin politik genom att ge sina undersåtar poli-

tiska rättigheter. I Kina kunde visst skydd av lag och rudimentär ekonomisk 

trygghet för undersåtarna tillsammans med repression och söndra-och-härska 

taktik garantera ett stabilt absolutistiskt styre.1062 

Jag anser det inte möjligt att dra slutsatsen att den tidigmoderna statens 

olikartade förhandlingar med undersåtarna, särskilt under epoken 1450–1650 

nödvändiggjorde segern för accountable government och i slutändan demo-

kratins genombrott. Liksom i Kina kunde dessa eftergifter från härskarna 

mycket väl dras tillbaka helt, och det är ett faktum att undersåtarnas direkta 

politiska inflytande minskade i de flesta tidigmoderna stater efter 1650. De 

starka staterna lämnade också ett arv som förvaltats av europeiska och uto-

meuropeiska auktoritära och totalitära diktaturer fram till våra dagar. 

Var absolutismens seger därmed förutbestämd enligt statsbildningsmek-

anismernas logik? Sociologen Jack Goldstone menar att den ökade frekven-

sen av uppror och revolutioner under 1600-talets första hälft för var gemen-

sam för stater över hela den eurasiatiska kontinenten − Kina och Osmanska 

riket är de mest noggrant studerade utomeuropeiska exemplen. Krisen hade 

också gemensamma orsaker, framför allt fick det ökande befolkningstrycket 

enligt Goldstone en rad följder. Och krisen löstes på likartat sätt. Dels genom 

att befolkningstrycket lättade under 1600-talets andra hälft. Dels genom att 

härskarna lyckades etablera auktoritära, absolutistiska stater som införde allt 

strängare censur och religiös ortodoxi för att slippa utmanas ideologiskt. 

                                                      
1062 Hui (2005) s. 45, 48f, 81, 168f, 171ff, 226f. 
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Hela Europa skulle liksom de asiatiska imperierna ha fastnat i detta auktori-

tär-ortodoxa styre om inte en närmast slumpartad händelse − den ärorika 

revolutionen i England 1688 − hade räddat tankefrihet, konstitutionellt styre 

och parlamentariskt styrelseskick. Detta gångjärn i historien är enligt 

Goldstone en av de viktigaste förklaringarna till att Väst gick om Öst då 

dörren öppnades för den vetenskapliga, ekonomiska och politiska utveckling 

som gav européerna sitt försprång. Övriga västliga länder inspirerades av 

England, manifesterat av bland annat upplysningskulturen på 1700-talet.1063 

Även Victoria Hui menar att det var Englands speciella system som för-

klarar att Europa till skillnad från Kina inte enades under en stark absolut 

härskare. Hui menar att de europeiska staterna under tidigmodern tid i hög 

utsträckning tog till självförsvagande åtgärder snarare än självförstärkande, 

eftersom de förlitade sig på det dyra och ineffektiva legosoldatssystemet som 

även försvagade dem politiskt till förmån för de militära entreprenörer, mäk-

tiga finansiärer och korrupta ämbetsmän som systemet gav upphov till. Från 

1700 började dock flera stater tillgripa självförstärkande åtgärder av den typ 

som de kinesiska stridande staterna gjort, och systemet fulländades i revolut-

ionstidens och Napoleontidens Frankrike. Om inte Frankrike släpat på stora 

skulder ärvda från ancien régime och om de inte haft Storbritannien som 

främsta motpart hade Napoleon kunnat ena Europa på samma sätt som Kinas 

legendariske förste kejsare enade Kina, menar Hui. Storbritanniens system 

sedan 1688, med en statsskuld garanterad av parlamentet och upphandlad på 

en offentlig marknad, gjorde landet till en formidabel fiende av annan karak-

tär än någon motståndare Kinas hegemon Qin mötte. Den brittiska modellen 

blev sedan tongivande under 1800-talet.1064 Även i Huis framställning är 

tärningarna viktade till absolutismens fördel. Följderna av den ärorika revo-

lutionen 1688 är det kontingenta skeende som vänder utvecklingen.1065 

Jag anser att både Goldstone och Huis ambitiösa tolkningar är intressanta 

och tänkvärda, särskilt deras ambition att frångå det snävt eurocentriska per-

spektivet. Samtidigt är det möjligt att de samtidigt är för anglocentriska i 

deras betoning av att det kritiska brottet i utvecklingen skedde i England 

                                                      
1063 Goldstone (1991) s. 24–27, 459–466; Goldstone (2009) s. 101–119, 167–171. 
1064 Hui (2005) s. 31, 34, 36, 49, 109, 124, 128–136, 143–149, 166f, 194, 205, 230. 
1065 Den franska efterrevolutionära staten blev trots sin konstitutionalistiska, ”folkliga” och 

rentav protodemokratiska tidiga historia med tiden en mycket auktoritär stat som dessutom 

var starkare än någon europeisk statsbildning sedan romarrikets dagar. Och faktum är att den 

napoleonska diktaturen hade många likheter med det karolinska enväldet. Båda staterna före-

nade en för tiden effektiv, meritokratisk byråkrati som nådde ut till alla undersåtar utan att gå 

via lokala makthavare. Båda staternas försvarsmakt förlitade sig på inhemskt rekryterade 

styrkor med lojalitet endast mot staten i stället för legoförband. Båda staterna var strängt 

absolutistiska och slog hårt ner på varje oppositionsyttring. Båda staterna var trots detta ”po-

pulistiska” och vilade i hög utsträckning på stöd från breda befolkningslager snarare än snäva 

eliter. Båda staternas finanser vilade på direkt beskattning snarare än lån, och under krigstid 

på andra staters resurser. Samtliga dessa drag förenade dem också med den segrande Qin-

staten i Kina under Warring states. (Hui (2005) s. 79–101.) 
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1688 och således vilade på ett kontingent händelseförlopp. Men det kanske 

också fanns gemensamma strukturella faktorer som förklarar utvecklingen 

av accountable government på den europeiska kontinenten? Varför fanns 

accountable government i andra europeiska länder än England? Varför fanns 

accountable government inte i länder utanför Europa? 

Parlamentariska myter och konstitutionalistiska grupper 

Det faktum att Sverige 1718–23 lyckades skapa ett styrelseskick som på 

många sätt liknade det engelska visar att det kan ha funnits ett djupare euro-

peiskt mönster som gav möjlighet till konstitutionellt styre med folkrepre-

sentation. Det är osannolikt att den svenska utvecklingen uteslutande be-

rodde på inspiration från England. Helmuth Koenigsberger har framhävt 

några betingelser som måste vara på plats för att en tidigmodern folkrepre-

sentation ska överleva: tidigare konstitutionellt styre (som han kallar domi-

nium politicum et regale), en parlamentarisk myt som gav representationen 

en viktig ställning i befolkningens medvetande samt kristillstånd som gav 

folkförsamlingarna möjlighet att flytta fram sina positioner.1066 Alla dessa 

förutsättningar var från och med 1600-talet för handen i Sverige och det är 

rimligt att tro att dessa faktorer spelade in när riksdagen i Sverige vid olika 

tillfällen lyckades flytta fram sina positioner. Andra forskare som Thomas 

Ertman (se ovan) och Peter Blickle har också framhållit att ständerförsam-

lingar med bas i lokalt och regionalt självstyre gav dem större tyngd.1067 

Brian Downing har däremot påpekat att det i till exempel det despotiskt 

styrda Ryssland fanns mycket lokalt självstyre (böndernas byråd) och att det 

var riksförsamlingarna och konstitutionerna som var avgörande.1068 Det tro-

liga är enligt min åsikt att det var kombinationen lokalt grundad riksrepre-

sentation och konstitutionell tradition som gav möjlighet till starka represen-

tativa församlingar. Jag instämmer också i parlamentshistorikern A.R. Myers 

åsikt att det var ständerförsamlingarnas organisationer som satte tyngd 

bakom de konstitutionella kraven: utan uppbackning från organisationer 

riskerade författningarna att bli en till intet förpliktande samling paragrafer 

som härskarna lugnt kunde ignorera.1069 

Till skillnad från det gamla Kina fanns traditionen av ständerförsamlingar 

och en föreställning om att härskaren stod under lagen som kanske hade 

kunnat försvagas med absolutismens seger. Men traditionen var också en 

ideologisk resurs som undersåtarna kunde använda sig av. Som Victoria Hui 

påpekat skilde sig Kina och Europa sig åt i ett väsentligt socialt avseende. 

Medan ledarna för de kinesiska staterna endast hade aristokratin att tampas 

med var prästerna och borgarna sedan den tidiga medeltidens försvagning av 

                                                      
1066 Koenigsberger (1989) s. 72. 
1067 Blickle (1989) s. 25, 27, 30ff. 
1068 Downing (1992) s. 53. 
1069 Myers (1975) s. 164. 
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statsmakten viktiga politiska aktörer med stark organisatorisk bas och som 

tillika med adeln kunde göra motstånd mot en expansiv statsmakt i försvar 

för konstitutionella principer.1070 Detta stämmer förstås in med min analys av 

prästerna och borgarnas betydelse. Hade motståndspotentialen mot enväldet 

bara utgjorts av den svenska aristokratin är det osannolikt att det någonsin 

välts över ända. Det faktum att prästerna och borgarna lyckades upprätthålla 

en stabil allians som efter behov kunde kompletteras med bönder eller lå-

gadliga på riksdagarna motverkade också den splittring som enligt Ertman 

hotade ståndsindelade folkrepresentationer med mer än två kamrar. Om mot-

sättningarna mellan de privilegierade grupper som hade säte i folkrepresen-

tationen var relativt obetydliga kunde alltså dess slagkraft öka. 

Europas härskare hade alltså fler politiskt betydelsefulla grupper att tam-

pas med än Kinas. I vissa länder, som Sverige, gav det också möjligheter för 

bönderna. Hui nämner att Kinas bönder hade behövt tillgång till allierade 

grupper för att hävda sig politiskt, i stället för att vara hänvisade till att ut-

verka snävt materiella fördelar från statsmakten och i gengäld bli basen för 

de kinesiska härskarnas makt.1071 Iakttagelsen med de materiella fördelarna 

och bundenheten till statsmakten påminner om situationen i Sverige, med 

den viktiga skillnaden att bönderna i Sverige i de andra ofrälse stånden hade 

tillgång till potentiella allierade som kunde hjälpa till med politiska frågor 

som gick utöver ”plånboksfrågorna”. 

Europas religiösa konstitutionalism och krigskriser 

Som redan nämnts har konstitutionalistisk opposition mot statsmakten i äldre 

tider i de mest skilda samhällen ofta drivits av religiösa ledare och/eller reli-

giösa grupper i opposition mot statsledningens religion. Storbritanniens kon-

stitutionella styre efter 1688 kom efter en protestantiskt färgad revolution 

mot den katolske monarken. De radikalt republikanska franska tänkare som 

kallas monarkomaker var hugenotter i opposition mot den katolska monar-

kin.1072 Även införandet av en bindande kungaförsäkran i det svenska riket 

var resultatet av att protestantiska krafter från alla stånd enades om rikets 

religion vid Uppsala möte och tvingade den katolske kung Sigismund att gå 

med på riksrådets konstitutionella krav. Religion fungerade mobiliserande 

och skapade sammanhållning samtidigt som kyrkor hade en existerande fun-

gerande organisation som oppositionen kunde samlas kring. Förutom att 

statens allenarådande makt utmanades och bäddade för stater styrda av rätts-

statsprincipen var själva innehållet i de religiösa gruppernas eller kyrkornas 

politik var däremot sällan särskilt progressivt utan präglades ofta av intole-

rans. 1688 opponerade sig de engelska protestanterna kraftfullt mot kungens 

                                                      
1070 Hui (2005) s. 202–205; Även Downing gör en liknande iakttagelse angående Nederlän-

derna och Sverige (Downing (1992) s. 246). 
1071 Hui (2005) s. 192. 
1072 http://www.ne.se/monarkomakerna (Hämtad 9/8 2012) 
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politik som innebar ökad tolerans både för protestantiska dissenters och för 

katoliker.1073 Koenigsberger framhåller att religiös opposition och konstitut-

ionalistiskt färgad opposition gick hand i hand. Han framhåller att religiösa 

frågor var ”digitala” under denna tid och gjorde världen svart-vit i de troen-

des ögon: man var antingen på änglarnas eller på djävlarnas sida i en metafy-

siskt laddad kamp. Dessutom kunde de religiösa identiteterna ena människor 

med olika social bakgrund.1074 Wayne Te Brake har också framhållit att ”van-

liga människor” var mest framgångsrika gentemot härskarna just i religiösa 

frågor, vilket illustreras med flera exempel. Där gick gränsen för härskarens 

makt.1075 I Kina saknades en motsvarighet till den kristna världens präster-

skap och religionen hade inte samma politiska roll som i Europa, vilket kan 

vara en viktig del av förklaringen till att rättstatsprincip och accountable 

government inte fick fotfäste där.1076 I de islamiska rikena och i det hinduiska 

Indien satte religionen på ett liknande sätt som i Europa gränser för härskar-

nas makt, skillnaden var främst att den västliga kyrkan byggt upp en fastare 

hierarkisk organisation som gjorde att den på allvar kunde utmana härskar-

na.1077 Som denna avhandling visat var de svenska prästerna ofta både kon-

stitutionalistiska och framgångsrika när det gällde inflytandet över rikets 

religion. De fördelar som de hade i fråga om sammanhållningsskapande 

ideologi, demonisering av motståndarna (den eskalerande intolerans som 

bland annat visade sig i relationen med Kristina) och god organisation delade 

de alltså med kyrkor och religiösa grupper över hela Europa. 

Prästerna besatt också en strategisk resurs som härskarna ville ha tillgång 

till: den ideologiska legitimitet de hade i kraft av sin religiösa expertis. Bor-

garna var i sin tur i besittning av något som härskarna ville ha, nämligen reda 

pengar. Hui menar som sagt att en viktig skillnad mellan den kinesiska och 

den europeiska statsbildningsprocessen var att den kinesiska inföll innan det 

fanns god tillgång till likvida medel. Det faktum att den tidigmoderna euro-

peiska statsbildningen skedde när det fanns pengar att tillgå förklarar att 

härskarna sökte den enkla utvägen att skaffa sig militära resurser för pengar 

man fått in genom skatter, lån och ämbetsförsäljning. Detta gav ofta de civila 

och militära mellanhänder som användes stort inflytande över staten och 

minskade härskarens makt, i jämförelse med Kina.1078 Dessutom hade den 

monetariserade ekonomin gett upphov till borgare, som dessutom i hög ut-

sträckning administrerade städerna genom sina egna politiska organisationer. 

Även om borgare och präster i Sverige hade skilda intressen på grund av att 

deras privilegier skilde sig åt och därför riskerade att splittra dem, så kunde 

                                                      
1073 Harris (2006) s. 195–216. 
1074 Koenigsberger (1986) s. 17. 
1075 te Brake (1998) s. 13, 75, 107, 114, 167, 170. 
1076 Fukuyama (2011) s. 121, 150. 
1077 Fukuyama (2011) s. 262, 266–274, 282f. 
1078 Hui (2005) s. 141f, 228. 
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de stödja sig på politiskt-administrativa organisationer med gamla anor.1079 

Denna lokala koppling även för andra stånd än bönderna har undgått Ertman, 

och har liksom för bondeståndet varit fördelaktig även för borgare och präs-

ter. 

Angående kristillstånden som Koenigsberger nämner var förlorade krig 

sådana återkommande tillstånd. Krig förlorades dock även av utomeurope-

iska stater och imperier utan att dessa för den skull utvecklade representativa 

församlingar, så även om förlorade krig ofta gett upphov till att monarkisk 

makt försvagats kan inte detta vara en avgörande förklaring till församling-

arnas existens. Victoria Hui förklarar Kinas brist på sådan representation 

med att de kinesiska ledarna inte kom i finansiellt trångmål på samma sätt 

som de europeiska, eftersom de inte använde sig av dyra legosoldater och 

allmänt hade en mer rationell och centraliserad administration.1080 En in-

vändning mot att detta skulle vara den enda förklaringen är att förmoderna 

representativa församlingar inte endast sammankallades för att äska större 

medel. Deras medeltida ursprung var i minst lika hög grad en effekt av att 

härskarna behövde stöd i maktfrågor, som till exempel en ny dynastis till-

träde.1081 

Europas dynastiska bräcklighet 

En möjlighet som väckts när jag studerat den svenska riksdagens utveckling 

är att det kan ha varit Europas inbyggda dynastiska instabilitet som bäddade 

för ständernas möjlighet att hävda sig. I och med att arvsrätten inom de 

europeiska dynastierna inskränkte sig till barn (ofta bara söner) födda inom 

äktenskapet fanns det en betydande risk att dynastin vid en monarks död 

antingen saknade odiskutabel arvinge eller att arvingen var ett barn och en 

instabil förmyndarperiod tog vid. Själva fenomenet har förstås inte undgått 

forskningen.1082 Detta skulle kunna utgöra en avgörande skillnad mellan 

Europa och asiatiska monarkier och kunna förklara uppkomsten av represen-

tativa församlingar i Europa. Koenigsberger har påpekat att sannolikheten 

för att tronföljaren var en vuxen man med odiskutabel rätt till tronen var 

cirka 50 %.1083 Detta innebar att de dynastiska kristillstånden var kroniskt 

återkommande, vilket också förstärktes av tidens höga dödlighet, kungars 

envisa deltagande i krig och riskerna för att regenterna mördades. Dessutom 

var möjligheten att tronföljaren inte var lämpad för sitt ämbete överhängande 

i arvsmonarkierna, en risk som förstärktes av att han/hon ställdes inför upp-

giften att behärska en alltmer komplex administrativ och militär apparat i 

takt med att statsbildningsprocessen fortskred. Att de europeiska dynastierna 

                                                      
1079 Blickle (1997) s. 327f. 
1080 Hui (2005) s. 201. 
1081 Marongiu (1968) s. 223, 225. 
1082 Se t.ex. Graves (2001) s. 36f. 
1083 Koenigsberger (1986) s. 19n27, 24. 
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vilade på så sköra trådar ledde också till att grannfurstar som gift in sig i 

dynastin ofta kunde resa mer eller mindre legitima krav på att få överta tro-

nen i andra länder. Det medeltida och tidigmoderna Europas krig var påfal-

lande ofta utlösta av sådana dynastiska konflikter, vilket inte synes vara fal-

let med andra statssystem.1084 

Den dynastiska bräckligheten skapade enligt min åsikt en situation där de 

politiska aktörerna i princip konstant förberedde sig för att försvara eller 

utöka sin makt och sina rättigheter, och således stimulerade politisk aktivitet. 

Oppositionen mot det karolinska enväldet var väl förberedd när Karl XII 

dog, vilket medförde att den konstitutionella förändringen kunde genomföras 

på häpnadsväckande kort tid.1085 Det är också frapperande att en viktig faktor 

som fick oppositionen mot Jakob II att skrida till aktion 1688 var att han fick 

en son som kunde ärva tronen och som säkerligen skulle uppfostras till att bli 

en katolsk enväldig monark.1086 Än viktigare blev det för aktörerna att vässa 

sina politiska vapen med tanke på att de institutionella mekanismerna vid 

maktskiften fortfarande var outvecklade och gjorde maktöverföringarnas 

resultat oförutsägbara. 

En av det demokratiska systemets kärnpunkter är just fredliga, förutsäg-

bara maktskiften där förlorarna i allmänna val erkänner sig besegrade utan 

att våldsamheter utbryter. Vad man kan skönja är en utveckling på lång sikt i 

de dynastiskt bräckliga länderna där institutionerna för maktöverföring och 

maktskifte kom att bli allt mer väldefinierade och bidrog till de fredliga 

maktskiftena i dagens demokratier. En komparativ analys mellan andra stats-

system i till exempel Asien med det europeiska skulle kanske kunna ge ett 

definitivt svar på huruvida den säregna europeiska arvsrätten spelade den 

roll för underståtarnas möjlighet att hävda sig mot statsledningarna som jag 

misstänker. I så fall är detta ytterst en konsekvens av kyrkans inflytande på 

statsbildningen under medeltiden, eftersom det var kyrkan som genomdrev 

den snäva successionsrätten som föreskrev att endast söner till drottningar 

hade successionsrätt, på samma sätt som endast barn födda i äkta säng hade 

full arvsrätt i icke-furstliga familjer.1087 

Faktorer som avgjorde maktkampen 

Vilka var de avgörande faktorerna i maktkampen mellan regenter och repre-

sentativa församlingar om hur stark staten skulle tillåtas bli, i vilken ut-

sträckning regenten skulle underkastas konstitutionella begränsningar enligt 

rättsstatens principer och i vilken utsträckning regenterna skulle vara ansva-

rig inför ständerna? 

                                                      
1084 Bara namnen på 1700-talets krig påminner om detta: Spanska tronföljdskriget, Polska 

tronföljdskriget, Österrikiska tronföljdskriget, Bayerska tronföljdskriget. 
1085 Thanner (1953) s. 49–54. 
1086 Harris (2006) s. 1ff. 
1087 Berman (1983) s. 230f; Fukuyama (2011) s. 229–239. 
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Regenternas position gentemot andra politiska aktörer förstärktes genom 

att den statliga organisationen genomgick en kvalitativ förbättring. Både 

administrationen på uppbördssidan som utgiftssidan blev på många håll 

bättre och ställdes dessutom under härskarnas direkta kontroll, särskilt i de 

länder som använde sig av vad Hui kallar självförstärkande politik. Sverige 

kan räknas till denna kategori. Representativa församlingar var användbara 

för att bevilja och legitimera regenternas uppbörd, men kunde i takt med 

härskarnas växande styrka avskaffas, ignoreras eller få en endast ceremoniell 

innebörd. Utvecklingen underlättades av att många församlingar, som Ert-

man påpekat, försvagats av att de var splittrade mellan olika intressegrupper. 

Regenterna kunde då söndra och härska. Härskarna besatt ofta ett slags ideo-

logisk legitimitet när det gällde att styra landet som utmanarna saknade. Le-

gitimitet var förvisso viktig för härskarna, men denna kunde uppnås på annat 

sätt än genom att ge undersåtar politiskt inflytande – till exempel genom 

fungerande rättsväsen, effektivt skydd mot fiender, ekonomisk politik som 

gynnade olika grupper av undersåtar. Det är också möjligt att de politiska 

oroligheterna vid 1600-talets mitt stimulerade härskarna till en mer repressiv 

politik, som Goldstone föreslagit. Samtidigt med att arméerna och flottorna 

växte och blev bättre organiserade utvecklades också den militära teknologin 

avsevärt från senmedeltiden och framåt. Det gjorde att statens militära över-

makt mot undersåtarna växte allt mer och att en militär utmaning mot regen-

terna i regel inte hade några utsikter att lyckas om inte delar av militären slöt 

upp bakom de upproriska. Som Fukuyama och Hui fastslagit var det tidig-

moderna Europa inte ensamt eller unikt om denna utveckling av statsmakten: 

det gamla Kina uppnådde samma utvecklingsstadium långt före vår tideräk-

nings början. Vad Kina inte hade var konstitutionellt styre och accountable 

government, vilka båda vilade på de representativa församlingarna som var 

unika för Europa. 

Det existerade strukturella faktorer som gjorde det möjligt för undersåtar-

nas politiska representanter att på olika platser och olika tillfällen hävda sig 

gentemot regenterna. För det första existensen av en parlamentarisk myt som 

Koenigsberger kallar det: en politisk tradition av deltagande som gick att 

återknyta till även när monarkerna växte sig starka mot 1600-talets slut. För 

det andra, som Hui påpekat, existensen av sociala grupper förutom adeln 

som kunde agera som förkämpar för rättsstat och accountable government, 

till exempel präster och borgare. Det var också möjligt att övervinna den 

parlamentariska splittring som Ertman påvisat under vissa omständigheter: 

det var inte på förhand givet att intressegrupper måste vara splittrade i sitt 

förhållande till regenterna. Ertman har också underskattat kraften i prästers 

och borgares lokala och regionala anknytning, och styrkan de (liksom bön-

derna) besatt genom sin anknytning till stiftsorganisationerna och stadssty-

relserna. En gynnsam förutsättning för att motverka splittring var troligen 

också att de politiska förhandlingarna var centraliserade till en arena, som i 

England och Sverige. I dessa länder var parlamentet respektive riksdagen 
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kungens huvudsakliga förhandlingspartner, till skillnad från de mer utpräg-

lade konglomeratstaterna på kontinenten där härskarna ofta förhandlade med 

flera församlingar med jämförbar dignitet. Detta underlättade koordinationen 

(minskade de politiska transaktionkostnaderna) för både regent och underså-

tar och gjorde det lättare för de senare att övervinna geografisk splittring. 

För det tredje var undersåtarnas politiska ställning starkare i religiösa frå-

gor, som Te Brake visat. Reformationens arv av skarpa motsättningar ver-

kade politiskt mobiliserande och kunde ofta sätta olika grupper i opposition 

till härskarna.1088 Någon riktig motsvarighet till sådan religiös ideologi och 

organisation fanns inte i Kina, även om det förekommit religiöst präglade 

oroligheter. För det fjärde försatte sig de europeiska härskarna ofta i finansi-

ella svaghetstillstånd vilket kunde tvinga även absolutistiska regimer att 

inkalla församlingar för att få mer resurser: Karl I av England år 1640 och 

Ludvig XVI av Frankrike år 1789 utgör de mest talande exemplen, då deras 

återkallande av nationella folkrepresentationer i slutändan ledde till att mo-

narkerna avrättades. De kinesiska staterna led inte av sådana finanskriser, 

eftersom deras resursuttag med Tillys terminologi var mer tvångsintensivt än 

kapitalintensivt. För det femte var den speciella dynastiska successionsprin-

cipen i Europa ett destabiliserande element för regenterna. Sannolikheten för 

omstridda successioner, barn på tronen eller på olika sätt odugliga härskare 

försvagade vid många olika tillfällen regenternas förhandlingsposition 

gentemot undersåtarna. Medvetenheten om detta har troligen verkat politiskt 

mobiliserande på många grupper av undersåtar som hade starka incitament 

att försvara eller förbättra sina villkor vid dynastiska svaghetstillstånd, vilka 

var så pass vanligt förekommande att det ständigt måste verkat aktuellt. 

Dessa fem faktorer förklarar i kombination med varandra enligt min åsikt 

överlevnaden av representativa församlingar i Europa.1089 I dessa fanns fröet 

till de moderna representativa demokratierna, som knappast hade kunnat 

utvecklas utan dessa församlingar – vilka i sig var långt ifrån demokratiska. 

Det ska återigen betonas att accountable government inte står i absolut mot-

satsställning till starka stater: alltför svaga stater kan som nämnts leda till en 

social utveckling som inte är gynnsam för demokrati, om staterna alls över-

lever. Statsmaktens växande styrka pekar dock också framåt mot den moder-

na tidens diktaturer som mätt i militär slagkraft kunde bli enormt mäktiga. 

Även om det fanns strukturella faktorer i Europa som motverkade en ut-

veckling mot sådana välden var det inte på förhand bestämt att demokratin 

skulle segra, lika lite som Napoleon var förutbestämd att misslyckas med att 

ena Europa under den starka diktatoriska stat som skapats efter den franska 

revolutionen. Och även om demokrati numera utgör ett slags överideologi 

                                                      
1088 Se även Koenigsberger (1986) s. 17, 24. 
1089 Koenigsberger särskiljer åtta olika faktorer som utgör en skissartad förklaring till att 

konflikten mellan furstar och ständer i Europa fick tre olika utfall: återigen med Sverige som 

undantag. (Koenigsberger (1986) s. 3f, 22–25). 
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för hela världen innebär det inte att stater spontant utvecklar detta statsskick 

bara för att en brutal diktator störtas.1090 

Demokratins tidigmoderna rötter 

Accountable government och rättstatsprincipen är inte tillräckliga förutsätt-

ningar för införandet av demokrati i modern mening, och det är knappast 

nödvändigt för auktoritärt styrda länder runt om i världen att gå igenom 

samma faser som det tidigmoderna Europa för att införa demokrati idag. 

Dessa båda element gick dock utmärkt att uppgradera till att så småningom 

inkludera män med lägre social och ekonomisk status och till sist även kvin-

nor från alla samhällsklasser. På liknande sätt kunde ju de ofrälse göra sig 

gällande på en rikspolitisk scen som skapats av kungamakten och adeln. 

Fokus har i avhandlingen legat på den parlamentariska praktiken, men 

detta innebär inte att aktörer utanför riksdagen var politiskt betydelselösa. 

Bondeuppror, stadsupplopp samt mer indirekta och mindre våldsamma for-

mer av politisk aktivitet har med största säkerhet spelat en roll för politikens 

utformning redan under tidigmodern tid – och gett en politisk roll även åt de 

grupper som inte åtnjöt fullständiga politiska rättigheter. 

Utvecklingen mot demokrati gick förstås inte av sig själv. Det var inte 

frågan om någon historisk nödvändig väg som var utstakad i och med att det 

fanns en riksdag. Att ha tillträde till riksdag och parlament var ett privile-

gium vars värde försämrades, späddes ut, om det utsträcktes till andra. Där-

för hade de grupper som hade detta privilegium goda skäl att förhindra en 

demokratisering. Acemoglu och Robinson menar därför att de flesta över-

gångar till verklig demokrati skedde när de politiskt privilegierade eliterna 

kände sig hotade av icke-privilegierade grupper och reformerade de politiska 

institutionerna för att undvika en revolution.1091 North, Wallis och Weingast 

menar däremot att övergången till vad de kallar open access societies skedde 

på grund av att det var förenligt med de härskande eliternas intressen; på 

grundvalar av att de helt enkelt hade incitament att förvandla något som varit 

elitprivilegier till medborgarrättigheter. Eftersom ett samhälles elit inte var 

någon enhetlig grupp hade de olika delarna av eliterna skäl att uppnå stabili-

tet genom att institutioner upprättades som gjorde fredlig interaktion mellan 

olika grupper möjlig. I och med att antalet grupper som behövde interagera 

ökade med tiden blev ett samhälle med opersonliga och lika rättigheter för 

alla till sist ett lockande alternativ för eliterna, eftersom ett ständigt omför-

handlande av olika specialvillkor ledde till orimligt höga transaktionskostna-

der. Enkelheten uppvägde privilegieförlusterna för eliterna.1092 

Säkerligen var det lättare att ”uppgradera” stater som hade politisk repre-

sentation och rättstater till verkliga demokratier än det var att förvandla 

                                                      
1090 Fukuyama (2011) s. 13. 
1091 Acemoglu & Robinson (2006) s. xiiif, 2ff, 25, 269f. 
1092 North, Wallis & Weingast (2009) s. 148ff, 154, 158, 188f, 245f. 
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renodlat auktoritära eller despotiska stater på samma sätt. Det är dock långt 

ifrån säkert att det alltid går att förändra stater på det gradvisa sätt som sked-

de i Sverige och Storbritannien. De amerikanska sydstaternas slavägare och 

de franska aristokraterna under ancien régime försvarade till exempel sina 

privilegier så hårdnackat (till och på köpet med konstitutionalistiskt präglade 

argument) att tvångsåtgärder troligen var enda sättet att förändra de djupt 

odemokratiska politiska institutionerna i dessa stater.1093 Dock har omstört-

ning med våld också ett pris som ofta har betalats av den förlorande sidan då 

oinskränkta segrare ofta behandlar sina motståndare hänsynslöst, vilket de 

franska aristokraternas öde under revolutionen vittnar om. Detta har i sig 

varit ogynnsamt för utveckling av representativ demokrati, som snarare gyn-

nats av balans mellan olika grupper: något som redan Barrington Moore 

framhöll. På samma sätt har en balans mellan stark stat och starkt samhälle 

varit en god jordmån för demokratisk utveckling.1094 

Den svenska riksdagens omvandling från fyrståndsriksdag med regering 

ansvarig inför kungen till modern parlamentarisk-demokratisk folkrepresen-

tation skedde under en ganska utdragen process. Att riksdagen tillhandahöll 

en gammal form som de orepresenterade ville stöpa ett nytt innehåll i, en 

arena arbetare och kvinnor ville delta på, bidrog säkerligen till den stabilitet 

och brist på konvulsioner som präglade den svenska inrikespolitiken i jämfö-

relse med de flesta kontinentaleuropeiska stater. Man ska också komma ihåg 

att denna arena fortfarande existerade på grund av att de grupper som haft 

tillträde till den sett till att den överlevt, och därigenom oavsiktligt skapat en 

viktig förutsättning för dagens demokratiska riksdag. 

                                                      
1093 Fukuyama (2011) s. 456f. 
1094 Moore (1966) s. 414–419; Fukuyama (2011) s. 479. 
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Summary: Commoner Estates and Power. An 
institutional study of the Riksdag and the 
Commoner Estates’ policy regarding power-
sharing 1660–1682 

Did common people in the past accept their subordination? At least tradi-

tional historiography of the politics of early modern Sweden suggests that 

they did. It has been argued that the three commoner estates − priests, burgh-

ers and peasants − in the Riksdag (the name of the Swedish Diet) sought to 

enhance the power of the king rather than pursue greater power for them-

selves. In this thesis I challenge that hypothesis. 

In chapter 1 I introduce five areas of interests formulated as research 

questions, which are presented in the context of theories and findings of 

earlier research. I have chosen to study the policies of the commoners chiefly 

by examining their actions and decisions in constitutional matters dealt with 

by the Riksdag. Chapter 5 through 9 consist of case studies of such matters. I 

have chosen a case study-approach mainly because I think that political ac-

tions is best understood when the circumstances and the context is as fully 

understood as possible. Since the political environment of the Riksdag dur-

ing the 17th century has hitherto not been analysed carefully, I have decided 

to do so myself. Chapter 3 consists of descriptions and analyses of the politi-

cal institutions that governed the political life in the Riksdag, preceded by a 

historical background in the form of an account of the earlier history of the 

Riksdag and the commoner estates. In chapter 3 I build on the work of earlier 

historians, but also on my extensive reading of the protocols produced by the 

Riksdag. A similar approach is employed in chapter 4, which deals with the 

relations between the estates on the Riksdag: I employ examples fetched 

from the protocols and also quantitative methods in order to examine these 

relations. In chapter 10 I present my answers to the questions from chapter 1. 

Finally, in chapter 11 I discuss my findings in the context of comparative 

studies made by political scientists and sociologists regarding state-building 

in the early modern world. In doing so I attempt to explain which forces 

pushed states towards constitutional government with strong elected assem-

blies, and which forces supported absolutist monarchs. 

My conclusion is that the commoner estates were not generally in favour 

of royal absolutism. The priests in particular often expressed views associat-
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ed with constitutionalism. Commoners as well as nobles used both constitu-

tionalist ideas and patriarchal ideas (in my framework patriarchal ideas are 

ideas of the king is the “father” of the country who everyone is obliged to 

obey). Theocratic ideas on the other hand were very rarely expressed on the 

Riksdag. The most consequent feature of the constitutional policies of the 

commoners is the defence of the prerogatives of the Riksdag. The introduc-

tion of absolutism was met with passive consent rather than with enthusiasm. 

Charles XI’s attacks on the nobility on the other hand had the full support of 

the commoners. 

The abdicated Queen Kristina and the king’s uncle both tried to appeal to 

the commoners’ supposed respect for the royal family as they asserted a 

power position for themselves. To their disappointment the commoners ex-

pressed sympathy, but clearly showed that other goals such as peace and 

security had higher priority than respect for royal blood. The king Charles XI 

was a respected ally rather than a leader that the Riksdag blindly followed. 

During the regency of Charles’s childhood the commoners sought to annul 

decisions made by earlier kings. Most likely this was because the regency 

government was regarded as weaker than the regime of a ruling monarch. 

The general pattern was, it seems, that the commoner estates were more as-

sertive in their claims when they believed they had the support of the gov-

ernment and/or when they thought that the government was weak. The re-

gime changes of 1660 and 1672 meant that the new regimes were quite vul-

nerable and thus offered opportunities for the commoners to realize different 

goals − which is exactly what they tried to do. After the king’s position was 

strengthened after the war of the 1670’s, however, the easiest way to realize 

policy goals was through a submissive attitude towards the king. Now the 

king alone decided the rules of the game. 

In most respects the political institutions of the Riksdag were uncertain 

and unclear, which was a disadvantage for less politically well-oriented es-

tates such as the peasant estate − especially when it came to complex consti-

tutional issues. The clergy, on the other hand, which had extensive 

knowledge of such matters, were well-organized and the members of the 

estate to a large extent shared the same interest: to preserve the Swedish 

church and its religious monopoly. The fact that the priests had the skills to 

manoeuvre in the political environment of the Riksdag may have contributed 

to their often constitutionalist policies. The burghers and the peasants on the 

other hand tended to rely more on a submissive attitude towards the govern-

ment to obtain their goals, which is probably explained by the fact that they 

were less coherent and probably had less knowledge than the clergy. The 

priests were more or less the equals of the noble estate when it came to polit-

ical skills: they were also the chief rivals of the nobility. 

The clergy and the burghers were allied throughout the period and the 

partnership of these “middle estates” almost seems to have been taken for 

granted, a fact that has escaped the historians. Together they could decide 
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whether to ally themselves with the nobility or with the peasantry and thus 

form a decisive majority in the Riksdag. The peasants often cooperated with 

the other commoners, but were sometimes excluded from the cooperation of 

priests and burghers. When all the commoners were allied, the peasants’ 

chief contribution was the fact that they represented the majority of the 

realm’s tax-payers and also possessed a military potential. This strength was 

the background the sometimes menacing attitude the peasants displayed − 

which was in stark contrast to the humility they often showed towards their 

“betters”. The priests and the burghers on the other hand contributed with 

knowledge of constitutional law and proper language that could be employed 

in formal letters to the government, all of which were skills that the peasants 

did not possess themselves. On occasions the peasants also cooperated ex-

clusively with the nobility, a fact that has eluded most historians of the peri-

od some of which has characterised the relation between the two estates in 

terms of class struggle. 

The fact that the Riksdag emerged as the most important political arena in 

Sweden is a sign that political practice was becoming increasingly peaceful, 

in contrast to the violent preceding centuries. The lines of communication 

between different political actors were kept open thanks to the Riksdag ses-

sions, and probably the interaction nurtured an increasing trust in the state 

and the political process. Perhaps it is correct that a “Swedish model” of 

peaceful interaction was emerging, one of the prelates even thought that 

mildness in political matters was characteristic of the “Swedish way”. But at 

the same time the lower estates could feel threatened even at the Riksdag. 

Peasants in particular were subjects to threats from noblemen. The lower 

estates also often expressed worries that Charles XI would take revenge on 

them for contributing to changes in his late father’s will of 1660. The Riks-

dag was an arena with uncertain status and unclear rules that made it hard 

for the commoners to make effective use of it. Priests, burghers and peasant 

also were clearly subordinated under the government. Nevertheless the 

commoners defended the Riksdag and anxiously guarded their right to attend 

its sessions. 

Ideas about the king’s exalted status, about the importance of the law, and 

about religious unity (in the Lutheran faith) constituted a sort of framework 

for the political process which everyone agreed to. This framework still was 

quite loose and allowed different interpretations dictated by shifting circum-

stances. The self-interest of the different estates often determined their poli-

cies, often in order to benefit them through establishing beneficial political 

institutions. Differences in political and economic interests led the estates to 

political conflict with each other. At the same time ideas were important 

since they gave form to the political arguments that the estates expressed. 

My answer to the question whether the commoners accepted their subor-

dination is a qualified no. They always tried to use politics to influence poli-

cies in a direction that was advantageous to themselves. The means and ac-



 347 

tions, and even the policies, varied with circumstances, context and the pow-

er of their opponents. I think that it is possible to generalize this to other 

times and places: weak actors will pursue their interests given opportunities 

to do so, no matter how submissive they appear in contact with powerful 

superiors. 

In the last chapter I discuss why representative assemblies survived in 

some countries while others fell under the spell of autocrats. Some scholars 

have put forth the idea that the victory of the English Parliament in the Glo-

rious revolution of 1688 was crucial for the survival of parliaments and diets 

in Europe and for the development of democratic institution. I disagree, 

pointing to the fact that the Swedish Riksdag managed to survive the Caro-

line absolutist regime and re-emerged stronger than ever during the Age of 

Liberty in the 18th century. This reveals that apart from contingent events 

such as the developments in England in 1688 and the death of Charles XII in 

1718 there were deeper structural features of European societies that allowed 

representative assemblies to survive. After all, there were no counterparts to 

such assemblies in the world outside of Europe and North America, despite 

the fact that for example China was far ahead of Europe when it came to 

creation of a strong, “modern state” (according to the claims made by the 

political scientists Victoria Hui and Francis Fukuyama). I propose that five 

structural features of early modern European societies made it possible for 

representative assemblies to be successful at least part of the time. 1) The 

survival of a parliamentarian myth, that the idea of a representative assembly 

as the chief policy-making arena in the realm was present in the minds of its 

people. 2) The existence of political actors beside the nobility, such as clergy 

and burghers (and sometimes peasants), who also had an interest in preserv-

ing the assemblies. 3) The religious developments in Europe during the 

Reformation added ideological fervour to political struggles that stimulated 

subjects to resist monarchs who did not share their religion, and the assem-

blies were important for the subjects when they advanced their claims. 4) 

European monarchs often put themselves in difficult financial positions 

which forced the rulers to call for assemblies in order to be able to raise the 

necessary revenues. 5) The principles of dynastic succession in Europe (only 

children, and often only sons, of the queen could become rulers) led to a 

high probability of regencies, questioned successions and weak rulers. I ar-

gue that this weakened the rulers of Europe in comparison to for example 

Asian rulers. The recurring dynastic crises and the possibility that such a 

crisis was imminent always was a real possibility for the political actors be-

neath the throne. This gave them an incentive to prepare to defend and/or to 

expand their rights and privileges if and when government was weakened by 

a dynastic crisis. 
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Appendix 1. Ur Kungabalken i Kristoffers landslag 

(1442) 

2. 

Yfver alt Sveriki skal ey konungslik krona eller konunger vara utan en. Han 

ägher styra oc radha borgom oc landom, Upsala ödhom, kronona gotz oc 

allom konungslikom räth oc ingäldom, ensak sin hava, dulgadrap oc danaarf 

oc saköris bruth sin ofver alt Sverike, som lagh oc rättir är; tho sva ath ande-

likit oc värlzlkit frelse niute sina privilegia oc gambla frihet. 

§ 1. Engte af tessom fornempdom, som för är sag, ma konunger minska 

for androm konunge. Gör the nokor konunger, äghe tha then konunger, epter 

komber, valdh thet ater kalla och taka, om han gither. 

§ 2. Alle oc the, som i rike hans byggia oc boa, ägha oc scula honom 

lydno halda, budh hans standa oc til tienstio vara, serlica a landamärom land 

ath väria, oc ey ytermere meth herfärd fara utan godvilia thera fanghom. 

 
3. 

Nu är til konungsriket i Sverike konunger väliande oc ey ärfvande, än the 

konungh mist hava, tessom lundom, ath fornempde lagmen, hvar af laghsagu 

sinne, sculu meth samtycke alla thera, i lagsagu boande äru, 12 men taka, 

vithra oc snälla, oc meth them a nempdom daghi timelica til Mora tingh 

koma konung at välia. Första röst ägher laghman af Upland hava oc meth 

honom nempde ära han til konungh välia; ther näst hvar laghman epter 

androm, Sudermanna, Östgöta, Ölandz, Tiehäratz, Vesgöta, Verma, Närike, 

Väsmanna oc Finlandz. The ägha han til krono oc konungsdöme välia 

landom radha oc rike styra, lagh styrkia oc fridh halda. Tha skal han dömas 

till Uppsala öde. 

§ 1. Hvilkin en af inrikis föddom oc helst konungasynom, än the til ära, af 

allom thessa laghmanna röstom eller af flästom laghmannom tilnempdom 

varder til konungs takin, sculu fornempde lagmen han til konungh döma. 

 
4. 

Nu a sama dagh oc stadh ägher konunger allom inrikis boandom tryggia eda 

sina sväria oc ganga. 

§ 1. Först articulus är ath, ath han scal älsca gudh oc the helga kirkio oc 

räth henna styrkia, oskaddom allom konungslikom räth, kronona oc alz Sve-

rigis almoga. 
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§ 2. Annar articulus är, ath han scal alla räthviso oc sannind styrkia, älsca 

oc göma oc alla vrangviso oc osannindh oc allan oräth nidher tryckia både 

meth räth oc konungsliko välde sino. 

§ 3. Tridia är, ath han scal trygger oc troen vara allom almoga sinom, sva 

at han scal engen fatighan eller rikan forderfva a lif eller limi, uthan han är 

laghlica forvunnen oc dömder epter Sverikis scrifnom laghom. Ey scal han 

oc nokraledis nokot gotz fast eller löst af nokrom taka eller afhenda lata, 

utan epter laghum eller lagha domom. 

§ 4. Fierde articulus är, ath han scal meth sins radz radhe i Sverige rike 

sino Sverike styra oc rada medh inföddom svenskom mannom og ey ut-

lendzkom oc at han ey utföddan man i rad hans i Sverike taki oc ey lati 

husom eller landom rada, ey Upsala ödom eller sva gamblo kronone godze, 

ath engen minnis eller af sanne sagu vet, huru thet först under kronona kom. 

§ 5. Fämpte articulus ät, ath konunger ägher göma hus oc land meth arli-

com ingeldom thera oc landamärom oc väria epter magt sinne, sva at engte 

af tessom fornempdom minskes fore them konunge epter komber, thy ath 

han äger vald thet meth räth ather taka, eller vorde sköt konungsdöme 

grefvadöme eller minna. 

§ 6. Siette articulus är ath konunger ägher lifva vidh Upsala ödhe, krono-

gotz oc arlika lagha utskylder af landom sinom oc engen nyan tunga eller 

aleghn a land sit leggia, utan meth sva forskälom, först än utlendzker här, 

hedin eller cristen vilia landh hans häria eller nokor inländis säter sik mote 

konunge och konunger giter sik ey androm lundhom vart, eller barn sit, son 

eller dotter giffta, eller konunger scall kronas eller ericsgathu sina ridha, eller 

konunger torf vidher hus sin eller Upsala ödhe byggia: i tolkom fallom tha 

scal biskoper oc laghman af laghsagu hvarie oc 6 af hofmannom oc 6 af al-

moganom thet millan sin vägha, hvat hielp almogen scal oc ma drageligast 

göra konunge sinom. 

§ 7. Siunde articulus är, at konunger scal kirkiom, klärkom oc klostrum, 

riddarom oc svenom og hvars thera hionom oc gotzom alt gamalt frelse, 

frihet oc privilegia halda oc Sverikis lagh, the som almogen meth godvilia oc 

samtykkio vidertakit haver, halda oc styrkia oc väria, sva ath engen olagh 

gange ofver räth lagh, serlica ath engen utlendzker rätter draghis in i riket, 

almoganom til tunga, oc engen ny lagh gifvis almoganom utan ja oc godvilia 

thera fangnom. Han scal oc almoga sin allan frida oc frelsa, serlica then 

spaka, som meth späkt och meth laghom vil lifva, sva for ostyrlicom oc 

vrangvisom inledzkom som for utländzkom; serlika i aminnelse hava oc 

halda at styrkia kirkiofrid, thingsfrid, qvinnofrid oc hemfridh. Alder fridher 

ökis oc ofrider forgangs, epter thy som konunger är rätvis till. 

§ 8. Nu ägher konunger edh sin sväria a bok oc helgedoma i handh sinne 

halda oc sva sigia; sva bidher jach mik Gudh hullan bade til lif oc siel, jom-

fru Maria oc sancte kung Eric konung oc all helgon oc helga doma, the jag a 

halder , ath jak scall alla uptalda oc fornempda articulos styrkia oc halda 

epter kunnist oc bäzsta samviti mino. Oc ägher konunger meth uphaldne 
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hand sinne Gudhi oc almoga sinom a tryggia tro lofva edh sin halda vidh 

allan almogan sin, ungan oc gamblan, oföddan som föddan, vidh okäran som 

käran, vidh fravarande som närvarande oc konungs edh hördo oc i engo 

bryta, utan helder ökia meth allo godho oc serlica meth konungslikom kerlek 

sinom. Gudz klerker se meth konunge varom oc allom almoga hans. 

§ 9. Tha han är sva af laghmannom oc landzmannom valder oc til ko-

nungs dömder oc havir edha sina gangit, som för är sagt, tha är han laghliker 

konunger ofver alt Sverike. Sidhan ma han län läna, rike sino styra oc allo 

thy, som för är sagt, thertil i rike sino af Gudhi högsta dom hafva ofver alla 

verlzlica domara oc sva almogans keromal epter laghum eller epter uthletta 

fulla sannindh höra, hvat han helder vill. 

 
5. 

Nu ägher laghman i Uplandom oc hvar af laghsagu sinne oc alder almogen 

meth them närvarande, tha konunger taks, thessa edha ganga. 

 § 1. Förste articulus är, ath alder almogen i Sverike boande scal han 

fore konung hava, vald hans oc allan konungslikan räth styrkia. 

 § 2. Annar är, ath vi sculom honom rätta lydno halda oc budh hans ful-

kompna i allo thy, som oss svarlikit är bade for Gudhi oc mannom honom at 

biuda oc oss ath göra, allom rät hans oc varom. 

 § 3. Tridhi är, ath vi sculom honom trone oc hulle tienista men vara, 

serlica meth herferdh til landamäris rike oc landh meth honom väria. 

 § 4. Fierde articulus är, ath almogen som af alder havir varit oc än är 

skatskylloger, ägher oc scal alla arlica lagha utskylder sina konunge sinom 

gifva oc utgöra meth godvilia, uthan alla trytzsko, hona flytia oc föra epter 

konunugs vilia oc sielfra thera räth. 

 § 5. Sidan scal laghmadher oc almoge all edha thera sveria a bok oc 

helgadoma. Tha äger laghmader hand sina uphalda, bidhiandis sik ok allom 

almoganom sva Gudh hullan bad til lif oc siel, jomfru sancta Maria, sancte 

Eric konung oc al helgon oc helgadoma, the han ahalder, ath the scula alla 

uptalda oc fornempda articulos vidh konung sin halda oc styrkia epter bäzsta 

kunniy oc samviti thera oc meth uphaldnom handom Gudhi oc konunge si-

nom a tryggia tro lofva edh thera halda. Oc meth tessom edom oc trolofvan, 

som laghman och almoghen havi lofvat oc svorit konunge sinom, bindz bade 

unger oc gamal, ofödder som födder, okär, som kär, fravarande som närva-

rande, som edha svoro oc tro lofvado. […] 

 
7. 

Nu tha konunger vil, scal han i Upsalom vigias oc kronas heller annar stadz i 

rike sino epter vilia oc fallom sinom, tha af erchebiscope helzt for värdohget 

sculd beggia thera. 

 

8. 
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Nu tha konunger valder är, ägher han radh sit taka oc välia: först erchebiscop 

oc sva lydbiscopa, sva marga af them, som honom fallit är, af them, som i 

hans rike boa, oc adhra klerka, som honom ära nytte. 

§ 1. Tolf äga i konungs rade vara af riddarom oc svenom og ey flere; the 

fornempde biscopa, clerka, riddara oc svena ägha konunge edh sin sväria: 

först sculu the sväria a Gudh oc helgadoma, som the ahalda, ath the scula 

konunge rada, thet som the vita for Gudhi honom oc lande hans nyttogt oc 

gagnligt vara, thet ey lata fore vild sculd, frendsemio, maghsämio eller vens-

cap. Annat ärh the scula han styrkia til rikesens räth meth alle thera magt, ath 

han moge alla the edha, som han haver rikeno svorit oc almogen honom, väl 

ath halda, och thet sama sculu the sielfva sik jätta ath halda. Tridia är, ath the 

scula alt thet lönlikit halda, som konunger vil lönlikit hava, oc hvargen up-

penbara, ther honom eller hans rike ma skadi af koma. 

 

Återgivet efter Hildebrand (1891). 



 352 

Appendix 2: Minibiografier 

Bondeståndet  
Per Eriksson (1596–1680) Bonde från Uppland, nämndeman. 

Deltog på riksdagarna 1643, 1647, 

1650, 1654, 1655 och i Göteborg 

1660 – på de fyra senare var han 

bondeståndets talman. Fängslades 

1660 sedan han hotat med uppror, 

benådades nästa år till bötesstraff. 

  
Prästeståndet  
Baazius, Johannes (1626–1681) Teolog och politiker. Hovpredikant 

1653, biskop i Växjö 1667, biskop i 

Skara 1673, ärkebiskop 1677. 

 

Brunnius, Eric (1597–1664) Professor i historia 1636, superin-

tendent i Göteborg 1647. Ortodox. 

 

Emporagrius, Eric (1606–1674) Teolog, rättslärd, politiker. Professor 

1637, hovpredikant 1645, pastor 

primarius i Stockholm 1649, biskop 

i Strängnäs 1664. Deltog i seklets 

kyrkolagsarbete. Strikt luthersk- 

ortodox. 

 

Enander, Samuel (1607–1670) Politiker. 1648 superintendent i 

Kalmar. 1655 biskop i Linköping. 

Nära allierad med pfalziska ätten 

och adlades av Karl X Gustav 1658. 

Ledde i Lenaeus frånvaro präs-

teståndet under riksdagarna 1660 

och 1664. 

 

Laurelius, Olof (1585–1670) Teolog och politiker. Professor 

1621. Biskop i Västerås från 1647. 

Strikt ortodox lutheran som värnade 

om prästeståndets rättigheter gente-
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mot världslig överhet. Utarbetade 

prästeståndets privilegier. 

 

Lenaeus, Johannes (1573–1669) Teolog och politiker. Professor 

1613–1647, ärkebiskop 1647–1669. 

Som politisk teoretiker förespråkare 

för ”blandad monarki” med makt-

delning. Ledde de ofrälse under 

ståndsstriden 1650. 

 

Svebilius, Olof (1624–1700) Katekesförfattare och politiker. Bis-

kop i Linköping 1678. Ärkebiskop 

1681. Var Karl XI:s lärare i teologi 

och denne gynnade sedan Svebilius 

karriär. 

 

Terserus, Johannes (1605–1678) Teolog och politiker. Professor 

1640–1658. Biskop i Åbo 1658–

1664, avsatt p.g.a. tolerans mot 

kalvinismen. Biskop i Linköping 

1671–1678. Motståndare till adelns 

maktställning, ledde det lägre präs-

terskapet under ståndsstriden 1650 

och var fram till sin död en av präs-

teståndets ledande män. 

  

Borgarståndet  

Prytz, Johan (1621–1667) Ämbetsman, lärd författare, politi-

ker. Justitieborgmästare i Stockholm 

1660. Borgarståndets talman på 

båda riksdagarna 1660. Adlad 1661. 

 

Thegner, Olof (1615–1689) Bondson, ämbetsman, politiker. 

Sekreterare i reduktionskollegium 

1655. Justitieborgmästare i Stock-

holm 1668–1683. Adlad 1683, 

landshövding 1685, friherre 1687. 

Utkämpade flera strider med höga-

deln, samarbetade med Karl XI. 

Borgarståndets talman vid riksda-

garna 1668, 1675, 1678, 1680 och 

1682. 

  

Kanslitjänstemän  
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Ehrensteen, Edvard (1620–1686) Ämbetsman och diplomat. Adlad 

1657. Sekreterare hos Karl X Gustav 

1655–60 och uppsatte 1660 kungens 

testamente. Han arbetade 1660–80 i 

kanslikollegiet och som sändebud, 

blev kungligt råd 1683. 

 

Hoghusen, Henrik (1624–1684) Diplomat och ämbetsman, verksam 

på Kanslikollegium. Adlad 1662, 

utnämnd till statssekreterare 1673 

och till kansliråd 1674. 

 

Olivecrantz, Johan Paulin (1633–

1707) 

Statsman. Son till ärkebiskopen 

Laurentius Paulinus Gothus, adlad 

1654. 1665 statssekreterare, 1674 

kansliråd och hovkansler. Fiende till 

Karl XI:s betrodde rådgivare Johan 

Gyllenstierna och utpekad som för-

fattare till pamfletten ”Les anecdotes 

de Suède”. 

  

Medlemmar av kungahuset 

Adolf Johan (1629–1689) Karl X Gustavs bror, hertig av Ste-

geborg, pfalzgreve vid Rhen. 

 

Hedvig Eleonora (1636–1715) Karl X Gustavs drottning, Karl XI:s 

mor. Medlem av sonens förmyndar-

regering 1660–1672. 

 

Karl XI (1655–1697) Kung från 1660. Tillträdde rege-

mentet 1672, kröntes till kung 1675. 

 

Kristina (1626–1689) Regerande drottning 1644–1654. 

Abdikerade och övergick strax där-

efter till katolicismen. Hade efter 

abdikationen rätt till inkomster från 

vissa områden i det svenska väldet. 

  

Adeln, riksrådet, förmyndarregeringen 

Bielke, Sten (1624–1684) Friherre och statsman. Riksråd 1657, 

riksskattmästare 1672. I opposition 

mot De la Gardie under förmyndar-

tiden. 
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Brahe, Per d.y. (1602–1680) Greve och statsman. Riksdrots 

1641–1680. Medlem av förmyndar-

regeringen, dock utan att utöva stort 

inflytande. En av Sveriges rikaste 

adelsmän, konservativ och börds-

stolt. 

 

De la Gardie, Magnus Gabriel (1622–1686). Greve och 

statsman. Riksråd 1647, riksskatt-

mästare 1652, rikskansler 1660, 

riksdrots 1680. Ledande gestalt i 

förmyndarregeringen och föresprå-

kare för franskorienterad utrikespoli-

tik, förlorade kungens förtroende 

efter 1675. 

 

Fleming, Herman (1619–1673) Statsman. Riksråd 1650, friherre 

1651. President i kammarkollegium 

1653–1660 och president i redukt-

ionskollegium 1655–1660. Kontro-

versiell bland sina ståndsbröder 

p.g.a. sitt nit som förespråkare för 

och genomdrivare av 1655 års re-

duktionsbeslut. 

 

Rosenhane, Schering (1609–1663) Statsman och diplomat. Författade 

Oeconomia, en handbok i hur man 

borde sköta ett adelsgods. 

 

Rålamb, Claes (1622–1698) Diplomat och rättslärd. Landshöv-

ding 1660, riksråd 1664–1682, fri-

herre 1674. I opposition mot De la 

Gardies ”slösaktiga” finanspolitik 

och franskorienterade utrikespolitik 

under förmyndartiden. 

 

Wrangel, Carl Gustaf (1613–1676) Militär och statsman. Riksråd och 

fältmarskalk 1646 greve 1651, riks-

marsk och medlem av förmyndarsty-

relsen1664. En av de mest framstå-

ende befälhavarna både till lands 

och till sjöss, men utan motsvarande 

politiskt inflytande. 
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