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TF 1766 i sin historiska  
och rättsliga kontext 

Ett försök till sammanfattning

Rolf Nygren 

Boktryckarkonsten och censuren –  
två följeslagare genom historien

År 1483, drygt trettio år efter starten av Gutenbergs tryckeri i Mainz, 
utkom de första inom Sverige-Finlands gränser tryckta skrifterna. Det 
gällde bl.a. en uppbyggelsebok illustrerad med träsnittsbilder, latinsk 
till språket och framställd av en boktryckare inflyttad från Lübeck. 
Den första boken på svenska trycktes i Uppsala 1495, också det en from 
bok som handlade om konsten att dö.1 Möjligheten att framställa mer 
avancerade skrifter i riket var begränsad, precis som marknaden. 

Reformationsstriderna medförde boktryckarkonstens stora genom-
brott. Nu handlade det om massproduktion. Nya testamentet trycktes 
på danska 1524, på svenska 1526 och finska 1548. Fullständiga bibelut-
gåvor på svenska och danska förelåg 1541 och 1550 men på finska först 
1642. De tryckta bibelutgåvorna på folkspråken fick följder långt utöver 
de religiösa. De blev normerande för de nordiska riksspråken.

Tryckpressen var dock ett tveeggat vapen. Den kunde massproduce-
ra både Guds ord och överhetens befallningar men även regimkritiska, 
religiösa, filosofiska och politiska budskap. Censuren blev en notorisk 
följeslagare till tryckpressen.2

Vad som hände ute i Europa hände också hos oss. Gustav Vasa be-
slagtog 1526 biskop Hans Brasks tryckeri i Söderköping som satts upp 
tre år tidigare för att bekämpa reformationen. Kung Gustavs konfiska-
tion av Brasks tryckpress är det första kända fallet av radikal censur i 
det svenska riket, men det var bara början. Själv inrättade Gustav Vasa 



Rolf Nygren 

168

ett tryckeri i Uppsala 1525 som inom kort flyttades till Stockholm. Det 
var i detta tryckeri som Nya testamentet på svenska kom till.

Både katoliker och protestanter utnyttjade tryckpressens möjligheter 
att bekämpa varandra. Katolska 
tryckerier fanns under 1580-ta-
let både i Vadstena kloster och i 
klostret på Riddarholmen i 
Stockholm, men när Johans ka-
tolikvänliga regim ersattes av 
brodern Karls hårdföra pro-
testantism stängdes båda.3 

Med Karl IX försvann defini-
tivt möjligheten att trycka och 
sprida tankar och idéer som 
stred mot hertigens antikatolska 
kyrkopolitik. Kungens kontroll 
av det tryckta ordet blev total. 
Försök att få igång en debatt i 
Sverige om styrelseskicket sluta-
de illa för dem som hävdade fel 
uppfattning.4 

Det blev inte bättre med åren 
som följde. Under 1600-talet 
skärptes den religiösa kontrollen 
steg för steg, och orsaken var 

Karl IX:s och Gustav II Adolfs kamp mot det katolska Polen, där ju 
en Vasaättling, lika äkta vase som någonsin de svenska vasarna, var 
kung. Örebro stadga från 1617 hade udden riktad mot katolicismen i 
allmänhet och Polen i synnerhet. Stadgan knöt samman konfession 
och politik. Det blev nu förbjudet för svenskar att studera vid utländ-
ska akademier med katolsk karaktär, övergå till katolsk tro eller föra in 
katolsk litteratur. Avslöjade katoliker avrättades. År 1655 följde en ny 
religionsstadga som skärpte den tidigare stadgan.5 

Varför denna besatthet att bekämpa teologiska irrläror? Den kom 
sig av att man inte gjorde samma skillnad mellan religion och politik 
som vi gör idag. Religionen legitimerade staten, furstens religion blev 
också folkets. Konfessionen uppfattades som rikets viktigaste funda-
mentallag, vilket för Sveriges vidkommande innebar att lutherdomen 

Imprimaturstämpeln (i högra hörnet) visade 
att Anders Nordencrantz Oförgripelige tankar 
hade fått officiellt tillstånd att tryckas. Kungliga 
biblioteket.
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blev rikets statsrättsliga fundament. Det uttrycktes i § 1 i 1634 års re-
geringsform (RF) med orden: 

Medan enighet i religionen och den rätta gudstjänsten är den kraftigaste 
grundvalen till ett lovligt, samdräktigt och varaktigt regemente, så skall 
härefter så väl konungen som alla ämbetsmän och undersåtar här i ri-
ket först och främst bliva vid Guds rena och klara ord, såsom det i de 
profetiska och apostoliska skrifter[na] författat, uti kristliga allmänneliga 
symbolis6, Lutheri Catechismo, den oförändrade augsburgiska confes-
sion[en] förklarat och i Upsala Conciliis7 samt förre riksens beslut och 
försäkringar däröver stadgat är.8

Vilka dokument som definierade den svenska konfessionen föreskrevs 
alltså i RF. Om RF infogade doktor Luthers lilla katekes, rikets mest 
spridda folkskrift, i raden av bekännelsedokument, så fick det en kon-
sekvens som kan förefalla minst sagt märklig för oss som lever idag. En 
lärobok i kristendomens grunder fick rang av funda-
mentallag! 

Men när det i ett andra steg kom till tolkning 
av skrifterna, mötte samma svårigheter som 
lagtillämpare i alla tider brottats med: Man 
måste gå från principer och paragrafer till 
praktisk rättstillämpning. På 1600-tals-
språk uttrycktes detta så att irriga läror 
skulle bekämpas. Det blev det högre präs-
terskapet och de teologie professorerna som 
fick bestämma innebörden av det irriga. 

Det första kända försöket att organise-
ra censuren gjordes 1630, då den kungliga 
sekreteraren Erik Schroderus, själv Stock-
holms mest produktive boktryckare, fick 
kungens uppdrag att rapportera allt som 
trycktes i Stockholm. Vad uppdraget faktiskt innebar är inte klart.9 I 
Uppsala gällde från och med 1655 att ingen avhandling fick spikas utan 
påskrift av vederbörande dekan. Någon organiserad censur tillkom 
märkligt nog inte förrän 1661, då censuruppgiften skrevs in i kansli- 
kollegiets instruktion. Varje försök att tänka utanför den tillåtna ra-
men slogs ner, och repressionen drabbade även präster och biskopar 
högt upp i den hierarkiska kedjan. De teologiska striderna fick på så 
sätt statsrättsliga konsekvenser som kan förefalla märkliga för oss som 
lever idag. 

Johannes Matthiae.
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Statsmaktens skäl för att inrätta en organiserad censur var ankla-
gelser för avvikelser i läran riktade mot biskoparna Johannes Matthiae 
i Strängnäs och Johannes Terserus i Åbo. De anklagades för ”synkre-
tism”, vilket innebar att de pläderade för vad som i modernt språkbruk 
kallas ekumenik mellan i första hand protestantiska kyrkor. Både orto-
doxa teologer och statsmaktens företrädare såg vitala statsintressen ho-
tade. Sist och slutligen handlade det hela ju om rikets sammanhållning 
kring en enda, klart formulerad bekännelse, alltså rikets fundament. 
De två biskoparnas skrifter utsattes för en skrupulös granskning och 
fördömdes som irrläriga.10

Censuren organiserades nu med ambitionen att täppa till alla hål, ge-
nom vilka irriga meningar kunde tränga in. Man började med att förbju-
da tryckning och spridning av de två biskoparnas skrifter. Men för att 
verkligen stämma i bäcken i stället för i ån påbjöds att alla skrifter av vil-
ken författare som helst, vilka på något sätt rörde allmän frid och enighet 
i både andliga och världsliga ämnen, skulle översändas till det kungliga 
kansliet för granskning innan de gick i tryck, ”att det må sedan komma 
på trycket om Oss så gott synes”. Alltså, inget tryck i något som helst 
ämne utan kungligt trycklov, vilket senare markerades på de granskade 
skrifternas titelblad med det latinska ordet imprimatur, må tryckas. 

Men censuren skulle inte stanna vid detta. Alla skrifter, böcker och 
traktater måste innan de gavs spridning och alldeles oavsett titel och 
ämne, andligt eller världsligt, utan undantag översändas i två exemplar 
till det kungliga kansliet, det ena att förvaras för framtiden i riksarki-
vet, det andra i det kungliga biblioteket, ”på det Vi således måtte icke 
allenast veta, vad som utur tryckerierna bliver utgivit utan och därige-
nom så mycket bekvämligare kunna erfara, om där uti något förfånge-
ligt infört vore”. Skulle någon boktryckare understå sig att trycka något 
utan föregående tillstånd, fick han beläggas med ”exemplart straff”.11 

Det finns fyra viktiga punkter att uppmärksamma i censurprogram-
met från 1662. För det första omfattade censuren både andliga och 
världsliga ämnen. Skälet var att man inte skilde mellan andligt och 
världsligt. För det andra infördes en generell förhandsgranskning av 
allt som gick i tryck. För det tredje gjordes både författare och bok-
tryckare ansvariga för att tryckalster inte innehöll något för K.M:t 
”förfångeligit”. För det fjärde måste två pliktexemplar avlämnas till det 
kungliga kansliet och ett till det kungliga biblioteket.12

Genom två religionsstadgor 1663 och 1667 och kyrkolagen 1686 ka-
librerades formerna för litteraturkontrollen.13 År 1684 sammanfördes 
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censurbestämmelserna i en särskild författning som inte minst ökade 
övervakningen av den akademiska undervisningen, särskilt i ämnen 
som berörde statsskicket.14 Helt konsekvent följde 1687 ett förbud mot 
mångfaldigande av riksdagshandlingar och kungliga förordningar 
m.m. genom privata tryckare. Där fanns alltså ursprunget till det under 
frihetstiden gällande förbudet att trycka riksdagshandlingar.15

Även om det ankom på domkapitlen att övervaka att inga andliga 
irrläror spreds, inrättade Karl XI 1687 på prästeståndets förslag ett sär-
skilt censorsämbete, censor librorum, knutet till kanslikollegiet, för att 
bekämpa religiösa idéer som föll utanför ortodoxins gränser. Censuren 
var alltså i första hand teologisk, men med hänsyn till hur man såg på 
förhållandet mellan teologi å ena sidan och juridik och politik å den 
andra, så fick de teologiska markeringarna effekter långt utanför teo-
logins kärnområden. Det mesta som skrevs i detta religionsindränkta 
samhälle måste passera censurens nålsöga.

Det fanns alltså från och med 1680-talet två organ för litteraturöver-
vakningen: domkapitlen och censorn. Censorn skulle föra journal över 
vilka böcker han granskat och rapportera till kanslikollegium. På in-
dex librorum prohibitorum, listan över förbjudna böcker, noterades vil-
ka böcker som inte fick spridas. Ett index har bevarats från 1708 och 
innehåller 78 titlar. Flertalet av dem gällde andlig litteratur.16 Censuren 
stöddes med varnande kungliga dekret. År 1706 gällde det både pie-
tismen17 och skadliga böcker, 1714 ”svärmeri”, alltså återigen pietism.18 

Trots alla försök att med drakoniska straff hindra irrläror att få fäste 
i riket, så slogs hål i censurens mur nästan omgående. Sveriges inträde 
i krigen på kontinenten ryckte undan möjligheten att isolera den egna 
befolkningen. I samma ögonblick som svenska trupper landsattes i 
Tyskland öppnades dörren för just sådana impulser som religionsstad-
gorna gjorde allt för att stoppa. 

Det var ironiskt nog staten själv som grävde censurens första fall-
grop: statens egen ”import” av otillåten litteratur, som kom sig av 
plundring. En av de första större plundringarna drabbade jesuiternas 
bibliotek i Braniewo (Braunsberg) 1626, vars samlingar tillhandahöll 
ett brett vetande i särskilt filosofi och medicin. Det mesta av Braniewo-
biblioteket verkar ha hamnat i Uppsala.19 Men Braniewoplundringen 
var bara början. De svenska bibliotekens fattigdom skulle avhjälpas ge-
nom systematisk brandskattning av bibliotek och arkiv som kom i de 
svenska arméernas väg. Någon urskillning av vad som rövades gjordes 
inte. Som krigsbyte togs både tillåtna och förbjudna skrifter om vart-



Sida ur index över förbjudna böcker 1764. Kungliga biblioteket. 
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annat. År 1642 fick de svenska befälhavarna order av rikskanslern Axel 
Oxenstierna att, så gott sig göra lät, plundra tyska och polska bibliotek 
och sedan föra ner bytet till hamnstäderna vid Östersjökusten för vida-
re överskeppning till riket.20

Så kom det sig att teologi, juridik och filosofi, som efter vägning på 
den ortodoxa teologins känsliga balansvåg borde befinna sig i Uppsa-
laakademins giftskåp, kunde läsas av akademiker som ville höja blicken 
högre än ortodoxin förmådde. I Uppsala fanns astronomiska skrifter 
med Copernicus’ egna anteckningar. I Strängnäs domkyrkobiblio-
tek hade biskop Johannes Matthiae hunnit sitta åtskilliga år mitt i en 
märklig samling av rövad litteratur, innan de teologiska censorerna 
slog till mot vad han satt på pränt som resultat av detta idoga läsan-
de. Den boksamlingen hade räckt mer än väl för fullständig katolsk 
prästutbildning.21

Men det revs upp ännu fler revor i censur- och kontrollnätet, ju stör-
re den gränsöverskridande handeln och migrationen blev. Som exem-
pel på detta kan vi ta invandringen av vallonska arbetare och smeder 
till de mellansvenska järnbruken. Vallonerna var inte lutheraner utan 
mestadels kalvinister, undantagsvis fanns bland dem även katoliker. 
Dessa invandrare praktiserade en kristendom, som inte var konform 
med den lutherska ortodoxin. De förde in sina egna böcker, präster-
skapet varnade för irrlärors spridande till allmogen, men statsmakten 
begrep att i valet mellan att bevara prästernas sinneslugn med hjälp 
av resolut censur och att säkra järnproduktionen, så måste det senare 
prioriteras. 

Högre officerare som gjort sig förmögna under krigen på kontinen-
ten kunde spendera sina nyvunna rikedomar på både slottsbyggen, 
konstsamlande och bibliotek, till vilka förvärv gjordes inte bara i form 
av krigsbyten utan även genom väl planerade inköp från bokhandlare 
nere i Centraleuropa. Ett gott exempel erbjuder Carl Gustav Wrangel, 
vars bokinköp kartlagts i detalj.22 En sak kan nog sägas om dessa nyri-
ka uppkomlingar: De förvärvade sina vackra volymer utan att bry sig 
om irrläror möjligen fanns dolda mellan pärmarna. 

Men det verkliga slaget om det fria kunskapssökandet stod inte bland 
bönder och generaler utan inom akademin och rättslivet. Nu handlade 
det om en rejäl förflyttning av kulturens råmärken.
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Att kontrollera andras tankar kunde  
varken kungen eller prästerna

Med Uppsala universitets återupprättande 1595 skapades förutsätt-
ningen för högre utbildning inom riket som saknats sedan universite-
tet lagts ner under 1520-talet. Universitetets primära uppgift under de 
första tio åren efter 1595 var att utbilda präster i ortodox luthersk anda, 
men redan några år in på 1600-talet fanns juridisk undervisning vid 
sidan av den teologiska. På den första juridiska stolen tillsattes Johan-
nes Messenius som juris et politices professor, med huvudsaklig uppgift 
att undervisa i statsrätt. År 1622 tillkom den skytteanska professuren i 
vältalighet och politik för att utbilda diplomater i den nya stormaktens 
tjänst. År 1626 inrättades en professur i philosophia civilis med under-
visningsskyldighet i etik och politik, men även professorn på den un-
gefär samtidigt inrättade stolen i historia fick föreläsa om statsskicket. 
Alla dessa professurer tillkom av ett bestämt skäl. Stormakten i var-
dande behövde utbilda egna företrädare som kunde föra dess talan ute i 
Europa. För sådan kompetens behövdes mer än luthersk skolastik. 

Universitetet i Uppsala växte efter hand ur rollen som först och 
främst utbildningsanstalt för präster. Från och med 1620-talet fanns 
förutsättningar att skapa en akademisk miljö av det slag som hörde till 
det kontinentala universitetslivets självklarheter. Uppsalaakademins 
tillväxt berodde nu inte bara av prästutbildningens behov, även om den 
teologiska fakulteten fortfarande dominerade redan genom sin storlek 
och studenternas antal. Studiet av juridik, politik och historia tvingade 
fram en öppning mot det internationella lärda samhället på två sätt. 
Dels besattes icke-teologiska professurer med välrenommerade aka-
demiker som antingen var immigranter till Sverige eller var svenskar 
utbildade vid utländska universitet. Dels ställde det uppblomstrande 
handelslivet, stormaktsställningen och de nyinrättade hovrätterna krav 
på anpassning till Europa och öppenhet för främmande handelsbruk, 
diplomati, rättskällor, praxis och rättsdoktrin. 

På hovrätternas domarbord låg inte bara lands- och stadslagarna och 
Bibeln utan även Institutiones och Digesta, den romerska rättens vik-
tigaste skrifter. Till detta rättskällekomplex kom så användning av den 
romerskrättsligt präglade rättsvetenskapen, ”doktrinen”, skriven på la-
tin av rättslärda som ofta var katoliker. 

Hovrätternas praxis, inte minst inom civilrättens fält, utvecklades 
genom en minst sagt innovativ rättsteknik. I de många fall då lagen inte 
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gav ledning för fallens rätta avgörande, gick hovrätterna till den inter-
nationella rättsdoktrinen för att finna lösningar, och på så sätt förfina-
de domstolarna den svenska rättsordningen. Visst dömde man fortfa-
rande pro forma efter lands- och stadslagarna, men praxis, formad av 
tysk-romersk rätt och rättsvetenskap, skapade själva förutsättningen 
för den för Sverige-Finland fortfarande formellt gällande 1734 års lag. 
Det säger sig självt att ingen censor kunde invända mot den lärda juri-
dikens val av rättskällor och litteratur. Den var helt enkelt en alldeles 
för kraftfull och självständig del av det sociala och ekonomiska livet för 
att låta sig styra av kanslikollegiets tankedomptörer.23

Men juridiken var inte ensam om att ta intryck av 
internationella impulser. Det verkliga slaget om 
tankefriheten skulle komma att stå mellan de 
teologiska och medicinska fakulteterna i 
Uppsala. Den senare hade under 1660-talet 
blivit ett fäste för vad som med en samti-
da term kallades ”den nya filosofin”, vars 
främsta företrädare var filosofen René Des-
cartes, Cartesius, den man som fått drott-
ning Christina att göra det värsta en svensk 
kunde göra: konvertera till katolicismen. 
Till Uppsala kom den nya filosofin genom 
professorerna Per Hoffvenius och Olof 
Rudbeck den äldre. Hoffvenius utgav 1665 
en avhandling som innehöll cartesianska 
idéer om den experimentella metodens fö-
reträden, vilket stred mot den förhärskande skolastiken. Avhandlingen 
visade sig vara en veritabel bomb. Teologerna fruktade att den konfes-
sionella enigheten skulle skadas och såg den nya filosofin som ateism, 
vilken måste bekämpas med kraftfulla medel. Hoffvenius varnades av 
teologiska fakulteten. Detta blev starten på en av de häftigaste och mest 
långdragna akademiska striderna någonsin i riket. Saken handlade, 
kort sagt, om huruvida den teologiska fakulteten skulle få censurera 
den medicinska.24 

Till en början kunde de ortodoxa visa tillräcklig styrka för att få 
K.M:t att, som tidigare nämnts, utfärda ytterligare ett religionsplakat, 
som skärpte plakaten från 1617 och 1663. Varje utlänning som anlände 
till riket ställdes under kyrkans kontroll. Införsel av litteratur som i nå-
gon mening kunde uppfattas som oförenlig med ortodoxin förbjöds.25

Per Hoffvenius.
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Men inte heller detta satte stopp för den cartesianska filosofin. Stri-
den tog ny fart. 1686 klagade prästeståndet över att cartesianismen 
florerade alldeles för fritt vid universitetet; om inget gjordes, så kunde 
enheten i religionen gå förlorad. Trots kungens intresse av att skydda 
statskonfessionen, så visade han sig mindre medgörlig än de ortodoxa 
hoppats och valde en kompromiss: Den lutherska läran fick inte sättas 
ifråga men ”filosofin behållas vid friheten att med goda skäl och expe-
rimenter utleta sanningen”.26

Det märkliga inträffade alltså att den experimentella metoden släpp-
tes fri, medan litteratur som byggde på experiment mycket väl kunde 
sättas upp på index och därmed ges import-, tryck- och spridningsför-
bud. Denna kluvenhet avslöjar rätt tydligt att censurens nät hade stora 
revor. Den experimentella metoden var några år in på 1690-talet god-
tagbar på ett sätt som inte varit fallet tio år tidigare. På ett djupare plan 
innebar det en ny insikt och en ny inställning: Regeringssättet behövde 
inte längre motiveras teologiskt. Det kunde räcka med att hänvisa till 
statsnyttan, men om statsnyttan inte motiverades med bibel och teologi 
som tidigare, så låg en helt ny typ av allmänt samtal inom synfältet som 
tidigare varit förbjudet.

Det ena gav det andra. Vad detta allmänna samtal behövde var ytt-
rande- och tryckfrihet för att kommunicera tankar och idéer av bety-
delse för statens styrelse och skötsel. Men fortfarande saknades frihe-
ten att kommunicera regim- eller kyrkokritiska tankar via tryckpres-
sen eller importera indexerade böcker. Så sent som 1706 publicerades 
en förordning mot import och spridande av skadliga böcker som kan 
ha varit det sista försöket under enväldets tid att generellt förbjuda im-
port av skrifter som satte statsmakten under kritisk debatt.27 

Rättegångshandlingarna –  
offentlighetsprincipen satt i testbänken

Ett påfallande typiskt drag i frihetstidens intellektuella liv var inte bara 
det nyfikna studiet av naturen utan även studiet av samhällslivets so-
ciala funktioner, som kunde ta sig en massa olika uttryck: experiment 
med jordbruksmetoder för att förbättra skördarna, ekonomiska studier 
för att finna samband mellan ekonomisk effektivitet och stagnation. 
Nya institutioner inrättades som t.ex. Kungl. Vetenskapsakademien 
1738 och Tabellverket 1749. Av de två har Tabellverket, en föregång-
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are till den nuvarande Statistiska centralbyrån, en särskild bäring på 
frågan om inhämtande av nyttig information om samhället och eko-
nomin. Tabellverkets uppgift var att samla in i första hand statistiska 
uppgifter från ett antal samhällsområden i syfte att förse statsmakter-
na och myndigheterna med relevant beslutsunderlag. För första gång-
en i svensk historia efterfrågades samhällsdata som inte nödvändigtvis 
hade att göra med skattläggning och skatteuttag. Tabellverkets insam-
lingsarbete måste vila på bästa tänkbara metoder, inte minst på tillgång 
till myndighetsuppgifter. Få saker vittnar så tydligt om det attitydskifte 
som nu var på gång. ”En modern samhällsvetenskap tog form […], en 
antropologi där människan inte längre var Guds avbild utan förvand-
lats till siffror i kolumner, en ’folkhop’ att lyckliggöra.”28

Ordparet publique handling, allmän handling som vi säger idag, 
mognade till ett juridiskt begrepp. Hur myndighetshandlingarnas all-
männa natur tog form som just publika, måste undersökas från kate-
gori till kategori. Av utrymmesskäl får vi fokusera på en kategori: rät-
tegångshandlingar, eftersom just den sortens handlingar kom att spela 
en särskilt viktig roll för utvecklingen av offentlighet och publicitet. 
Vilken möjlighet hade en enskild att begära ut och trycka handlingar 
från en rättegång där han varit part, och i vilken utsträckning var det 
möjligt att begära ut och trycka handlingar från en rättegång där han 
inte varit part?

Låt oss börja med några korta processuella påpekanden. För det för-
sta var rättegångsformen – utom i de lägsta instansernas domstolar – 
skriftlig. För det andra var domstolarna, även i lägsta instans, skyldiga 
att avge dom i skriftlig form, vilket var förutsättningen för överklagan-
de till högre instans; part hade alltså som huvudregel rätt att få ut sin 
dom i skriftlig form. För det tredje arbetade högre myndigheter i starkt 
domstolsmässiga former, vilket ledde till att den skriftliga processen 
blev mer eller mindre allenarådande. Sammantaget lade alla dessa för-
utsättningar grunden för handlingsoffentligheten; myndighetshand-
lingar var till sin natur publika. Publicitetsfrågan gällde nu om och hur 
en part hade rätt att trycka de publika handlingar som han själv hade 
rådighet över. Det visade sig att både staten och enskilda utnyttjade 
tryckningsmöjligheten i helt olika intressen.

Vi kan börja med ett exempel från det karolinska enväldets tid: 
handlingarna från rättegången mot Johan Reinhold von Patkul, en liv-
ländsk adelsman som under 1690-talet stått i spetsen för den livländ-
ska oppositionen mot Karl XI:s reduktionspolitik. Patkuls försyndelser 
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hade främst handlat om att frigöra Livland ur det svenska väldet, och 
han dömdes 1694 i sin frånvaro till döden för högmålsbrott. Patkul 
greps först tio år senare och avrättades 1706 under grymma former.  
I den följande historieskrivningen framställdes Patkul antingen som en 
usel förrädare eller som en martyr och frihetshjälte. Rättegångshand-
lingarna kunde – naturligtvis i medvetet partiskt urval – användas för 
att bevisa sanningen i antingen den ena eller andra berättelsen: å ena 
sidan Patkul som ädel martyr och offer för den svenska kronans brutala 
förtryck, å andra sidan Patkul som landsförrädare av uslaste sort.29

Tryckningen av Patkuldokumenten visade dels hur man med skeva 
urval av handlingar från processen kunde styrka en tolkning och av-
färda en annan, dels att staten inte kunde hindra att rättegångshand-
lingar trycktes utomlands, vilket Patkuls anhängare gjorde och därmed 
satte dem utom räckhåll för den svenska censuren. På så sätt öppnades 
dörren för att göra handlingarna ”publika” utan att den inhemska cen-
suren kunde göra särskilt mycket åt saken. Censurens händer räckte ju 
i allmänhet inte över riksgränsen, men fick svenska myndigheter tag 
i någon skrift av Patkuls hand, så skulle den, åtminstone för att visa 
statens symboliska straffmakt, spikas upp vid kåken.30

Kronan kunde låta trycka rättegångshandlingar i mål av särskilt 
statsintresse. Ett bra exempel från frihetstidens allra första år, 1719, 
utgjorde handlingarna från processen mot den främste rådgivaren till 
Karl XII, baron Georg Heinrich von Görtz. Efter kungens död döm-
des Görtz till döden. Han avrättades samma dag som drottning Ulrika 
Eleonora undertecknade RF 1719. Frihetstiden inleddes alltså med vad 
som kunde tyckas vara ett justitiemord, men det gällde för den nya re-
gimen att inför allmänheten legitimera uppgörelsen med enväldet ge-
nom att ge spridning åt så många graverande detaljer av Görtz’ roll i 
misskötseln av riket som bara var möjligt.31 Därför behövde rättegångs-
handlingarna tryckas och spridas. De fick på så sätt publik karaktär. 

Publiceringen av rättegångshandlingar som skedde i fallet Görtz, gav 
statsmakterna möjlighet att både visa regeringskraft och skylla ifrån sig 
ansvaret för graverande misstag. Två ytterligare fall må tas som exem-
pel, båda med anknytning till miserabla krig. 

Det första är från 1741. På sommaren detta år beslöt ständerna under 
hattpartiets ledning förklara Ryssland krig, vilket visade sig vara ett illa 
förberett företag som snabbt slutade i militär katastrof. Hattledningen 
sköt emellertid över ansvaret på befälhavarna Lewenhaupt och Bud-
denbrock. De dömdes till döden av en ständerkommission och avrät-
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tades. Rättegångshandlingarna trycktes till allmänhetens upplysning i 
det uppenbara syftet att avleda kritik från de politiskt ansvariga till de 
höga militärer som lett operationerna.32

Det andra exemplet gäller Sveriges misslyckade deltagande i det 
pommerska kriget 1756–62. Politiskt och finansiellt var krigsinsatsen 
sämre förberedd än 1741, de svenska befälhavarna avlöste varandra, 
och det hela slutade med, som det hette med ett närmast bevingat ut-
tryck, att svenskarna gick in i kriget som rävar och sprang ut som harar. 
Den straffande handen drabbade inte desto mindre bara den militä-
ra ledningen, inte den politiska som ju förorsakat krigsinträdet. Den 
läsande allmänheten fick genom de tryckta rättegångshandlingarna 
just den bild av ansvarsfrågan som var politiskt önskvärd.33 Åter hade 
publiciteten haft syftet att avleda ansvaret från rådskretsen. Men bief-
fekten var densamma som tidigare: Om rättegångshandlingar kunde 
tryckas av statsmakten, så var de publika. 

En något annorlunda karaktär inom genren politiska rättsprocesser 
hade handlingarna från rättegången mot Fredrik I:s brittiske livläkare 
Alexander Blackwell, som dömdes till döden 1747 för försök att få Fred-
rik I att mot ersättning ur brittiska statskassan verka för ett närmande 
mellan Sverige och England, eventuellt abdikera till förmån för en eng-
elsk prins. Hur mycket substans som fanns i Blackwells intriger blev väl 
aldrig klarlagt, men processen, som fördes i största hemlighet, var inte 
desto mindre diplomatiskt känslig. Hänsynen till allmänhetens upplys-
ning fordrade emellertid publicitet, men bara så långt som var fören-
ligt med diplomatisk sekretess. Handlingarna gick därför bara delvis i 
tryck, medan merparten lades under sigill i riksarkivet.34 Hanteringen 
av Blackwellhandlingarna visade att publicitet måste kombineras med 
sekretess, där så var nödvändigt.35 

Men det var inte bara den högsta statsmakten som vid lämpliga till-
fällen lät trycka rättegångshandlingar. Så gjorde även privatpersoner, 
inte minst i tvister om arv, där bitterhet och långsinthet ju i alla tider 
haft en alldeles egen spelplan. Tryckning och spridning av rättegångs-
handlingar blev ett medel för förlorande parter att hålla glöd i falnade 
rättsbrasor. Eftersom inga regler fanns om hur handlingsurvalen skulle 
göras, så kunde parterna välja och vraka tämligen fritt i akterna, och 
självklart tryckte man endast sådana handlingar som stödde de egna 
anspråken. 

Alstren som kom ur tryckpressarna kunde på så sätt bli högst egen-
sinniga och direkt nesliga för motparterna, vilket uppmärksammats av 
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lagkommissionen som utarbetat 1734 års lag. Lagkommissionen föror-
dade rättning i leden, K.M:t gav direktiv till domstolarna och hovrät-
terna utfärdade 1735 brev om villkoren för tryckning av rättegångs-
handlingar.36 

Men det var inte slut med detta. På sommaren 1738 behandlade 
rådet på nytt lagkommissionens betänkande om tryckning av rätte-
gångshandlingar. Ärendet gick vidare till ständerna, som remitterade 
saken till den tidens lagutskott, justitiedeputationen.37 Ständerna biföll 
deputationens förslag.38 Den 10 november 1738 utfärdade K.M:t just de 
regler som lagkommissionen och ständerna efterfrågat. Vad innebar då 
de nya reglerna?39

Det rådde skilda uppfattningar om innebörden i friheten för rätts-
sökande att trycka sina under rättegången växlade skrifter och doma-
rens däröver givna utslag, hette det. Det föreskrevs därför att part som 
önskade trycka sina egna handlingar måste sända hela rättegångsakten 
till trycket, alltså även motpartens handlingar samt utesluta allt som 
kunde hållas för otidigt, anstötligt eller förklenande. 

Innebar då detta att censuren föll bort inför tryckningsförfarandet? 
Nej, censor måste vara försäkrad om att inget dokument uteslutits ur 
akten och att anstötliga uttryck tagits bort: ”För den skull bör domaren, 
som sist i saken dömt, i synnerhet referenten, eller, i de saker varuti ing-
en referent varit, någon av rättens ledamöter överse skrifterna, och vad 
däruti anstötligt finnes, då utesluta, när det ej prövas lända till upplys-
ning eller styrka i själva saken.” Det låg sedan på domstolens betjäning 
att se till att dokumenten skrevs av i sin rätta ordning, att inget uteslöts 
och att den avskrivna texten verkligen överensstämde med originalet. 
Först med denna vidimering från domstolen fick censor ge trycklov. 
Det saknades däremot uttalad rätt för den som saknade partsställning 
i målet att begära ut eller trycka handlingar. Det är kanske rimligt att 
säga att man 1738 trots allt nått fram till en halv offentlighetsprincip 
och en halv tryckfrihet. Frihet fanns att trycka och sprida publika 
handlingar men fortfarande under censurens kontroll. Censorn blev 
plötsligt garanten för att allmänheten fick kvalitetsgranskade tryckpro-
dukter i sina händer!

De tryckta rättegångshandlingarnas antal växte påtagligt efter 1738. 
I Kungliga bibliotekets samlingar finns endast ett par dussin tryck-
ta rättegångshandlingar förtecknade fram till 1738. Under 1740- och 
1750-talen växte antalet påtagligt med kulminering under 1760-talet.40 
Det finns mot denna bakgrund skäl att tro att begreppet ”publik hand-
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ling”, åtminstone så vitt det gällde rättegångshandlingar, nu börjat ta 
mer substantiell form, dessutom att innehållet i dessa allmänna hand-
lingar kunde ges allmän spridning genom tryckning. Här, om inte an-
nat, kan man ana hur rätten att ta del av en allmän handling börjar 
kopplas samman med rätten att också sprida handlingen genom tryck-
ning. Just denna kombination blev ju själva kärnan i 1766 års TF.

Upplysningen som idé och censorernas praktik
I upplysningsfilosofin, som på allvar började beröra Sverige-Finland vid 
mitten av 1700-talet, ingick tryckfrihet som en viktig ingrediens, och 
med tryckfrihet förstods rätten att skriva förutsättningslöst och utan 
av statlig censur lagda hinder. Särskilt handlade det om att bli kvitt 
religiös censur av det slag som plågat Europas länder sedan Gutenbergs 
dagar. Med utgivningen av den monumentala Encyclopédie under Di-
derots ledning med start 1751 fick de europeiska eliterna bildning och 
kunskap med det mänskliga förnuftet i centrum. I raden av medver-
kande författare återfanns t.ex. Montesquieu inom området politik, 
Turgot och Quesnay inom ekonomi och samhällslära medan Voltaire 
stod bakom ett antal varierande teman. Men den franska upplysningen 
hade även en inflytelserik parallell i England och Skottland med Locke 
och Hume som ledande namn, och något senare Adam Smith och an-
dra ekonomer. Britternas arbeten översattes till både franska och tyska, 
vilket gjorde deras tankar välbekanta även för läsare som inte förstod 
engelska.

Betoningen av det mänskliga förnuftets förmåga att med hjälp av 
empiriska metoder skapa ny kunskap medförde naturligtvis även krav 
på frihet utan av stat och kyrka uppsatta gränser och villkor för san-
ningssökandet. När väl sanningen ansågs vara funnen, så måste resul-
tatet kunna kommuniceras med den bildade allmänheten, vilket kräv-
de tryckfrihet eller minimal censur. 

Det fanns i själva verket två olika frihetsperspektiv. Det ena var rät-
tighetsmotiverat: Tryckfriheten ingick i människans rättigheter. Det 
andra var nyttomotiverat: Om staten motarbetade kritiska tankars 
spridning, så skadade detta främst staten själv, eftersom missförhållan-
den då aldrig uppmärksammades och kunde avhjälpas. Det var nytto-
motivet som kom att bli avgörande för tryckfrihetens seger.
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Då historien kommit fram till 1750-talet befanns det svenska riket 
vara långt från de statsrättsliga och filosofiska ideal som nu beskrivits 
kortfattat. Det föranleder frågan om själva censorerna: Vilka var de och 
hur ingrep de?

Under perioden 1687–1766 arbetade sju censorer. Att alla censorerna 
hade akademisk bakgrund som historiker var ingen tillfällighet. His-
toria var en politisk vetenskap av lika stor betydelse för monarken och 
höga överheten som någonsin den rätta teologin var för prästerna. En 
regim legitimerades genom sin historia. När man väl kommit över den 
religiösa ortodoxin behövdes historiker, inte teologer. Av de sju censo-
rer som arbetade mellan 1687 och 1766 var i stort sett alla akademiker 
med historikerbakgrund, däremot ingen med teologisk.

Om de tre första – Nicolaus Rabenius, Claudius Arrhenius Örnhjelm 
och Gustaf Lillieblad41 – finns inte särskilt mycket doku-

mentation. Alla hade varit professorer i Lund och 
Uppsala. Rabenius hann knappt tillträda innan 

han avled. Örnhjelm, universitetsbibliotekarie 
och rikshistoriograf, ingrep mot vad han 

uppfattade som olämplig historieskrivning. 
Lillieblad låg bakom KF 1706 om förbud 
mot tryck och införsel av skadliga böcker, 
vilket dock inte hindrade honom från att 
försvara cartesianismen. Det visade att 
även censor stod bakom den nya filosofin 
och därmed fanns bland ortodoxins mot-
ståndare. Den fjärde, Johan Brauner,42 var 
en klassiskt bildad man, som lär ha exerce-
rat latinska poeter med sin egen kanslibe-
tjäning, vilket kanske förklarar varför han 

ansågs vara en ”mycket rigidus censor över alla nya poeter”. Den femte, 
Johan Fredrik Rosenadler,43 professor skytteanus i Uppsala och censor 
1716–37, släppte fram ett antal kontroversiella skrifter i ekonomi, och 
hade mer än ett finger med i tillkomsten av KF 1738 om tryckning av 
rättegångshandlingar. Rosenadler var utnämnd av kanslikollegiet lik-
som sina efterträdare Gustaf Benzelstjerna44 och Niclas (Nils) Oel-
reich,45 båda professorer i historia. Under deras ämbetstid förefaller 
censurpraxis ha utvecklats i allt öppnare och mer tillåtande riktning. 
Men i bakgrunden fanns alltid kanslikollegiet, som kunde överpröva 
censorernas beslut när omständigheterna så fordrade.

Gustaf Benzelstjerna.



En granskad skrifts titelblad med Niclas von Oelreichs stämpel. Kungliga biblioteket.
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Gustaf Benzelstjerna har till skillnad från de övriga censorerna efter-
lämnat en journal över sina ämbetsåtgärder för åren 1737–46, som ger 
en konkret inblick i de värderingar som styrde hans censurarbete.46 
Journalen visar att flertalet granskade skrifter varit av tillfällighetsna-
tur som bröllops- och begravningstal, alltså från censursynpunkt trivi-
aliteter. Efter 1738 utgjorde granskningen av rättegångshandlingar en 
betydande del av censors arbete men även detta var trivialt; det gällde 
att se till att akterna var kompletta och otidigheter parterna emellan 
strukna eller mildrade. Trivialiteter utgjorde däremot inte de historiska 
alster som Benzelstjerna läste. 

Historia var, som nyss sagts, en riskabel materia som måste hante-
ras med både takt och känsla. Historieprofessor som han var, slog han 
ner på vad han uppfattade som felaktigheter. Ofta kunde detta förfalla 
till rena kriarättningar, anmärkningar mot språkfel och stavning, inte 
olikt den möda en seminarieledare måste lägga ner på svaga student-
uppsatser. Journalens detaljer visar alldeles oförblommerat i vilken hög 
grad granskningen styrdes av censors fingertoppskänsla för vad som 
passade religiöst dekorum och vördnad för överheten. 

Även om censor Benzelstjerna säkert gjorde sitt bästa för att inte stäl-
la till mer trassel än nödvändigt, så visar hans journal att det fanns en 
åsiktskorridor, outtalad naturligtvis men inte desto mindre högst verk-
lig och krävande. Det fanns tankar och föreställningar i omlopp som 
helt enkelt inte fick tryckas för att inte trampa religionen och höga över-
heten på ömma tår. Då ska man ha klart för sig att censor måste skydda 
hög överhet i både förgången tid och sin egen, inrikes som utrikes.

Det kunde inte alltid ha varit enkelt för den egna självkänslan att 
vara censor, eftersom han riskerade att hamna i patetisk verklighetsför-
falskning. Ett exempel i notapparaten får bära syn för sägen hur censor 
måste kryssa sig fram mellan det lämpliga och olämpliga, alltid med ett 
finger i luften för att känna efter hur vinden blåste från de överordnade 
i kanslikollegiet.47 

Låt oss nu se hur detta system gick rätt in i väggen då censuren på 
1760-talet skulle bestämma både hur grundlagarna måste tolkas och 
hur den ekonomiska politiken borde utformas när inflationen gick fram 
över statens finanser och enskildas besparingar som brand i fnöske torr 
skog. 
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Fanns det bara en enda rätt tolkning 
av grundlagarna?

Enväldet avskaffades genom RF 1719.48 Genom RF 1720 blev det tyd-
ligt att styrelseskicket bars av två ideal. Dels sökte man sig tillbaka till 
den författningstradition som präglats av landslagens kungabalk och 
RF 1634, dels anknöt man till kontinentala natur- och fördragsrättsliga 
teorier som gjorde ständerna till folksuveränitetens bärare. Det senare 
hindrade inte att både RF 1719 och RF 1720 inleddes med förklaringen 
att enheten i religion och gudstjänstbruk var själva grundvalen för ett 
varaktigt regemente. Den maktfördelning mellan konung och ständer 
som präglat RF 1720 tonades efter hand ner. Makten koncentrerades till 
ständerna efter en process som nådde sin fulla mognad efter kanslipre-
sidenten49 Arvid Horns avgång 1738. 

Ständerna arbetade i former som föreskrivits i grundlagarna RF 
1720 och RO 1723. RF innehöll i 48 § ett förbud att lämna ut stånds- 
eller utskottsprotokoll. Så hade det ju som vi sett varit sedan 1680-talet. 
I RO återkommer RF:s förbud men mer preciserat: Inga stånds- eller 
utskottsprotokoll fick utlämnas eller ”av någon, eho det vara må, ut-
fordras eller till någon utlevereras, utan böra å sina orter uti gott och 
säkert förvar hållas” (RO 1723 § 22). Ingen utomstående kunde alltså 
kräva att få ta del av riksdagens handlingar.

Sekretessplikten preciserades i RO. Ständernas ledamöter svor en 
särskild riksdagsmannaed (RO § 10), i vilken de lovade att ”vad vid 
rådslagen tyst och lönligt hållas bör, för ingen uppenbara, eller sig om 
sådana Riksens ärender med någon, eho det vara må, hög eller låg, in-
ländsk eller främmande, i samtal inlåta”. En liknande ed svors även av 
ståndens sekreterare; vederbörande fick inte yppa något om vad som 
hänt under ståndens överläggningar (RO § 11).

Vissa ärenden fordrade skärpt sekretess, t.ex. ärenden om utrikes-
politik, försvar och statens ekonomiska förhållanden. Dessa remitte-
rades till sekreta utskottet, vars ledamöter ”äro alldeles förbudit, att 
under varande riksdag, med främmande herrskapers ministrer och 
sänningabud, samtala och umgänge pläga”, med mindre utskottet läm-
nade särskilt medgivande (RO § 18). Med tanke på att de politiskt mest 
brännande ärendena hamnade i sekreta utskottet, skärptes också hem-
lighetsmakeriet generellt. Riksdagen var en sluten värld, dit ingen obe-
hörig ägde tillträde, och förbudet för ledamot i sekreta utskottet att ha 
kontakt med representant för främmande makt var välbetänkt, efter-
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som företrädare för 
utländska beskick-
ningar med lock, 
pock, mutor och löften 
om subsidier försökte 
styra den svenska politi-
ken i önskvärd riktning. 
Historien om Alexander 
Blackwells sorgliga öde 
bar syn för sägen.

Men klockan klämtade 
snart även för riksdags-
sekretessen. Redan under 
1720-talet sändes hand-
lingar till tryck vilka inte 
var av rent ceremoniell 
natur som talmännens 
hälsningar till konungen 
vid riksdagarnas början 
och avslutning, konung-
ens svarstal eller riksdags-
besluten. Så tidigt som 1727 finns handlingar från sekreta utskottet 
tryckta. Tryckta förteckningar över riksdagens ärenden finns från 
1738. Runt 1740 började enskilda ledamöter publicera sina plenartal, 
låt vara att de är rätt fåtaliga i början. I vad mån rättegångshandling-
arna mot Görtz och generalerna i de misslyckade krigen ska räknas 
som riksdagshandlingar är en smaksak; processerna skedde ju inför av 
ständerna förordnade kommissioner. År 1747 trycktes i alla fall sekreta 
utskottets protokoll rörande finska kriget, men det vara bara ett inslag 
i raden av tryckta protokoll från riksdagens deputationer. I samband 
med riksdagen 1755–56 ökade publiciteten påtagligt, t.ex. genom att 
ständerna tryckte handlingar om ”grundlagarnas verkställighet” eller 
”Acta publica hörande till Sveriges fundamentallag”. Vid riksdagen 
1760–61 ökade offentligheten ännu mer, nu i första hand i form av en-
skilda ledamöters memorial och förslag. Men fortfarande låg ståndens 
plenarprotokoll under sekretess.50 

Sakta men säkert uppluckrades alltså delar av sekretessen runt riks-
dagsarbetet. Det fanns en anledning till förändringen. Hemlighetsma-
keriet blev helt enkelt kontraproduktivt för riksdagens funktionsdug-

En ärlig swensk från år 1755 räknas som Sveriges 
första öppet politiska skrift. Redaktör var censor 
Niclas von Oelreich som då företrädde hattarna.
Foto: Jens Mohr. Skoklosters slotts boksamling.
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lighet, och förändringen slog igenom på kort tid under 1760-talet och 
hängde samman med fastställandet av riksrådens ansvarighet, vad som 
senare kallades dechargeförfarandet. Dechargeprövningen kom under 
1760-talet att markant handla om den ekonomiska politiken, alltså själ-
va livsnerven i hattarnas intressepolitik.

Hattarna använde emellertid censuren för att skydda både sin egen 
författningstolkning och det egna maktinnehavet. Det hattdominerade 
kanslikollegiet hade 1750 förbjudit kritisk diskussion om rådets politik: 
Vad det i själva verket handlade om var att ständerna skulle anses sakna 
rätt att pröva rådets ansvar eller följa upp verkställigheten av gällande 
lagar eller författningar. Uppgörelsen efter revolutionsförsöket 1756, 
vars mål var att stärka kungamakten på rådets bekostnad, gav rådet 
anledning att försöka krossa oppositionen. De ledande kuppmakarna 
greps, dömdes och avrättades, kungaparet tvingades till neslig avbön. 

Kuppförsöket handlade på ett teoretiskt plan om att återställa makt-
fördelningen sådan den beskrevs i RF 1720. Kuppmakarna tolkade RF 
så att balans skulle råda mellan kungens, rådets och ständernas makt. 
Enligt hattarnas förståelse av författningen var däremot kungens roll 
konstitutionell, rent av ceremoniell. Denna lära måste nu hamras in hos 
allmänheten. Det skedde inte bara genom de omfattande publicering-
arna om grundlagarnas verkställighet och Acta publica, utan även ge-
nom förordningar som föreskrev att grundlagarna måste uppläsas år-
ligen från predikstolarna och i domstolarna samt gymnasieungdomen 
ges utbildning i grundlagarnas rätta mening.51 Kanslikollegiet omsatte 
detta program i praktiska förvaltningsåtgärder och agerade med en fre-
nesi som påminde om hur kollegiet gått till storms mot irrigheter i re-
ligionen trekvarts sekel tidigare. Kamp mot teologisk irrighet hade nu 
ersatts av kamp mot statsrättslig irrighet. Kanslikollegiet verkade även 
för att få fram en systematisk framställning av den svenska statsrättens 
grunder som stod i överensstämmelse med hattarnas egen grundlags-
tolkning.

Hattarnas kamp för sin egen politiska och konstitutionella trosbe-
kännelse stannade emellertid inte vid rent administrativa åtgärder av 
det slag som nu beskrivits kortfattat. Vad som inte kunde tigas ihjäl fick 
försvaras via tryckpressen. Genom rådets direkta ingripande tillkom 
tidningen En Ärlig Swensk som utgavs under riksdagen 1755–56 med 
censor Oelreich som redaktör. Det nästan osannolika inträffade alltså 
att censor librorum inte bara behöll sin granskarroll över allt som skul-
le gå i tryck utan även utgav den tidning han själv skulle ge trycklov. 
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Dessutom finansierades tidningen med medel ur statskassan, alltså en 
minst sagt korrumperad användning av statsmedel. Den som ogillade 
vad som skedde kunde emellertid inte göra särskilt mycket, sekretess-
stämpeln fungerade som skydd mot insyn, och vad inte sekretessen 
klarade av tog censor hand om.

Ändå förmådde denna kombination av korrupt presspolitik och cen-
sur inte tysta kritikerna. En som tog upp kampen med En Ärlig Swensk 
var greven Erik Wrangel, som tillhört den första uppsättningen riksråd 
efter hattarnas maktövertagande 1738. Wrangel hade emellertid ham-
nat i opposition och återfanns senare i kretsen runt kungaparet. Han 
dömdes för deltagande i kuppförsöket till förlust av ära, liv och egen-
dom men undkom utomlands och fick leva i landsflykt fram till sin död 
1760 ständigt upptagen med att bekämpa hattregimen med kritiska 
skrifter. 

Mest känd av Wrangels alster blev hans 1756 publicerade pamflett 
Constans Sincerus, Svea rikes tillstånd i kort begrepp, sammandraget 
och föreställt av J. Swedenschöld. Det är möjligt att pamfletten mer 
än Wrangels inblandning i kuppförsöket föranledde ständerkommis-
sionen att döma honom till döden. I pamfletten ingår ett brev till ”Ho-
nestus” – ”Den ärlige”, vilket naturligtvis ironiskt syftar på Oelreichs 
Ärliga svensk. Orden var väl valda. Constans Sincerus kan förstås som 
”Den orubbligt omdömesgille” medan ”Swedenschöld” ju var mot-
polen till Ärlig svensk: Han var Sveriges sköld. Men skölden hjälpte 
inte Wrangel. Ständerkommissionen dömde honom till döden och 
hans ”förföriska smädeskrift” att brännas offentligt av skarprättaren.52 
Det var ungefär samma symboliska förfarande som drabbat Patkuls 
skrifter ett halvsekel tidigare. Det finns knappast något exempel från 
1750-talet där censurpolitiken visade sig så brutal som i fallet Wrangel. 

Men Wrangel fick sällskap av andra kritiker, en av dem Peter Fors-
skål, en hetsporre som hörde till den rätt vida kretsen av Linnélärjung-
ar.53 I centrum för hans tankar om statens skötsel stod rätten för den 
enskilde medborgaren att fritt bilda sig en uppfattning i viktiga sam-
hällsfrågor. Det innefattade även rätten att kunna kritisera rådets eko-
nomiska politik. Forsskåls tankar om statsfinanserna var varken nya 
eller teoretiskt djuptänkta. Då han 1756 presenterade den lilla skriften 
Tankar om borgerliga friheten fick han censor Oelreichs imprimatur.54 
Avsaknaden av civil frihet omöjliggjorde, enligt Forsskål, både veten-
skapliga och ekonomiska framsteg. Det blev för mycket för kanslikol-
legiet som, får man väl tro, tog order från rådet. Kollegiet överprövade 
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Oelreichs trycklov och förbjöd Forsskål att framlägga sitt arbete som 
avhandling i ekonomi. Boken trycktes trots att dess spridning förbju-
dits, men förbudet gjorde den bara mer efterfrågad och läst.

Varför var då Forsskåls Tankar så förgripliga? Den enkla förklaring-
en, som ventilerades redan i samtiden, var just att Forsskål förespråkat 
ändringar i grundlagen av ett slag som just stred mot hattarnas för-
ståelse av grundlagens rätta mening. För att kommunicera sina iaktta-
gelser till den politiskt intresserade allmänheten behövde Forsskål just 
tryckfrihet.

Forsskål var ingalunda först med att attackera det hattdominerade 
rådet,55 men han träffade hattarnas politiska ortodoxi rätt i veka livet. 
Kanslikollegiet måste alltså slå fast att det bara fanns en enda korrekt 
tolkning av grundlagarna, nämligen hattarnas egen. Det fanns ett be-
undransvärt mod hos denne rebell. Han utmanade det politiska eta-
blissemanget rakt av, försvarade sig med emfas inför kanslikollegiet, 
krävde ut handlingarna i sitt eget mål och tog strid för rätten att både 
tänka fritt och få de fria tankarna spridda till allmänheten via tryck-
pressen. Det gjorde sedan inte saken bättre för kanslikollegiet att dess 
hantering av ärendet Forsskål blev en uppvisning i byråkratisk fum-
lighet. Censurens kejsare visade sig vara om inte naken så i varje fall 
påfallande tunt klädd när kritikens vindar började blåsa snålt. 

Forsskåls lilla skrift om borgerliga friheten var knappast särskilt 
originell, särskilt om den jämförs med vad som producerades av t.ex. 
Nordencrantz, Christiernin och Chydenius eller med brittiska och kon-
tinentala verk i statslära och ekonomi. Inte desto mindre var Tankar ett 
viktigt tecken i tiden. Behandlingen av Forsskål visade, precis som i fal-
let Wrangel, hur trång den tidens politiskt korrekta åsiktskorridor fak-
tiskt var. Det räckte med att Forsskål bara antydde att regeringssättet 
måste förändras för att få censurmaskineriet att gå igång med full kraft. 

1760–1762 – Censuren börjar nå vägs ände
Hattregimens censurapparat knäcktes till sist då ständerna skulle lösa 
den statsfinansiella krisen. Det blev omöjligt att använda censuren och 
sekretesstämpeln som försvar mot de allt starkare angreppen från op-
positionen, som framför allt sattes in i samband med den s.k. decharge-
granskningen.56 I RO 1723 fanns regelverket om ständernas kontroll 
av hur rådet sedan föregående riksdag ställt sina rådslag och förhållit 
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sig i både inrikes och utrikes ärenden. Förfarandet kallas av tradition 
för dechargegranskning, och granskningen utmynnar i ett eller flera 
dechargebetänkanden. Sedan 1809 har dechargegranskningen legat i 
konstitutionsutskottet, men under frihetstiden hade dechargens for-
mer ännu inte hunnit bli riktigt stabila och koncisa. Efter hand kom 
dock arbetet att utföras i sekreta utskottet med hänsyn till att många 
granskningsärenden som utrikespolitik och statsekonomiska frågor 
föll under sekretess.

Granskningen byggde på läsning av rådets protokoll. Vid uppdagade 
fel i rådsämbetet kunde ansvar utkrävas av det felande riksrådet eller 
hela rådet. Förfarandet var under frihetstidens äldre skede straffrätts-
ligt, eftersom fel i rådsämbetet handlade om tjänstefel eller myndig-
hetsmissbruk, i första hand brott mot grundlagarna. 

Det var för fel i rådsämbetet som baron Görtz fälldes och dömdes 
till döden 1719. Domen formulerades ungefär som ett dechargebeslut.57 
Men dödsdomen mot Görtz var inte unik. År 1727 dömdes ytterligare 
ett riksråd till döden för vad som betraktades som grovt fel i rådsäm-
betet. Att ständerna använde sig av rättegångsvägen vid ansvarsutkrä-
vandet hade att göra med att riksrådsämbetet ansågs givet för livstiden; 
att tvinga ett riksråd att avgå var endast möjligt genom fällande utslag i 
brottmål.58 Dechargeansvaret utkrävdes alltså ”juridice”, för att använ-
da tidens terminologi.

Under 1750-talet infördes vid sidan om det juridiska rådsansvaret 
ett ansvar ”politice”. Ansvarsutkrävandet fick en annan motivering: 
Ett riksråd satt vid rådsbordet så länge han ägde ständernas förtroen-
de; förlorade han förtroendet kunde han ”licentieras”, alltså avgå från 
aktiv tjänst men med behållna löneförmåner.59 Förändringen hade att 
göra med partipolitikens utveckling efter Arvid Horns fall och hattar-
nas makttillträde 1738. Då riksrådet Samuel Åkerhielm och tre andra 
riksråd fälldes 1747 ville sekreta utskottet statuera exempel och ställa 
riksråden inför rätta. Tre frikändes av den dömande kommissionen 
medan Åkerhielm begärde avsked. Utskottet fick ge med sig och prin-
cipen om ansvar ”politice” hade tagit form genom praxis. Åkerhielm 
licentierades.

Det skulle dock dröja till 1760–62 års riksdag, innan principen om 
rådsansvar ”politice” definitivt ersatte rådsansvaret ”juridice”. Det blev 
ett skifte i praxis utan grundlagsändring. Partigrupperingarna var nu 
mer heterogena än någonsin. Inom hatt- och mösspartierna framträd-
de undergrupperingar med motstridande intressen. Att partimotsätt-
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ningarna blev så komplicerade som de faktiskt blev, hade framför allt 
att göra med statsfinansernas bekymmersamma läge samt det faktum 
att det inte rådde enighet om hur ekonomin kunde förbättras. Rådet 
hade bl.a. försökt rädda underskotten i statsfinanserna – inte minst or-
sakade av det pommerska kriget – genom att fördubbla sedelstocken, 
vilket i sin tur ledde till en förödande inflation till stor skada för lönta-
gare, långivare och allehanda småföretagare men till stora vinster för 
allehanda spekulatörer och fastighetsjobbare. 

Ansvarsutkrävandet blev plötsligt så komplicerat att frågan om de-
charge bara kunde hanteras ”politice”, alltså som en fråga om ständer-
nas förtroende. Granskningen av rådsprotokollen gav vid handen att 
rådet kränkt RF genom att inträda i det pommerska kriget utan att, 
som RF krävde, inhämta ständernas samtycke. Så långt gick det att fäl-
la rådet för grundlagsbrott, alltså ”juridice”. Rådet hade visserligen som 
vi sett från avsnittet om rättegångshandlingarna, försökt skjuta över 
ansvaret för krigets olyckliga förlopp på de högsta befälhavarna, men 
det hjälpte inte vid dechargen. Det slogs fast att det militära fiaskot inte 
var enbart generalernas fel. Med ett stort mått av förhandling mellan 
parterna undvek man att göra rättssak av det hela. Tre riksråd licentie-
rades på rent politisk grund men togs senare till nåder och återinträdde 
i aktiv tjänst. 

Ansvaret för den statsfinansiella röran var dock väsentligt mer kom-
plicerat till sin art än frågorna om ansvaret för misslyckade krig. Här 
handlade det om finansiella missgrepp som berodde på riksrådens 
ekonomiska ignorans och felbedömningar, och mot sådant fanns ing-
et rättsmedel i RF, särskilt som inte ens de akademiska ekonomerna 
var eniga om sambandet mellan mängden pengar i omlopp och pen-
ningvärdets fluktuationer. Det säger sig självt att ansvaret med denna 
förutsättning bara kunde utkrävas ”politice”, vilket medförde ett veri-
tabelt jordskred i frihetstidens författningspraxis. Beviskraven för fel i 
rådsämbete kunde plötsligt sänkas till en nivå som var väsentligt lägre 
än de beviskrav som gällde i brottmål. Det räckte med att ett riksråd 
saknade ständernas förtroende för att tvingas avgå. Principen att en re-
gering inte kunde sitta kvar, om den saknade majoritetens förtroende, 
höll plötsligt på att införas utan grundlagsändring! 

En modern riksdagsledamot skulle förmodligen känt sig rätt väl 
hemmastadd i denna parlamentariska miljö, om nu riksdagsarbetet 
inte varit så invävt i sekretess. Bristen på offentlighet visade sig vara ett 
stort problem för dechargeförfarandets funktionalitet. Utan öppenhet 
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Anders Nordencrantz.

och publicitet, ingen möjlighet att allsidigt diskutera regeringsansva-
ret, särskilt som de lärda ekonomerna själva inte var eniga om vad som 
var fel i finanspolitiken eller hur felen borde avhjälpas. Man löste inte 
tvistefrågor i ekonomisk teori genom att införa tankeförbud för vissa 
vetenskapliga ståndpunkter. Det hade varit möjligt 1660 men definitivt 
inte 1760.

Den centrala gestalten för tryckfrihetsfrågans aktualisering var An-
ders Nordencrantz. Ingen kopplade samman ansvaret för statsfinanser-
nas sorgliga tillstånd med tryckfriheten som just Nordencrantz. Varför 
var det så? 

Nordencrantz hade redan på 1750-talet fört fram en grundläggande 
kritik mot hattarnas ekonomiska politik i allmänhet och storföretagar-
nas inflytande i synnerhet. Sina politiska idéer och tankar utvecklade 
han inte minst som riksdagsman samt som kommerseråd och ledamot i 
ett antal kommissioner och deputationer. Skillnaden mot Forsskål kun-
de knappast ha varit större. Medan Forsskål var den frie litteratören, var 
Nordencrantz bruksägaren och den höge ämbetsmannen som stod med 

ena benet i den vetenskapliga skrivarstugan och med det an-
dra i statsförvaltningen och riksdagen. Vi kan här 

hoppa över Nordencrantz’ biografi och hänvisa 
läsaren till den uppsats i denna bok som ägnas 

Nordencrantz.60 Frågan här gäller hans insat-
ser för tryckfriheten och tryckfrihetens sam-
band med hattarnas ansvar för den ekono-
miska krisen.

Anders Nordencrantz’ kritik av det po-
litiska systemet gällde inte minst hur hat-
tarnas regeringsinnehav skapat korruption 
och gynnat enskilda intressen, men kri-
tiken hade haft svårt att komma åt miss-
förhållandena genom hemlighetsmakerier 
i rådet och riksdagen, genom förbud att 
publicera ständernas och utskottens proto-

koll samt inte minst genom att hattarna genom att behärska censuren 
hindrat välbehövlig och underbyggd kritik. Censuren stred alltså mot 
statsnyttan, vilket fick Nordencrantz att efterfråga både skrivfrihet och 
handlingsoffentlighet. Hans politiska program från 1760 hade publi- 
cerats redan till riksdagen 1756 i form av fem skrifter, av vilka en riktad 
direkt mot censurväsendet dragits in. Precis som Forsskål och Wrangel 
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var alltså även Nordencrantz drabbad av censuren, men till skillnad 
från Wrangel och Forsskål hade kanslikollegiet tagit på sig en övermäk-
tig uppgift när kollegiet kastade sig över Nordencrantz, ty vad visste väl 
kanslikollegiets jurister om sambandet mellan cirkulerande penning-
mängd och inflation? Med censur löstes inte ekonomiska ekvationer.

Nordencrantz’ stridsskrift från 1760 inledde den politiska uppgö-
relsen med hattarna men framgången infann sig inte förrän vid föl-
jande riksdag 1765–66. 1761 fullföljde han angreppet på hattarna med 
Tankar om frihet i bruk av förnuft, pennor och tryck, som innehöll en 
genomlysande kritik av censuren och plädering för tryckfrihet. Föl-
jande år kom en ny attack mot hattarnas ekonomiska politik, nu med 
riksbanken som måltavla, men ännu en gång fann kanslikollegiet hans 
tankar så förgripliga att skriften förbjöds. 

Nordencrantz var inte ensam om att ta till orda om orsaken till stats-
finansernas kris, och det gjorde inte kanslikollegiets censuruppgift 
enklare. Så gjorde även Pehr Niclas Christiernin, economie professor 
i Uppsala från 1769, som med hjälp av framför allt brittisk ekonomisk 
teori visade att hattarnas metod att trycka nya pengar orsakat prissteg- 
ring och inflation till stor vinst för spekulanter och fastighetsjobbare 
men till förluster för i stort sett alla andra.61 Nordencrantz och Chris-
tiernin var oense om inflationens orsaker, vilket måste ha fått deras 
samtida läsare att inse att om den ekonomiska vetenskapens främsta 
tvistade, så borde kanslikollegiets jurister visligen tiga. 

I Nordencrantz’ skrifter fanns en strävan att nå fram till politiska lös-
ningar av sociala och ekonomiska problem som i samtidens ögon kun-
de framstå som stötande. Hans ekonomiska förhållningssätt kan be-
skrivas som reformerat merkantilistiskt präglat av både författare som 
ingick i encyklopedisternas krets och britter som Locke och Hume. I 
motsats till de flesta av sina samtida läste och talade Nordencrantz eng-
elska, vilket bidrog till att den del av upplysningsprojektet som fanns 
på brittisk botten, nu fick en försiktig företrädare i Nordencrantz. Hans 
pragmatism öppnade för politiska lösningar som förutsatte att den 
enskilde medborgaren fick rätt att både kritisera och publicera. Själ-
va idén om decharge förändrades på så sätt att även allmänheten för-
utsattes kunna delta i detta allmänna samtal. Den hållningen var rätt 
tydligt brittisk. Det innebar inte att Nordencrantz var demokrat i vår 
moderna mening, men han avfärdade föreställningarna om att makten 
över staten var av Gud given eller kom sig av ett samhällskontrakt som 
inte gick att ändra på när nya sociala grupper ville skaffa sig inflytande 
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över samhällets styrelse. Det gjorde honom till en viktig tillskyndare 
av tanken att öppenhet måste råda för allmänna handlingar och frihet 
att både diskutera och publicera vad som på grumliga grunder ansågs 
nödvändigt att hålla borta från allmänhetens insyn. Det är rätt natur-
ligt att Anders Nordencrantz inför eftervärlden kommit att framstå 
som  tryckfrihetens portalfigur.

Då ständerna hemförlovades 1762 hade man emellertid inte fått till 
stånd något avgörande i frågorna om handlingsoffentlighet och censur. 
Ett särskilt utskott för tryckfrihetsfrågan hade tillsatts och utskottet 
uttalat sig för att släppa skrivfriheten fri, åtminstone inom vissa ra-
mar, i politiska och ekonomiska ämnen, och för att ge allmänheten till-
gång till handlingar från domstolar, kollegier, konsistorier och andra 
publika verk, men inte till rådets handlingar. Öppenhet hade föresla-
gits även för vissa riksdagshandlingar som deputationers protokoll och 
betänkanden men inte för ståndens protokoll. Tryckningen förutsatte 
emellertid censors imprimatur, vilket betydde att censorsämbetet skul-
le bevaras. Det senare hade även förordats av Nordencrantz, som för-
modligen ville skynda långsamt för att nå en lösning på sikt. Det var 
taktiskt välbetänkt, eftersom utskottsförslaget måste passera den stora 
särskilda deputationen, innan ärendet var klart för remiss till stånden. 
Det gick som befarat. Motståndarna till det remitterade utskottsför-
slaget lyckades förhala hela saken. Riksdagen hemförlovades med ut-
skottsförslaget liggande utan ståndens beslut.

Förslag om tryckning av adelns protokoll lades fram men utan fram-
gång. Däremot skedde förändringar i all tysthet på så sätt att riks-
dagshandlingar nu, som tidigare påpekats, publicerades som utdrag 
ur ståndsprotokollen och memorial från enskilda ledamöter, låt vara i 
begränsad omfattning.62 

1765–1766 – Seger för både  
offentlighetsprincipen och tryckfriheten

När ständerna återsamlades 1765 hade partikonstellationerna kastats 
om. Förbittringen mot hattarnas ekonomiska politik hade fått genom-
slag i riksdagsmannavalen på hösten 1764. Mössorna fick majoritet och 
tog befälet i både stånd och utskott, särskilt i det viktiga sekreta utskottet.

Det var självklart att den nya majoriteten skulle företa en rejäl räfst 
med det gamla rådet. Mössornas attack kom efter läsning av utrikes-
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protokollen i sekreta utskottet och av bankoprotokollen i bankodeputa-
tionen. Sju riksråd förklarades sakna ständernas förtroende och licen-
tierades. 

Misstroendeförklaringen mot de sju hattråden ställde emellertid 
mössorna inför ett kommunikationsproblem: Det gällde nu att visa 
upp skälen till misstroendet inför både ständerna och allmänheten, att 
så att säga maximera ansvaret ”politice”. Medlet blev 
att bokstavligen lägga handlingarna på bordet 
till allmän läsning. Det skedde genom att 
hemlighetsmakeriets själva centrum, se-
kreta utskottet, i strid mot RO, lät trycka 
sin berättelse om statsverkets tillstånd 
och protokollen från granskningen 
av riksbanken och växelkontoren.63 
Även enskilda riksdagsmäns memo-
rial och förslag trycktes. Sekretessen 
kring riksdagsarbetet hade alltså ef-
tergivits flera månader innan något 
beslut var fattat i tryckfrihetsfrågan.

Det må vara en öppen fråga om ett 
riksdagsorgan någonsin förr eller se-
nare klätt av en avsutten regering så 
brutalt som nu skedde, och det sked-
de med hjälp av tryckpressen. Man skrädde inte orden om rikets till-
stånd: Allmänheten fick veta att riket var på väg mot statsbankrutt. När 
utskottet sagt sitt tog ständerna vid med konkreta beslut. Den flagranta 
misskötseln av statsekonomin stod naturligtvis i fokus men även andra 
statliga funktioner som justitieväsendet drabbades av dechargen. Stän-
derna krävde respekt för lagar och förordningar, kort sagt skärpning 
från domstolars, åklagares och exekutorers sida.64 Det krävdes både 
öppenhet kring den ”publika” verksamheten, och frihet att både trycka 
de handlingar som fanns i arkiven och på annat sätt delge allmänheten 
sina upptäckter. 

Hur vår första TF lotsades genom riksdagen behöver inte beröras här. 
Genom närläsning av arkivmaterialet ger Marie-Christine Skuncke oss 
en fascinerande guidning genom utskott, deputationer och stånd.65 

Sedan länge har en person i historieskrivningen förknippats med 
tryckfrihetens seger vid riksdagen 1765–66. Anders Chydenius (1729–
1803), kan tävla med Anders Nordencrantz som tryckfrihetsapostel.66 

Medalj till minne av 250-årsjubileet 
1979 av Chydenius födelse. Konstnär Bo 
Aurén. Foto: Karleby universitetscenter 
Chydenius.
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Chydenius, som var präst till yrket, valdes 1764 in som representant i 
prästeståndet av de österbottniska kaplanerna. Regleringarna av han-
delsseglationen hade drabbat kuststäderna i Österbotten svårt. Chyde-
nius lade fram ett förslag till lösning i april 1765 med skriften Källan till 
Rikets Vanmakt som byggde på handlingar ur kommerskollegiets arkiv 
som ju låg utom allmänhetens insyn. Källan till rikets vanmakt visade 
med svart på vitt att den förda politiken framför allt gynnat grossis-
terna och handelshusen i Stockholm och Göteborg på andra näringars 
bekostnad. 

Redan i juli samma år kom så nästa skrift av Chydenius, i vilken 
han fördömde hattarnas subsidier till exportnäringarna och reglering 
av jordbruket. Statens uppgift var enligt Chydenius i stället att finna 
korrekt balans mellan olika exportsektorer. Han uttryckte alltså en i 
modern mening liberal inställning, och med denna följde naturligtvis 
önskan om tryckfrihet och handlingsoffentlighet. Det visade Chydeni-
us inte minst i skriften Den nationnale winsten, från 1764. 

Skriften om den nationella vinsten kunde läsas av samtiden som en 
framställning i ekonomisk liberalism. Men vad man inte annat än indi-
rekt fick klart för sig var att hela boken varit omöjlig att skriva om inte 
Chydenius som ledamot i en ständerdeputation haft tillträde till kom-
merskollegiets arkiv och därmed kunnat läsa just sådana handlingar 
som visade hur handelspolitiken drivits av kapitalistiska särintressen 
till förfång för flertalet andra. Alltså, utan tillgång till de publika hand-
lingarna, ingen möjlighet att skriva om det statsfinansiella missbruket. 
Tryckfrihetsproblemet knöts därmed hos Chydenius samman med 
kontrollen av statens ekonomi på samma sätt som skett hos Norden-
crantz. 

Det var särskilt en av Chydenius’ skrifter som kolliderade med censu-
ren, Rikets hjälp genom en naturlig finance-system. I Rikets hjälp kräv-
de Chydenius inget mindre än en ny penningpolitik. Skriften som fått 
censor Oelreichs trycklov ansågs kränkande, inte minst för upphovs-
männen till den finansplan som just beslutats. Nu började ett veritabelt 
schackrande med trycklovet. Oelreich tvingades återta sitt imprimatur 
men prästeståndet gav ändå tillåtelse att slutföra tryckningen. Adeln 
reagerade och krävde förklaring av prästeståndet men prästerna svara-
de undvikande att tillåtelsen endast innebar en rätt för författaren att 
trycka för egen räkning. Kampanjen mot Chydenius tilltog och sekreta 
utskottet kallade in honom till förhör för att tvinga fram en avbön. Det 
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hela slutade med att prästeståndet den 3 juli 1766 med rösterna 21 mot 
12 berövade Chydenius riksdagsmannaskapet.67

Var kampanjen inom adels- och prästestånden en hämnd för Chy-
denius’ insatser som sekreterare i det utskott som fört tryckfrihetsfrå-
gan till ett lyckosamt slut? Sannolikt inte. Lantmarskalken Ture Gab-
riel Rudbeck, en mössa som drivit saken mot Chydenius till sekreta 
utskottet, tillhörde själv tryckfrihetsvännerna, hade varit ordförande i 
tryckfrihetsutskottet och 1762 föreslagit tryckning av adelns protokoll. 
Var det bara så enkelt att Rudbecks vendetta mot Chydenius kom sig av 
att Chydenius utnyttjat friheten att via trycket sätta den beslutade fi-
nanspolitiska planen ifråga? Lantmarskalken hade ju själv stått bakom 
just detta dokument! Chydenius försvann under alla förhållanden från 
riksdagen men fick inom kort rätt beträffande finanspolitiken. Chyde-
nius’ kritiska synpunkter besannades, hans vedersakare återvaldes inte 
till riksdagen 1769. Chydenius själv återvaldes 1778.

När Chydenius’ karriär som författare och idégivare i tryckfrihets-
frågan under 1760-talet sammanfattas är det svårt att komma ifrån att 
han som teoretiker låg i jämnhöjd med Nordencrantz, men han hade 
ytterligare en merit, som Nordencrantz saknade. Utan Chydenius som 
ledamot i det s.k. tryckfrihetsutskottet hade det knappast blivit någon 
TF, men om den insatsen hänvisas till Gustav Björkstrands och Ma-
rie-Christine Skunckes uppsatser i denna bok.

TF 1766 – slutpunkten i en märklig 
rättsutveckling och starten för en ny

Rätten att trycka och sprida publika handlingar hade stötts och blötts 
under hela frihetstiden, vilket inte var fallet med rätten att trycka och 
sprida meningar och tankar för opinionsbildning. Det var därför helt 
följdriktigt att TF 1766 ställde offentlighetsprincipen i centrum mer 
än själva tryckfriheten som sådan. Det originella var att TF vände på 
frågan om handlingsoffentligheten etthundraåttio grader: Offentlighet 
skulle gälla som huvudregel, sekretess vara undantag. Det skulle fram-
gå vilka handlingar som inte fick offentliggöras. I 5 § slogs den gene-
rella tryckfriheten fast68 medan man i tidigare paragrafer preciserade 
undantagen. 

Rätten att få ut och trycka publika handlingar formulerades emel-
lertid efter en omständlig och detaljerad uppräkning av vilka hand-



Rolf Nygren 

198

lingar, domstolar och myndigheter som berördes av TF. Det fanns fak-
tiskt ett skäl för denna mångordighet, som ventilerats redan i tryck-
frihetsutskottet våren 1765, nämligen misstanken att byråkratin, som 
fortfarande till stor del sympatiserade med hattarna, inte förväntades 
kunna förstå innebörden av den nya tryckfriheten, om lagen formule-
rades alltför abstrakt. Det gällde därför att förebygga själva möjligheten 
för enskilda ämbetsmän att vägra lämna ut publika handlingar under 
hänvisning till att sökanden inte kunde eller ville uppge vad de begär-
da handlingarna skulle användas till.69 Justitiekanslern, som från och 
med 1766 fungerade som ständernas egen ombudsman, sattes in som 
särskild övervakare av allmänhetens rätt att ta del av allmänna hand-
lingar.70

Stockholm på en målning av Johan Sevenbom 1767, ett år efter att Sverige fått sin första 
tryckfrihetsförordning. Utsikt från nuv. Mynttorget över Slaktarhusbron, Blasieholmen och  
Lejonbacken. Stockholms stadsmuseum.

Någon fullständig tryckfrihet medgav inte TF. Fortfarande var det för-
bjudet att skriva mot den rena evangeliska läran.71 Inte heller blev det 
tillåtet att ifrågasätta statsskicket sådant det bestämts i grundlagarna, 
eller bruka lastande eller förklenande omdömen om konungen, kunga-
huset, rikets ständer, ämbetsmän eller främmande makt och regenter. 
Censorsämbetet avskaffades visserligen liksom kanslikollegiets ställ-
ning som övercensor, men helt kunde man inte göra sig kvitt behovet 
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av kontroll, nämligen beträffande bokimporten: ”Vad angår skadliga 
böckers införande och försäljande i boklådorna, förbliver tillsynen där-
över hädanefter hos vårt kanslikollegium och vederbörande konsisto-
rier, som äga däröver hand hålla, att ej några förbjudna och förföriska 
böcker, antingen uti teologiska eller andra ämnen, måge få utspridas.” 
Den formuleringen i TF:s ingress hade lika gärna kunnat skrivas under 
1600-talet.

Hur reglerades då ansvaret för tryckt skrift, när ingen censor längre 
fanns som kunde stämpla sitt imprimatur på skriften? Ansvaret lades 
på författaren och boktryckaren gemensamt. Fanns ingen författare 
angiven, fick boktryckaren bära hela ansvaret. Det låg på tryckaren att 
förse aktuell skrift med årtal och tryckort samt inleverera sex pliktex-
emplar till kanslikollegiet, riksarkivet, Kungliga biblioteket och de tre 
akademierna i riket (TF § 4).

TF:s reglering av rätten att trycka publika handlingar summerade 
den politiska oppositionens erfarenhet av hattregimens censur. I TF 
1766 återklingade i stort sett hela den historia som kortfattat beskrivits 
i denna uppsats. Till och med delar av det karolinska enväldets censur-
väsen fanns kvar efter 1766, t.ex. den teologiska censuren och föreskrif-
terna om pliktexemplar. 

Varför kom offentlighetsprincipen att skrivas in i en lag om tryck-
frihet? Vi har ju behållit sammankopplingen av offentlighetsprincipen 
och tryckfriheten i en och samma lag. Det berodde på att tryckpressen 
var det enda tekniska medel som fanns år 1766 att sprida tankar, idéer 
och publika handlingar. Den som i sammankopplingen läser in någon 
sorts juridisk djupsinnighet är fel ute. 1766 års lagstiftare skulle kanske 
till och med, om de bara tillfrågats, ha sagt att TF var teknikneutral. 
Men 1766 fanns det ingen annan teknik tillgänglig för allmän sprid-
ning av publika handlingar än just tryckpressen. 

TF var inte några få personers verk. Frontfigurer som Nordencrantz 
och Chydenius spelade viktiga roller som triggers men avgjorde inte 
tryckfrihetsfrågans utgång. Den helt bestämmande faktorn var det po-
litiska livets förändring under de tio år som föregick TF:s tillkomst, 
vilken i sin tur sammanhängde med den ståndsutjämning som pågått 
under hela 1700-talet men ökat markant efter 1750. Hattarnas kamp 
mot de oppositionella krafterna handlade om att mildra effekterna av 
den pågående sociala omvandlingen, men det slaget var förlorat åren 
efter 1760.72 Utan offentlighet och skrivfrihet hade frihetstidens författ-
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ning inte kunnat reformeras till att passa de nya partistrukturer, som 
formades i riksdagen från och med 1760-talet. 

Det får väl tas för givet att upplysningsfilosofin i all dess mångfasette-
rade form fanns med som en bakgrundsfaktor av betydelse, men TF var 
alldeles för motsägelsefull för att motsvara upplysningens värderingar. 
Fortfarande fanns det kvar delar som t.ex. encyklopedisterna skulle ha 
funnit omöjliga att godta, framför allt den teologiska censuren.

Effekten av 1766 års TF blev hur som helst omvälvande. Antalet tid-
ningar och andra publikationer som såg dagens ljus åren fram till 1774 
blev fler än under nästan det tidigare halvseklet: mer än etthundra jäm-
fört med de sjuttio som tillkommit mellan 1720 och 1766.73 Med hän-
syn till att den allmänna läskunnigheten i riket låg på en i europeisk 
jämförelse hög nivå,74 skapade TF en ny förutsättning för det allmänna 
samtalet och tankeutbytet i samhället.75 

Men denna positiva bild av den nya tryckfriheten bör nog nyanse-
ras för att göra den historiska bilden mer balanserad. TF berörde inte 
den stora massan av invånare i riket särskilt mycket. TF var ett medel 
till gagn för de bildades och politiska eliternas inbördes samtal. Nio 
invånare av tio stod utan politiskt inflytande,76 och det enda område 
som berörde denna majoritet var, i brist på vanliga tidningar, religi-
ös litteratur. Men teologiska alster var ju, som nyss sagts, lagda under 
censur. Det säger rätt mycket att konventikelplakatet, som förbjöd en-
skilda att hålla andakter i grupp utan präst närvarande, tillkommit så 
sent som 1726 då pietistiska och andra irrläror fått allmän spridning, 
och faktiskt inte avskaffades i Sverige förrän 1858. Först 1781 och 1782 
fick judiska och katolska trosbekännare på rätt diskriminerande villkor 
bosätta sig i riket. Det får väl försiktigtvis antas att de läste sina dagli-
ga böner i böcker som saknade domkapitlens imprimaturstämplar. De 
lutherska statskyrkoprästerna kunde med andra ord fortsätta att jaga 
teologiska irrigheter på samma sätt som de gjort före 1766.

TF 1766 var med andra ord inte allas dyra egendom. När tryckfrihe-
ten sedan undertrycktes allt hårdare under den gustavianska diktatu-
ren för att till sist försvinna,77 så levde idealen om publicitet, offentlig-
het och tryckfrihet kvar i allmänhetens minne på ömse sidor om den 
nya riksgräns som från och med 1809 skilde Finland och Sverige åt.78 
Två åtskilda riken men med ett stort gemensamt tryckfrihetsarv.
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