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Rolf Nygren

Kulan i kungens skalle 
– en mänsklig historia med 

grundlagskonsekvenser

Den här uppsatsen råkade av en händelse bli klar på kvällen den 30 
november 2018. Det var så när på timmen trehundra år efter Karl XII:s 
död vid Fredrikstens fästning i Norge. Kungen var 36 år gammal då 
han sköts efter en militär karriär som inte är lik någon annan svensk 
överbefälhavares, varken förr eller senare.

Det har skrivits mycket om Karl XII, somligt beundrande, somligt 
avståndstagande och kritiskt. Den förste som författade en biografi 
– mycket uppskattande – var ingen mindre än Voltaire redan 1731,1 
alltså bara ett drygt årtionde efter Karls död. Sedan dess har den ena 
skriften följt på den andra. En av de senaste i det större formatet är 
väl Peter Englunds Poltava med motiv hämtade från kung Karls ryska 
fälttåg mot tsar Peter. Men vänta och se bara, snart tar någon ny skri-

1 Voltaire verkar ha varit besatt av Karl XII. Han reviderade sin text ända till 1775. Den 
första översättningen till svenska publicerades 1785. En omfattande källkritisk edition 
av Voltaires texter utkom så sent som 1998.



Rolf Nygren

244

bent upp tråden och spinner ytterligare en mytologisk väv kring denna 
redan mytomspunna kung!

Som en pendang till de litterära bidragen kommer firandet av Karls 
dödsdag. Karl XII har under tvåhundra år varit svenska och finska 
manskörers speciella favorit och det har sjungits flerstämmigt, högt 
och med åskliknande kraft, särskilt i studentstäderna. Gunnar Wen-
nerberg låter Magistern träffa Glunten just Karl XII-dagen år 1837:

Magistern: ”Minns du hur ödet oss förde tillhopa adertonhundratrettio-
sju.”
Glunten: ”Äh, javisst minns jag det, just Karl den tolftes dag.”

Den 30 november firades i Gluntens Uppsala på så sätt att studen-
terna tågade med facklor och fanor och tal hölls till Karls minne och 
fäderneslandets ära. Under tågandet sjöngs Geijers Narvamarsch med 
musik av director musices Haeffner. Stycket uruppfördes för övrigt till 
hundraårsminnet den 30 november 1818. Geijers verser är lika sub-
lima som ett ode av Horatius:

Viken, tidens flyktiga minnen! /Stundens fröjder, bleknen, försvinnen! 
Natten nedsteg på våra sinnen, / och för skuggorna är vår sång. 
Hågkomst av de framfarna dagar, /som oss eldar och oss anklagar! 
Gråa gäst, som ej tid försvagar, /följe ditt allvar vår dunkla gång!

Efter hundraåriga skiften / våga nalkas till hjältegriften!  
Plåna med tårar ut minnesskriften: / hur den störste bland Karlar föll!  
Allt för stor för den nykloka tiden, / kastad ur fornvärlden in i striden,  
svärd för rättvisan! — okänd för friden, / tills den för evigt hjälten 
behöll.

Redan några år efter Magisterns och Gluntens första möte hade stu-
denterna ännu en sång att sjunga som passade perfekt in i den stäm-
ning av vemod och längtan tillbaka till något karolinskt storslaget som 
var en naturlig del av romantikens och skandinavismens tankevärld:

Du tronar på minnen från fornstora dar/ då ärat Ditt namn flög över 
jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
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Det är nog svårt för oss idag att riktigt kunna förstå de stämningar som 
bar upp Geijers Narvamarsch och Rickard Dybecks De gamla, du fris-
ka. Nu sjungs Du gamla utan skamkänsla för de revanschistiska orden 
bara när det landskampas, t.ex. när Tre Kronor spelar hockey mot 
Ryssland och det gäller att tända största möjliga hejarklack. Kunde 
ryssen inte läggas ner vid Poltava, så får det ske i Globen.

Annat var det på Geijers och Gluntens tid. Då handlade Du gamla 
om mental behandling av krigskatastrofen 1809. Förlusten av Finland 
orsakade ett trauma som bet sig fast i det allmänna medvetandet under 
decennier. Kunde man inte ta tillbaka Finland med militärt våld så fick 
det, som Tegnér uttryckte saken i dikten Svea, ske genom ”att inom 
Sveriges gräns erövra Finland åter.” Alltså, ut i skogen och odla upp så 
mycket vildmark att ett nytt Finland uppstod inom de nya gränserna.

Förlusten av de baltiska provinserna i det Stora nordiska kriget nit-
tio år tidigare hade också skapat ett nationellt trauma, som hemsökte 
sinnena ända tills det blev dags att fylla på med det ännu värre traumat 
1809. Kanske kändes det nesligare 1809 än det gjort 1718, eftersom 
kungen nu hette Gustav IV Adolf, hade rykte om sig att vara en stol-
le, raka motsatsen till det nordiska lejonet Karl XII. Avsatt hade den 
stackarn blivit och sänd i landsflykt och slutat sina dagar som överste 
Gustafsson på ett simpelt gasthaus i Schweiz. Firandet av Karl XII blev 
helt enkelt en terapi mot kuschad nationell stolthet, en klen terapi kan-
ske, men ändå en sorts placebo mot svårmod över landets öde.

Först gick Baltikum förlorat och sedan Finland, och om man någon-
sin kan tala om historiska brytpunkter, så var dessa två händelser just 
sådana. Vi, senare tiders barn, kan inte föreställa oss omfattningen 
av dessa katastrofer. Det fanns ett ”före” och ett ”efter”, och detta 
”efter” gick det inte att göra så mycket åt. Man fick hålla till godo med 
att inom Sveriges gränser bryta mark och odla upp ett nytt Finland 
och så naturligtvis be manskörerna sjunga med ännu större kraft och 
extra högt.

Men på köpet fick vi nya konstitutioner, och det var ju inte helt 
oävet.
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Kort om brytpunkter och rättsliga revolutioner
Brytpunkter markerar att historien tar en ny riktning. Det gäller även 
i rättens rike. Om vi ser saken i ett tusenårigt perspektiv, uppvisar den 
europeiska författningshistorien brytpunkter, som i forskningen stund-
tals kallats för revolutioner. Idén att brytpunkter och revolutionära 
händelser är formativa krafter i rättshistorien har utvecklats originellt 
och nydanade av Harold J. Berman i hans arbete Law and Revolu-
tion: The Formation of the Western Legal Tradition. Berman fick 1984 
Scribes Book Award, det amerikanska advokatsamfundets stora pris 
för bästa nyutgivna bok med ett rättsligt tema. Ur flera synpunkter 
var Bermans bok värd sitt Scribespris. Berman, rättshistoriker och 
tillika specialist i öststatsrätt, var bekymrad över den västerländska 
rättens tillstånd: Han menade att den västerländska rätten stod inför 
en djupgående kris som hade att göra med sociala och ekonomiska 
förändringar som inträffat under 1900-talet och som inte kunde han-
teras inom ramen för de befintliga rättssystemen och lagstiftningstek-
nikerna. Enkelt uttryckt: Gamla juridiska verktyg passade inte till nya 
samhällsmaskiner.

Krisfenomen var enligt Berman inget nytt för västerlandets rätt. Förr 
hade akuta anomalier i rättens förhållande till samhällsutvecklingen 
lösts genom revolutioner men revolutionernas karaktär hade skiftat. 
Vissa hade varit våldsamma, andra inte, men de hade det gemensamma 
draget att utmärkas av stora förändringar under en inledningsfas som 
sedan övergick i en lång mognadsfas; mognadsfasen kunde sträcka 
sig över hundratals år. De rättsliga revolutionerna under de senaste 
ettusen åren blev härigenom enligt Bermans synsätt brytpunkter i his-
toriska flöden. Vid brytpunkterna länkades rättsutvecklingen in på nya 
banor utan att kontakten med det förgångna behövde försvagas sär-
skilt mycket.

Som typiska rättsliga revolutioner lyfte Berman fram den katolska 
kyrkans reorganisering under högmedeltiden, reformationen på 1500-
talet, den engelska revolutionen under 1600-talet, de franska och ame-
rikanska under 1700-talet och den ryska under 1900-talet.

Hur allmängiltigt är Bermans teoretiska perspektiv? Är hans ansats 
tillämplig också på vår egen svenska rättsutveckling? Går det att inom 
t.ex. den svenska statsrättens förändring över tiden finna brytpunkter, 
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där utvecklingen länkas in på nya banor utan att tappa förankringen i 
det förgångna? Det säger sig självt att vi inte som Berman behöver vara 
så pretentiösa att vi kallar förändringarna för revolutioner. Men det är 
uppenbart att det funnits händelser som på mycket kort tid förändrat 
statsskicket. Ett exempel på detta är just skottet vid Fredriksten. Inom 
ett par, tre månader var en ny regeringsform på plats som bannlyste det 
karolinska enväldet. Ett annat exempel kan hämtas från våren 1809, 
då det gustavianska enväldet ersattes med ett statsskick byggt på makt-
delning mellan kung och ständer, men noga taget innebar förändringen 
att man återgick till den ordning som funnits under frihetstiden. Det 
förgångna fanns inbakat i det nya, eller annorlunda uttryckt, ett nytt 
rättligt kulturlager lades på gamla lager.

Vi ska försöka tillämpa Bermans brytpunktsteori på den svenska 
författningshistorien, och det blir uppgiften för denna framställning 
att med stor försiktighet och ödmjukhet peka på de rättshistoriska 
förändringar som kan kallas brytpunkter. Framställningen kommer att 
börja runt 1300 och sätta punkt 1809–1810. En vän av ordning frå-
gar sig naturligtvis varför framställningen stoppas just då? Svaret är 
att det behövs ett par hundra års tidsperspektiv för att kunna avgöra 
vad som är konstitutionellt bestående. Det räcker att se hur pass fluk-
tuerande utvecklingen varit inom en rad områden t.ex. införandet av 
kommunal självstyrelse och tvåkammarsystem på 1860-talet, tillkom-
sten av allmän och lika rösträtt vid val till riksdag och kommun under 
1900-talets första decennier, införandet av enkammarsystem och ny 
regeringsform under 1970-talet samt inte minst anslutning till den 
Europeiska unionen under 1990-talet!

Det är egentligen bara den allmänna rösträtten som verkar bestå 
någorlunda oanfrätt under de etthundra år den funnits, även om EU-
valen uppvisat betänkligt lågt deltagande över åren; vid sista valet nåd-
des ju som bekant med nöd och näppe ett valdeltagande över 50-pro-
centsstrecket.  Tvåkammarsystemet bestod i drygt etthundra år innan 
det försvann 1970. Den kommunala självstyrelsen urholkas kontinuer-
ligt genom att kommunerna påtvingas nya och kostsamma uppgifter; 
fortsätter den utvecklingen finns den kommunala självstyrelsen snart 
bara kvar som en urlakad princip. Landstingen är ifrågasatta som leve-
rantörer av god hälso- och sjukvård till alla medborgare på lika villkor. 
Regeringsformen är inte gjuten i brons en gång för alla; hur många 
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gånger den ändrats sedan sin tillkomst kräver en mindre räkneövning. 
EU lider av notoriskt demokratiskt underskott som funnits i årtionden 
utan att man gjort något åt det. Nu tycks nationalistiska opinioner 
kunna sätta rejäla avtryck i det kommande EU-valet, vars resultat i 
värsta fall kan bli inledningen till unionens sönderfall, alldeles oavsett 
vad som händer med Brexit. 

Inte heller den starka kungamaktens etablering runt 1300 identifie-
ras i denna genomgång som en konstitutionell brytpunkt, vilket också 
kan förefalla förvånande. Monarkins historiska betydelse kan ingen 
förneka. Den förekommer som katalyserande faktor vid nästan alla 
brytpunkterna, som visar sig vara resultatet av kamp mot en alltför 
stark kungamakt. Men nu är det annorlunda. Den ärftliga monarkin 
är inte längre en meningsfull del av den svenska författningen och har 
inte varit så på etthundra år. Det har aldrig varit någon hemlighet att 
RF 1974 skrevs för att passa ett republikanskt statsskick som kunde 
sjösättas med få grundlagsändringar om och när den rätta tidpunkten 
väl kom.

Den första brytpunkten: Maktfördelningen
I Bermans historieskrivning var den första revolutionen också den mest 
grundläggande. Den kan beskrivas på följande sätt: Under 1000-talets 
första hälft hamnade den katolska kyrkan i ett minst sagt prekärt läge. 
Påvestolen var i händerna på mycket världsliga intressen. Efter 1050 
kom emellertid omslaget och en kyrklig reformrörelse sköt fart. Att 
nya vindar blåste blev särskilt tydligt sedan påvestolen till innehavare 
fått Gregorius VII, som fick ge den kyrkliga reformrörelsen dess namn. 
I Bermans tolkning handlade det i själva verket om en ren revolution, 
den gregorianska revolutionen. Genom ett antal påvar, som rekrytera-
des ur juristleden, byggdes en kyrklig organisation upp med helt egen 
rättsordning, den kanoniska rätten, som inom kort utvecklades till en 
teknisk fulländning som världen inte hade sett maken till sedan den 
klassiska romerska rättens dagar.

Med hjälp av den kanoniska rätten kunde katolska kyrkan effektivt 
etablera sin organisation som en från det världsliga samfundet helt 
självständig storhet. Kyrkan krävde frihet från världslig inblandning i 
sina inre angelägenheter. Den kanoniska rätten visade snabbt sin tek-
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niska styrka inom en rad rättsområden som processrätten, straffrätten 
och familjerätten. Genom tillkomsten av ett antal juridiska fakulteter 
organiserades undervisning i både världslig och kanonisk rätt. Till de 
juridiska fakulteterna strömmade studenter från hela Europa, också 
från vårt land, vilka efter avlagd examen återvände till sina hemlän-
der som förmedlare av avancerad rättskunskap. Kanonisterna byggde 
upp den första moderna rättsordningen i västerlandet och orsakade 
därmed enligt Berman den viktigaste brytpunkten i den västerländska 
rättens historia under hela årtusendet 1000–2000.

Den gregorianska revolutionen fick genomslag på svensk botten 
först halvannat århundrade efter Central- och Sydeuropa. Huvudfrå-
gorna handlade om den kyrkliga organisationens ställning i förhållan-
de till den världsliga makten, om kyrkans rätt till sin egen rättsordning 
och om kyrkans skattefrihet. Inte minst hade det på kontinenten stått 
häftig strid om den världsliga maktens inblandning i tillsättningen av 
biskopar, som på feodalt vis ju i många fall även innehade världsliga 
ämbeten.

Vid mitten av 1200-talet hade den kyrkliga organisationen i Sve-
rige nått fasthet och mognad och den kanoniska rätten börjat påverka 
den traditionella landskapsrätten. Under andra hälften av 1200-talet 
blev Sverige just genom kyrkan en del av den europeiska kulturkretsen 
och i denna omvandling spelade inte minst den kanoniska rätten en 
fundamental roll. Det är helt enkelt omöjligt att tänka bort kyrkans 
rättsordning i den svenska samhället decennierna runt 1300. Men, 
kyrkans starka närvaro i det svenska landskapssamhället innebar, från 
vårt speciella perspektiv sett, också närvaron av en maktfaktor, som 
måste balanseras mot andra maktfaktorer.

Kyrkan var emellertid inte någon ensam spelare på samhällets makt-
plan. Under andra hälften av 1200-talet växte även en fullt jämspelt 
partner fram som med kraft kunde hävda sina intressen i hela riket 
mot både kyrkan och de lokala landskapen: det starka kungadömet. 
Det var något nytt. Den svenska maktstrukturen försköts under ett 
par, tre årtionden från att domineras av självständiga landskap till att 
domineras av kung och kyrka.

Men mer skulle komma. Kungens maktbas låg nu i den nya feo-
dala riddarklass som utgjorde den nya militären. Om landskapen 
tidigare kunnat hävda sin ställning med hjälp av beväpnade bönder, 
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kunde kungen nu befästa sin position genom eget bepansrat rytteri, 
mot vilket ett bondeuppbåd stod sig slätt. Men med den nya militär-
organisationen följde också en ny social samhällsordning. Den nya 
militär organisa tionen fordrade vapen och rytteri som bara riktigt väl-
beställda kunde skaffa, men rustningsåtagandena var inte gratis. Sär-
skilda förmåner och gottgörelser måste ges dem som ställde upp som 
kungens riddare och tromän. Efter 1280 växte den feodala skiktningen 
av samhället snabbt och runt 1300 fanns en feodal överklass med egna 
sociala ambitioner och privilegier. 

Vi hade alltså fått tre aktörer på den politiska scenen: de lokala land-
skapen under ledning av lagmännen, kyrkan och kungamakten stödd 
på en feodal militärapparat.

Det är knappast ägnat att förvåna att det politiska spänningsfält 
som uppstod mellan de tre aktörerna på något sätt måste utjämnas. 
Så skedde bl.a. genom ny lagstiftning. Under andra hälften av 1200-
talet och de första tre, fyra årtiondena av 1300-talet tillkom ett antal 
landskaps- och stadslagar som låter oss ana de politiska och sociala 
spänningar som fanns i samhället. Redan vid mitten av 1300-talet var 
det dags att introducera för hela landet gällande lands- och stadslagar, 
som med vissa justeringar förblev gällande ända fram till tillkomsten 
av 1734 års lag.

Kungabalken var uppbyggd som ett kontrakt mellan kung, folk och 
kyrka. Sverige beskrevs i landslagen som ett konungarike som i sig 
inneslöt sju biskopsdömen och nio lagmansdömen. Riket definierades 
alltså genom sina lagmansdömen och biskopsstift; kyrkan och regio-
nerna om man så vill. Kungen tillsattes genom val, inte genom arv. 
Omedelbart efter sitt val skulle kungen svära sin kungaed om att styr-
ka kyrkans och allmogens, alltså böndernas, rätt, vårda sig om lag och 
rättvisa, regera med inländska och inte utländska män, behålla och inte 
minska kronans egendom samt inte pålägga någon ny skatt annat än 
under vissa omständigheter. Därefter svor lagmännen på landskapens 
vägnar sina eder till kungen att respektera och lyda hans befallningar 
och betala skatt. Så skapades en konstitution genom ömsesidigt avtal.

Då ederna utväxlats, kungen ridit sin eriksgata och fått sitt val 
bekräftat av landskapens menigheter skulle han krönas och välja sitt 
råd. Kungabalken gav vissa bestämmelser om rådets sammansättning. 
Någon fri regeringsbildning av det slag som hör till dagens konstitu-
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tionella ordning var det inte fråga om. Av kyrkans män skulle utöv-
er ärkebiskopen i Uppsala ingå så många biskopar eller präster som 
kungen fann skäligt och nyttigt. Till dessa skulle komma tolv riddare 
och svenner, alltså personer med framskjutna ekonomiska och sociala 
positioner. De utsedda fick med ed lova att råda kungen det som var 
nyttigt och gagnande för riket utan hänsyn till andra intressen än rikets.

Det svenska rådets sammansättning visar att man sökt finna orga-
nisatoriska former för samverkan om rikets viktigaste angelägenheter. 
En förebild till rådet hade man i kurian, som fanns vid europeiska 
kungahov. I kungens kuria ingick vanligtvis både världsliga stormän 
och kyrkliga dignitärer men inte representanter för de lägre klasserna 
borgare och bönder.

Kuriatanken vittnar om att man eftersträvade maktbalans. Inom sitt 
av lagen anvisade område var kungen suverän, hans beslut krävde lojal 
efterföljd. Men det fanns gränser för undersåtarnas lojalitet. Kungens 
rätt att besluta om ny skatt eller lag var begränsad liksom hans rätt att 
använda militärmakten för annat än försvarssyften. 

Med viss förenkling kan man kanske säga att förutsättningarna för 
hela den efterföljande konstitutionella historien därmed var given. 
Inte minst i frågor om beskattning, lagstiftning och krigsföretag kom 
kungen i beroende av de krafter som i grund och botten var hans kon-
traktsparter: stormännen och kyrkan. Det blev helt enkelt nödvändigt 
för kungamakten att förhandla om maktkontraktets innehåll.

Trots all sin primitiva och omogna form medförde kungabalkens 
regler om kungaval, kungens rätt och rådets inflytande en konstitu-
tionell brytpunkt under årtiondena runt 1300: Genom kungabalken i 
landslagen lagfästes att regeringsmakten var reglerad, begränsad och 
villkorad. Den moderna regeringsformen bygger i princip på ungefär 
samma förutsättning.

Andra brytpunkten: Riksdagen
I praktiskt taget hela Europa fanns ansatser till parlamentariska insti-
tutioner under 12- och 1300-talen. Kyrkan gick före med gott exempel. 
Ända sedan fornkyrkans dagar hade viktiga beslut om läran, kyrko-
organisationen och kyrkolivet fattats vid kyrkomöten, koncilier, till 
vilka varje kyrkoprovins fick sända delegater. 
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Med påvemaktens försvagning under 13- och 1400-talen ökades 
konciliernas betydelse. Åtminstone tidvis spelade konciliarismen en 
ledande roll inom kyrkan. Koncilietanken fick även konsekvenser 
för den världsliga politiken. Precis som kyrkan hade lärt ut modern 
rättskunskap genom de juridiska fakulteterna, lärde den också ut för-
handlings- och diskussionsteknik. Besluten tillkom i särskild ordning 
och skriftliga dokument utfärdades vanligtvis med angivande av vilka 
beslut som fattats. Även på den här punkten fick den kanoniska rätten 
stor betydelse.

Det låg därför nära till hands för världsliga beslutsfattare att använ-
da sig av en likartad modell. Inte överraskande växte parlament fram 
på flera håll i högmedeltidens Europa. Ett av dem var det engelska. 
Den engelske kungen blev tvingad att förhandla med aristokratin och 
kyrkan, alltså ungefär samma situation som vi redan berört för Sveri-
ges del. Träffade överenskommelser dokumenterades i skriftlig form, 
s.k. chartas, av vilka den s.k. Magna Charta från 1215 kanske är den 
mest kända. Det handlade precis som hos oss om statsrätt i avtalsrät-
tens form.

Ju starkare kungens politiska motparter kunde hävda sina intres-
sen i dessa förhandlingar, desto starkare blev deras krav på institu-
tionalisering av förhandlingsproceduren. Så skedde under loppet av 
1200-talet då kungen tvingades dela makten med ett parlament som 
sammanträdde regelbundet. Ur denna grupp av makthavare uppkom 
överhuset, House of Lords. Det visade sig dock att det i det engelska 
samhället också fanns andra intressen som förmådde göra sitt inflytan-
de gällande, Commons, vilka fr.a. representerade städernas borgerskap 
och landsbygdens lågadel. Senast omkring 1300 fungerade över- och 
underhusen som stabila, parlamentariska institutioner med periodiskt 
återkommande sammanträden. Kungen måste förhandla med de två 
husen i frågor som gällde lagstiftning, beskattning och krigsföretag. 
Dessutom fungerade lorderna som högsta domstol.

Inte överraskande framträdde det svenska riksmötet i källorna för 
första gången som just kyrkomöte, koncilium, dels 1152 i Linköping, 
dels 1248 i Skänninge. Vid bägge tillfällena sammanträdde biskopar 
och världsliga makthavare med påvens sändebud. En bit in på 1300-
talet började strukturen till en maktfördelning framträda tydligt genom 
att kungen förbjöds införa ny lag eller nya skatter utan, som det hette, 
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”allmogens ja och samtycke.” Uttrycket är intressant, eftersom det 
sannolikt innebar att man tänkte sig två motparter till kungen, dels de 
egentliga herremännen och biskoparna, dels det lägre folket, allmogen, 
alltså, en motsvarighet till de engelska Lords och Commons.

Den svenska riksdagens genombrottstid har vanligtvis förlagts till 
1430-talets turbulenta historia. Som ett särskilt kriterium har anförts 
att det först vid denna tid är möjligt att urskilja en fyrståndsrepresen-
tation, men senare forskning har visat att maktens tyngdpunkt fortfa-
rande låg hos rådet, inte hos de fyra stånden. 1430-talets riksmöten 
var i första hand herredagar, inte riksdagar i den meningen att det på 
mötena funnits representanter för alla socialt fria grupper från hela 
riket. Men inte heller de många möten som går att belägga under res-
ten av 1400-talet och under tiden fram till unionsmonarkins under-
gång omkring 1520 kvalificerar egentligen riktigt väl som genuina 
fyrståndsriksdagar.

En förändring kom under Gustav Vasas regeringstid. Vid ett antal 
herremöten vid mitten av 1520-talet agerade Gustav på ett sätt som 
visade att han ville utnyttja herremötesformen för att förankra poli-
tiska beslut och kursändringar. Fortfarande saknade mötena dock den 
allsidiga representativitet som kunde göra dem till riksdagar i teknisk 
mening. Den berömda reformationsriksdagen i Västerås 1527 kan få 
tjäna som illustrativt exempel. Kallelse till mötet hade utgått till rikets 
råd, biskoparna och lagsagornas frälsemän, vilka hade att infinna sig 
med sex bönder från lagsagan samt en borgmästare och en rådman 
från varje stad. Närvaron blev oväntat stor: sexton rådsherrar, fyra 
biskopar, etthundratrettio frälsemän, etthundrafem bönder och repre-
sentanter för drygt tjugo städer. Representativiteten var därmed så pass 
bred att man nu kan tala om åtminstone en omogen fyrståndsriksdag. 

Men även mötets arbetsformer innebar nyheter. De kungliga försla-
gen framlades i form av ”framsättningar”, alltså propositioner, vilka 
besvarades av vad vi kan kalla adels-, borgar- och bondestånden med 
beslut, recesserna. I grund och botten hade vi nu fått en sorts grund-
struktur för riksdagens arbetsformer som kan sägas ha blivit bestå-
ende.

Nästa viktiga steg i herremötets utveckling till riksdag togs vid mötet 
i Västerås 1544. Nu förekom ordet ”ständer” för första gången som 
beteckning för adeln, prästerna, borgarna och bönderna. Bortsett från 
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denna tekniska nyordning innebar själva mötesbeslutet en viktig nyori-
entering. Tidigare herremöten hade i allmänhet med stor noggrann-
het vakat över att rikets lagar respekterades enligt sin lydelse. Men 
nu hade ständerna öppnat för att gripa makten över lagstiftningen. 
Förlorarna i denna process var de lokala menigheterna och landska-
pen. Den svenska riksstyrelsen var på väg mot centralism. 1547 fort-
satte ständernas frammarsch. Nu förklarades dynastiska frågor höra 
hemma under ständernas beslutsmakt. 

Under Erik XIV:s regering användes riksdagen, som för övrigt 
1561 kallades för just ”riksdag”, i övermått för att legitimera kung-
ens alltmer bisarra politik. Formerna urartade fullständigt, vilket blev 
för ödande för riksdagens anseende. Ändå kunde Eriks yngre bröder 
Johan och Karl inte undvara ständernas medverkan efter Eriks avsätt-
ning, vilket visade sig vid en riksdag 1569. Ständerna konfirmerade 
Eriks avsättning och Johans trontillträde och bekräftade därmed sin 
rätt att bestämma om tronföljden. För första gången kan man belägga 
att stånden krävt initiativrätt. Därmed hade stånden skaffat sig en 
motsvarighet till kungens framsättningar, alltså vad som senare kom 
att kallas motioner.

Även om Johan III sammankallade riksmöten vid flera tillfällen 
skedde knappast någon förändring av riksdagens ställning i förhål-
lande till kungamakten utom möjligen i det avseendet att han manipu-
lerande riksdagen mer än fadern Gustav Vasa och brodern Erik gjort. 
Men Johan var ingenting mot sin bror Karl. Under 1590-talets bittra 
strider om tronen och religionen utnyttjade Karl ständerna hänsyns-
löst. Kort efter Johans död samlades riksdagen i Uppsala i februari 
1593. Drivande var i första hand de protestantiska kyrkomännen som 
ville stabilisera den konfessionella situationen genom att få ständerna 
att förklara Sverige för ett lutherskt rike, en åtgärd som ansågs särskilt 
viktig med tanke på att den nye kungen Sigismund var både katolik 
och kung i Polen. Det intressanta från vår synpunkt är kanske inte att 
mötet fick den avsedda utgången – Sverige blev protestantiskt – utan 
själva beslutsformen. Mötesbeslutet trycktes och spreds över landet 
för besegling härad för härad, stad för stad. Med underskrift och sigil-
lering av närmare tvåtusen representanter blev denna recess det största 
per capsulam-beslutet i svensk författningshistoria.
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Den hårda religionspolitiken fullföljdes vid riksmötet i Uppsala 
1594, där samtliga stånd ställde Sigismund inför kravet att erkänna det 
förra uppsalamötets beslut i religionsfrågan. Men då kungen trots allt 
tvekade och avreste till Polen, måste beslut fattas om regeringsmakten. 
Ett riksmöte i Söderköping 1595 gjorde inte den politiska situationen 
klarare, men ständerna drev kravet att Karl i kungens frånvaro skulle 
utöva regeringen ”med råds råde”, alltså ett erkännande att regerings-
makten var begränsad och villkorad. Efter Sigismunds militära neder-
lag 1598 låg dock fältet mer eller mindre fritt för Karl att flytta fram 
sina positioner. Fr.o.m. 1600 gick nästan inte ett år utan att ständerna 
inkallades, och som ingen annan regent förmådde han utnyttja stän-
derna till egen fördel. Aldrig någonsin tidigare hade manipulationen 
av riksdagen drivits så långt och med så stor skicklighet. På så sätt 
blev just Karl IX:s regeringstid både en riksdagens genombrotts- och 
förnedringstid.

Efter Karls död 1611 kom motreaktionen. Genom Gustav II Adolfs 
konungaförsäkran i december 1611 klarerades den konstitutionella 
situationen. Den unge kungen tvingades erkänna riksdagens rätt att 
stifta lag besluta om skatt och andra pålagor. Vägen låg nu öppen för 
en helt annan typ av riksdag än den som funnits fram till Karl IX:s död.

När inträffade den brytpunkt som definitivt bekräftade riksdagens 
ställning som en självklar del i det svenska statslivet? Först mycket 
sent i det långa skedet från Skänninge möte 1248 till Karl IX:s död 
1611. Herremötet-ständermötet-riksdagen förekom i princip under 
hela tidsperioden men med funktionella brister. Antingen saknades ett 
eller flera stånd, eller rådde oklarhet om arbetsformerna och besluts-
fattandet, eller brast legitimiteten eller självständigheten. Det är påfal-
lande i hur hög grad riksdagen manipulerades både före och under 
vasakungarna tills rådet i det maktvakuum som uppkom efter Karls 
IX:s död kunde formulera ett konstitutionellt program som slog fast 
både kungamaktens och riksdagens befogenheter. Först med Gustav 
II Adolfs kungaförsäkran i december 1611 fick riksdagen en ställning 
som gjorde den till en nödvändig del av den svenska statsapparaten. 

Kanske visar detta, om något, hur pass outvecklat och primitivt Sve-
rige faktiskt var ännu vid 1600-talets början. Först under 1590-talet 
fanns det över huvud taget en konstitutionell diskussion värd namnet, 
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men de ledande företrädarna för denna halshöggs som känt brutalt av 
Karl IX vid blodbadet i Linköping.

Om vi ska tala om en brytpunkt för riksdagens konsolidering i det 
svenska statslivet så blir det perioden 1592–1611 med betoning på det 
sistnämnda året som markerar övergången till något nytt. De föregåen-
de århundradena hade sett experiment i konstitutionella beslutsformer 
men först med Karl IX:s försvinnande kunde resultaten konsolideras. 
Efter 1611 fanns inte längre någon återvändo. Riksdagen hade kommit 
för att stanna med makt att både lagstifta och besluta om skatt.

Tredje brytpunkten: Centralmakten och statens 
administration
Två månader efter sin faders död tillträdde Gustav II Adolf regeringen. 
Han var fortfarande omyndig men hyllades ändå av riksdagen som 
myndig kung. Nu var ögonblicket inne att för framtiden sätta gräns 
för en absolut kungamakt av Karl IX:s märke. Gustav Adolf tvingades 
avlägga en av rikskanslern Axel Oxenstierna formulerad kungaför-
säkran. Kungen fick lova att inte betunga ständerna med för många 
sammanträden, vilket plågat dem under Karls regering. Kungaförsäk-
ran fastställde vilka ärenden kungen inte fick avgöra annat än efter 
hörande av rådet och ständerna. Till dessa hörde att stifta ny lag eller 
ändra gammal, börja krig, sluta fred eller ingå förbund med främ-
mande makt eller pålägga ny skatt. Kungaförsäkran byggde formellt 
på  kungabalken men minst lika viktigt var att kungaförsäkran lade 
fast ett program för den svenska statsförvaltningens omdaning.

Som ett första moment i detta reformprogram kom inrättandet av 
en högsta domstol för dömande av konungens dom, Svea hovrätt, som 
trädde i verksamhet 1615. Hovrätten skulle enligt det ursprungliga 
konceptet verkligen fungera som rikets högsta instans. Så blev emel-
lertid inte fallet sedan kungen själv börjat revidera hovrättens domar. 
Svea hovrätt tilldelades därför en något mindre glansfull roll än som 
ursprungligen varit tänkt. Hovrätten fick tillsammans med rikets tre 
nya hovrätter – Åbo inrättad 1623, Dorpat inrättad 1630 och Göta 
inrättad 1634 – döma andra instansens domar.
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Även riksdagens arbetsformer stramades upp genom ett av rikskans-
lern 1617 framlagt förslag till riksdagsordning (RO) som visserligen 
aldrig antogs formellt men ändå iakttogs i praktiken. RO 1617 reg-
lerade i första hand förhållandet mellan kung och ständer genom en 
förhandlingsordning av följande innebörd. Riksdagen skulle öppnas 
inför kungen och den kungliga propositionen överlämnas skriftligen 
för att behandlas av de olika stånden. Även om RO 1617 förutsatte 
att ståndens gemensamma överläggningar och beslutsfattande skulle 
utgöra ryggraden i riksdagsarbetet, försköts ändå tyngdpunkten till 
de enskilda stånden, vilkas arbetsformer efterhand blev allt fastare. 
Eftersom kungen hade goda möjligheter att på olika vägar interve-
nera i riksdagsarbetet, hade riksdagen fortfarande knappast uppnått 
en sådan självständighet som gör det möjligt att tala om riksdagen som 
en från kung och råd fristående statsmakt.

Det var först genom 1634 års regeringsform (RF 1634) – även den 
i hög grad Axel Oxenstiernas verk – som en struktur för den svenska 
central- och länsförvaltningen kunde läggas fast och som, åtminstone 
delvis, ännu lever kvar. Redan kort efter tillkomsten diskuterades om 
RF 1634 var att betrakta som en s.k. ”evärdelig stadga”, alltså grund-
lag, eller ej. RF 1634 var en förvaltningsstadga och knappast en rege-
ringsform i vår mening. En av dess viktigaste uppgifter var att säkra 
adelns företräde till statens ämbeten.

I RF:s centrum stod den rättsliga regleringen av rådets och kolle-
giernas uppgifter. Rådet, som utsågs av kungen, fick endast bestå av 
adelsmän, inkluderande de s.k. fem höga riksämbetsmännen; adeln 
kom härigenom att tillskansa sig en rad långtgående privilegier och i 
praktiken bli det statsbärande ståndet.

Två institutioner förtjänar att lyftas fram med hänsyn till deras bety-
delse för den framtida utvecklingen: kollegierna och länsförvaltningen. 
För att förenkla och effektivisera förvaltningen hade den statliga sek-
torn redan före tillkomsten av RF 1634 indelats i fem ansvarsområ-
den, över vilka fem kollegier ställdes under ledning av de fem höga 
riksämbetsmännen: rikskanslern som chef för det kungliga kansliet, 
riksdrotsen som president i Svea hovrätt, riksmarsken som chef för 
krigskollegiet, riksamiralen som chef för amiralitetskollegiet samt 
riksskattmästaren som chef för kammarkollegiet. Senare tillkom ytter-
ligare kollegier. 
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Kollegieorganisationen kom att på sikt prägla den svenska statsför-
valtningen. Kollegierna spelade på 1600-talet samma roll som nuti-
da departement och var som sådana utmärkta av en fast och effek-
tiv beslutsstruktur. Förvaltningen skedde i domstolsliknande former. 
Redan i detta kan man se ett embryo till de svenska myndigheternas 
självständighet under lagen. Myndigheternas självständighet under 
lagen visade sig bli ett svenskt särmärke.

Minst lika stor betydelse på sikt fick den statliga lokalförvaltningen. 
Tidigare förvaltningsstrukturer, bl.a. byggda på fogdeförvaltning av 
medeltida typ, fick vika för en helt ny statlig lokalorganisation. RF 
1634 föreskrev att landet skulle indelas i län under ledning av lands-
hövdingar, som i princip representerade den kungliga makten på lokal-
planet. Länsorganisationen är kanske den del av 1600-talets statliga 
organisation som överlevt allra tydligast. 1630-talets länsgränser är ju 
delvis fortfarande gällande.

Om både läns- och kollegieorganisationerna kan man nog tämligen 
förbehållslöst säga att de vid sin tillkomst representerade något alldeles 
nytt. På få punkter i den svenska författningshistorien är det möjligt 
att se brytpunkten så tydligt. Före 1610-talet var den typ av statlig för-
valtning som kollegie- och länsorganisationerna representerade okänd. 
Från och med 1630-talet var de självklara delar av statsapparaten. 
Den tredje konstitutionella brytpunkten, den som gäller centralförvalt-
ningen, kan därför förläggas till åren runt 1630.

Fjärde brytpunkten: Det parlamentariska experimentet
Den politiska utvecklingen under åren mellan Gustav II Adolfs död 
1632 och Karl XII:s död 1718 innebar en konstitutionell prövotid med 
våldsamma kast mellan politiska ytterligheter. Utvecklingens orsaker 
låg inbyggda i Axel Oxenstiernas författningsverk med dess ensidiga 
betoning av adeln som statsbärande stånd. Förmyndarregeringarna för 
drottning Christina och särskilt Karl XI drev en förläningspolitik till 
högadelns fördel som med nödvändighet måste sluta i bittra uppgö-
relser om högadelns godsinnehav. Efter Karl XI:s trontillträde 1672 
hade emellertid högadeln i kungen fått en motpart som effektivt och 
snabbt kunde genomföra nödvändiga indragningar, s.k. reduktioner. 
När dessa väl var genomförda började kungen omvandlingen av själva 
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statsskicket. Under 1680- och 90-talen försvann kungens beroende av 
rådet, därefter ersattes riksrådet med ett rent ämbetsmannaråd och de 
fem höga riksämbetsmännen med kungliga råd, presidenter. Slutligen 
kom turen till riksdagen som gav upp sin rätt att tillsammans med 
kungen stifta lag och besluta om skatt. Genom en ny tryckfrihetspoli-
tik gjordes både det talade och skrivna ordet helt beroende av kunglig 
censur. 1693 förklarades Karl XI formellt enväldig.

Efter sonen Karls XII:s död fick oppositionen sin stora chans. Kung-
ens motståndare fanns i flera läger: den gamla högadeln som fått sin 
politiska och ekonomiska makt krossad av enväldet, byråkratin som 
kringskurits av administrativa reformer och riksdagen som helt ställts 
åt sidan i den politiska beslutsprocessen. Vid riksdagen 1719 valdes 
Karl XII:s syster Ulrika Eleonora till regerande drottning – en legal 
tronarvinge saknades – på villkor att hon godkände en regeringsform 
som överförde alla väsentliga maktfunktioner till ständerna. Hade 
makten på hösten 1718 funnits helt i kungens händer, fanns den på 
våren 1719 helt i riksdagens. Om RF 1719 gjorde rent hus med enväl-
det, så blev RF 1720 frihetstidens politiska paraddokument.

RF 1720 var en grundlag i teknisk mening, med tidens uttryckssätt 
kallad fundamentallag. Det betydde att RF både intog en högsta plats i 
den nationella normhierarkin och i princip var oföränderlig. Den regle-
ring som RF 1720 införde av de olika statsmakternas inbördes kompe-
tenser bör naturligtvis ses i ljuset av de bittra politiska erfarenheterna 
av det karolinska enväldet. RF genompyrdes av tanken att hindra vad 
som kallades ”den förhatliga suveräniteten”. Det låg därför inte riktigt 
i tiden att bygga RF på maktfördelning av det slag som diskuterades 
i den samtida filosofiska och statsrättsliga litteraturen. Tvärtom lades 
makten över lagstiftningen, beskattningen och utrikespolitiken ensi-
digt i riksdagens händer. Det fanns i praktiken bara utrymme för en 
enda statsmakt, särskilt som riksdagen kontrollerade även den högsta 
rättskipningen. Ett centralt moment i RF 1720 var avvägningen mellan 
kungens och riksdagens befogenheter. Regeringsmakten var delegerad 
till ett av riksdagen utsett råd, mot vilket kungen inte kunde få igenom 
sin egen mening om denna stred mot rådsmajoritetens. Monarkin hade 
blivit konstitutionell, vilket pregnant uttrycktes i RF 1720 § 13 med 
orden:
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”Konunger eger styra rike sino med och således icke utom, mindre emot 
riksens råds råde. Och som Sveriges fundamentallag icke annorlunda här-
utinnan kan eller bör förstås, så blifver allt, hvad häremot på ett eller 
annat sätt kan vara förklarat, gillat och stadgat, härmed alldeles upphäf-
vit, ändrat och rättat.”

Rådet hade därmed skaffat sig total kontroll över kungens personliga 
maktutövning, men rådet var i sin tur knappast mer än ett riksdagens 
eget särskilda utskott i funktion mellan riksdagarna. Lika litet som 
kungen kunde regera annat än i samförstånd med rådet, kunde rådet 
regera mot riksdagsmajoritetens vilja. Under 1760-talet granskades 
rådets hantering av regeringsärendena i särskild ordning så snart en 
ny riksdag påbörjat arbetet; politiskt misshagliga riksråd kunde avsät-
tas, licentieras. Rådets ansvarighet inför ständerna innebar därmed att 
man infört en faktisk parlamentarism och kontrollen att man byggt 
upp ett dechargeförfarande.

En minst lika intressant utveckling inom frihetstidens statsskick 
fanns beträffande riksdagens arbetsformer. RF 1720 hade i stort sett 
förbigått frågorna om val till riksdagen och om själva arbetsformerna. 
En fortsättning av författningsarbetet framstod därför som ofrånkom-
lig. Resultatet blev 1723 års riksdagsordning (RO 1723), vilken precis 
som RF 1720 erkändes som fundamentallag. RO 1723 beskrev inte 
bara riksdagens arbetsformer utan var även en vallag som angav hur 
riksdagsrepresentanterna skulle utses. Valreglerna kan här förbigås; de 
var ju av naturliga skäl tidsbundna. Samma sak kan däremot inte sägas 
om arbetsformerna, ty genom RO och den praxis som växte fram, tog 
just den struktur form som vi återfinner hos riksdagen efter 1809. 

Genom RO 1723 fastslogs att riksdagen var en periodiskt, var tredje 
år sammanträdande, församling. Därmed ville man undvika att riksda-
gens sammankallande gjordes beroende av någon annan än riksdagen 
själv.

Av speciellt intresse var reglerna om utskott eftersom just utskottsar-
betet utgjorde riksdagens kärnverksamhet. Precis som idag fanns mak-
ten över riksdagsbesluten hos utskotten. Av utskotten intog Sekreta 
utskottet en särställning därför att det på detta utskott låg att hantera 
ärenden som borde hållas hemliga, t.ex. utrikes-, finans-, bank- och 
försvarspolitik. Flertalet utskott, kallade deputationer, tillsattes ad hoc 
för speciella ärenden och fick härigenom karaktär av tillfälliga utskott. 
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Två deputationer blev emellertid fasta, nämligen urskillningsdeputa-
tionen, vilken skulle klargöra vilka inkomna ärenden som faktiskt föll 
inom riksdagens kompetensområde, och expeditionsdeputationen som 
skulle jämka samman och expediera ständernas beslut, en uppgift som 
inte alltid var enkel med tanke på att fyra stånd skulle samverka om 
besluten. Efter hand växte antalet deputationer och fick namn som 
tydligt beskrev vilka ärenden som föll inom vederbörande deputations 
behörighet som justitiedeputationen, tulldeputationen, bergsdeputa-
tionen, fiskerideputationen och kommersdeputationen.

Inom frihetstidens riksdag fanns ett besvärande kommunikations-
problem. Redan från början fördes protokoll i både utskottsmöten 
och plenarsammanträden men det betydde inte att riksdagsarbetet 
var särskilt transparent ens för riksdagens egna ledamöter. Utskottens 
protokoll och handlingar var fram till antagandet av 1766 års tryck-
frihetsförordning inte tillgängliga för allmänheten. Inte desto mindre 
gavs, åtminstone efter 1750, en viss utåtriktad information om inne-
hållet i de kungliga propositionerna, ledamöternas motioner och stån-
dens beslut genom på privat initiativ utgivna riksdagstidningar, små, 
obetydliga pamfletter av tillfällig karaktär. Någon av ständerna själva 
beslutad tryckning av protokoll och riksdagshandlingar för varje år 
blev det över huvud taget inte tal om förrän efter frihetstidens slut, ja 
faktiskt inte förrän från och med 1809.

Knappast någon period i den svenska statsrättens historia uppvisade 
en så kraftig brytpunkt som just de första åren av frihetstiden. Mak-
tens tyngdpunkt försköts på kort tid från kungligt envälde till stän-
dervälde. Brytningen med det tidigare statsskicket låg på flera plan. 
Riksdagen etablerades som rikets centrala beslutsorgan, statsskicket 
reglerades genom särskilda grundlagar, ett närmast modernt partivä-
sen byggdes upp, en inre kontrollstruktur skapades för granskning av 
rådet och ämbetsmännen och riksdagsarbetet utfördes i första hand 
genom beredning i utskott och deputationer.

I ett internationellt perspektiv framstår frihetstidens riksdag som 
nydanande. I ett svenskt författningsperspektiv finns det ingen epok 
som på så kort tid lämnat ett så rikt konstitutionellt arv efter sig. Bryt-
punkten bör läggas mellan 1719 och 1723. Den som avlossade kulan 
mot kungen vid Fredrikstens fästning hade omöjligen kunnat ana vilka 
följder för rikets styrelse som skottet skulle få.
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Femte brytpunkten: Offentlighetsprincipen och 
tryckfriheten
Försöker man göra klart för sig om det finns rättsliga innovationer 
som kan betecknas som specifikt svenska, så är det lätt att nämna 
riksdagens ombudsmän och offentlighetsprincipen. Det finns all anled-
ning att tro att inga andra svenska rättsinstitut blivit så internationellt 
kända. Anledning finns därför att fråga sig hur de uppkom och i vilket 
sammanhang? Det rätta svaret är: vid riksdagen 1765–66, som i ett 
historiskt perspektiv framstår som en av frihetstidens allra viktigaste. 
Bakgrunden är följande.

Genom valen till riksdagen 1764 blev det klart att hattpartiet, som 
innehaft regeringsmakten oavbrutet sedan 1738, lidit ett nederlag som 
skulle ge mösspartiet majoritet. Hattarna hade vid den tidpunkten 
hunnit skaffa sig ett ökänt rykte för korruption. Långa maktinnehav 
brukar ju leda till att parti- och personintressen blandas ihop med sta-
tens, och hattarnas parti- och personintressen utgjorde inget undantag. 
Vid riksdagens sammanträde våren 1765 var mössorna fast beslutna 
att vädra ut hattarnas politiska garderob rejält, men frågan var hur 
det skulle gå till? Lösningen fann de i en nyordning av tryckfriheten.

Efter mitten av 1700-talet hade antalet tryckta produkter ökat sta-
digt. Allmänheten, ”publicum”, var villig att köpa vad tryckerierna 
producerade. Problemet var emellertid att den karolinska censuren 
fortfarande till stora delar bestod, ett faktum som hattarna förstått 
att utnyttja effektivt för att hindra ovälkommen insyn i partiets och 
den högre byråkratins göranden och låtanden. Den känsliga frågan 
var därför på våren 1765 om man utan skada för riket kunde avskaffa 
censuren. Man fann att så var fallet. I princip skulle det därför kunna 
råda tryckfrihet så utformad att författaren och i andra hand tryckaren 
fick bli ansvarig för vad som spreds till allmänheten. Idén var alltså att 
förhandsgranskningen måste bort och ansvaret utkrävas i efterhand, 
om någon skrift befanns ha spritt hemliga eller i olika avseenden för-
gripliga uppgifter. Det är i princip samma upplägg av tryckfrihetsrätten 
som vi fortfarande har.

De idéer som präglade den första tryckfrihetsförordningen, TF 1766, 
har alltså hållit under snart tvåhundrafemtio år. I ett jämförande inter-
nationellt perspektiv framstår TF 1766 som banbrytande. Likartade 
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lagstiftningar kom visserligen till stånd i Frankrike 1789 och USA ett 
par år senare, men TF 1766 var obestridligen först inom detta område.

Friheten att utge och sprida tryckta skrifter utan förhandsgransk-
ning framstår emellertid som en politiskt rätt udda företeelse om den 
inte kopplas samman med just offentlighetsprincipen som var själva 
motorn bakom tryckfriheten. Det var nämligen allmänhetens insyn 
saken gällde. För mössorna hade det efterhand blivit klart att en effek-
tiv kontroll av den statliga maktapparaten på alla nivåer bara var möj-
lig om allmänheten fick tillgång till statliga arkiv och där kunde ta del 
av s.k. allmänna handlingar. 

Ingen debatt om statens skötsel var emellertid möjlig om handling-
arna inte kunde tryckas och spridas för information till den breda 
allmänheten. Den centrala delen av tryckfriheten gällde därmed inte 
själva tryckningen och spridningen av skrifter till allmänheten utan 
allmänhetens fria tillgång till statliga dokument, ”publique handling-
ar”. Öppenhet skulle vara huvudprincip, sekretess undantag. Därav 
kom det sig att tryckfriheten, sådan den utformades av frihetstidens 
lagstiftare, redan från början kopplade samman handlingsoffentlig-
het och tryckfrihet. Rent politiskt blev detta naturligtvis en fullträff. 
Vem som helst kunde ju alldeles oanmäld begära att få ut allmänna 
handlingar för läsning och publicering. Den svenska statsförvaltningen 
kom därmed att redan under 1760-talet präglas av en öppenhet som 
fortfarande möter motstånd i dagens EU. Frågan är om det över huvud 
taget skapats en rättsprincip som på ett så grundläggande sätt präglat 
den svenska förvaltningstraditionen som just TF 1766. 1765–66 utgör 
därför en viktig brytpunkt i vår konstitutionella historia.

Sjätte brytpunkten: Den mogna maktbalansen
Frihetstidens statsskick fick ett abrupt slut genom Gustaf III:s stats-
kupp 1774. Efter hand nedmonterades den parlamentariska självstän-
digheten tills riksdagen genom Förenings- och säkerhetsakten 1789 
förvandlades till en ren dekoration. Enväldet infördes på nytt. Men 
helt dog inte riksdagens medverkan i den politiska beslutsprocessen. 
Vid de tillfällen då riksdagen sammanträdde efter 1789 var arbetet 
fortfarande byggt på utskottsberedning och ståndens plenarmöten, 
men politiskt var det naturligtvis ett spel för kulisser. Den gustavian-
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ska diktaturen skärptes under Gustav IV Adolf och effektiv munkavle 
sattes på den politiska oppositionen. Men efter det katastrofala neder-
laget i kriget mot Ryssland blev det möjligt att våren 1809 ge landet en 
fungerande konstitution på nytt. Det är rätt sannolikt att oppositions-
männen under de föregående tjugo långa åren hunnit tänka igenom 
statsskickets utformning i praktiskt taget alla detaljer. Då riksdagen 
våren 1809 samlades för att reda upp i den gustavianska regimens 
militära och politiska konkursbo kunde riksdagens nyinrättade kon-
stitutionsutskott med häpnadsväckande snabbhet skissera, förhandla, 
politiskt förankra och i detalj skriva samman en ny regeringsform, RF 
1809.

Grundlagsfäderna kopierade inte utländska konstitutioner. Det har 
i forskningen visserligen hävdats att RF 1809 till och med var lika 
fransk som den nya Bernadotteska kungaätten. Mot detta har andra 
invänt att RF 1809 samlade upp den svenska konstitutionella historien. 
Inte minst gäller detta hur grundlagsfäderna löste maktfördelningens 
problem, alltså tog upp den centrala punkt som aldrig fått en riktigt 
tillfredsställande lösning i de föregående regeringsformerna. RF 1809 
undvek alldeles uppenbart den ensidiga maktkoncentration i kungens 
händer som fått så förödande följder under de karolinska och gusta-
vianska enväldena. Men också den ensidiga maktkoncentrationen till 
riksdagen undveks, vilket vittnar om känsla för det långsiktigt nyttiga; 
man måste ju betänka att RF 1809 tillkommit lika nära ett enväldes 
fall som RF 1719–20.

Det centrala lagstiftningsproblemet blev därför att avväga de två 
statsmakternas inbördes kompetens på ett sätt som verkligen ledde 
till balans, dvs. till inbördes kontroll. Rent praktiskt löstes detta på 
så sätt att vissa uppgifter förklarades falla uteslutande inom konung-
ens maktområde, i första hand rikets administration, till vilken hörde 
också en särskild lagstiftningsmakt. Till det för konung och riksdag 
gemensamma maktområdet hörde stiftande och ändring av grundlag 
och allmän lag. Härigenom fick de två vetorätt mot varandra. Under 
riksdagens egen kompetens hörde beskattningsmakten. Riksdagens 
makt över statsfinanserna och beskattningen föranledde att riksban-
ken och riksgäldskontoret inrättades som två från K.M:t fristående 
verk. Riksdagen införde dessutom en helt egen kontrollmakt genom 
konstitutionsutskottet avseende regeringens administration, och genom 
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riksdagens ombudsman avseende myndigheter och ämbetsmän. En sär-
skild kontrollfunktion med inriktning på statliga myndigheters ekonomi 
och finansiella frågor utövades av riksdagens revisorer.

Även tryckfriheten, inklusive offentlighetsprincipen, kom att skyd-
das genom en grundlag. Här kunde grundlagsfäderna bygga på de 
föregående decenniernas bittra erfarenheter av vart en begränsad ytt-
rande- och tryckfrihet kunde leda. Det finns emellertid en omständig-
het som är värd att uppmärksamma och som hänger samman med 
riksdagens kontrollmakt. Även om de nya grundlagarna garanterade 
både allmänhetens insyn genom offentlighetsprincipen och rätten att 
offentliggöra allmänna handlingar, så var det aldrig ett ögonblick fråga 
om att överlämna den formella kontrollen till någon utomstående, 
t.ex. pressen. Kontrollen av regeringen och statsförvaltningen lades 
i händerna på riksdagens egna organ: konstitutionsutskottet, reviso-
rerna och ombudsmannen, den kunde aldrig delegeras till något från 
riksdagen fristående organ .

Precis som RF 1720 hade följts av en särskild riksdagsordning och 
längre fram även en tryckfrihetsförordning, så kompletterades också 
RF 1809 med sin egen riksdagsordning och tryckfrihetsförordning, RO 
1810 och TF 1810/12. RO 1810 anknöt tydligt till frihetstidens praxis. 
Ståndsriksdagen hade behållits och arbetsformerna var i grund och 
botten frihetstida. Men det fanns skillnader mellan RO 1810 och de 
äldre föregångarna som fr. a. låg i utskottsorganisationen. Utskotten 
hade i RO 1810 en permanens och funktionell stabilitet som saknats 
i frihetstidens riksdag, de var fasta utskott, en ordning som övertagits 
av den moderna riksdagen.

Det är ganska tydligt att grundlagsfäderna återknöt till frihetstidens 
statsskick, som ju faktiskt låg mindre än ett halvsekel bort i tiden. Det 
gällde inte minst frågorna om riksdagens kontrollfunktioner; justitie-
kanslersämbetet hade t.ex. fungerat som ett riksdagens ombudsmanna-
ämbete under frihetstidens sista år; det var enkelt att aktualisera samma 
tanke 1809. Men man återinförde aldrig den ensidiga riksdagsmakt 
som präglat frihetstidens författning. Mottot blev balans mellan de 
två statsmakterna, men det bör sägas att tanken bakom denna balans 
hämtats ur den egna konstitutionella historien och erfarenheten, inte 
från utländsk filosofi och statsrättsläror.
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Återknytning till det inledande temat
Inledningsvis gjordes en anknytning till Harold Bermans tes om rätts-
liga revolutioner. Berman menar att stora förändringar i rätten tycks 
följa ett regelbundet mönster. De stora förändringarna kommer abrupt 
som svar på sociala, politiska och ekonomiska omdaningar. När för-
ändringen väl är genomförd följer en mognadsfas som kan räcka i 
århundraden. Hur passar Bermans tes in på det konstitutionella tema 
som varit uppe till diskussion i denna uppsats? Förmodligen rätt väl.

Den första brytpunkten gällde tillkomsten av en formell konstitu-
tion vilket inträffade runt 1300. Formuleringen av konstitutionella 
principer blev ofrånkomlig sedan landskapens maktställning brutits 
genom kungamaktens och kyrkans inträde på den politiska scenen. En 
balansering av maktstrukturerna blev nödvändig och verktyget den 
skriva konstitutionen. När brytpunkten var ett faktum kunde imple-
menteringsfasen pågå i århundraden.

Den andra brytpunkten gällde riksdagens tillkomst. I detta fall var 
bakgrunden komplicerad. Överenskommelser mellan rikets makthava-
re blev ett rationellt medel med stora fördelar. Ju tydligare fördelarna 
framstod, desto starkare blev drivkraften att permanenta riksdagen 
som institution. Det tog i runda tal tre sekel att uppnå detta resul-
tat, men när riksdagen väl blivit en nödvändig del av rikets styrelse 
fanns ingen återvändo. Då kom brytpunkten. Implementeringsfasen 
har sedan pågått i fyra århundraden.

Den tredje brytpunkten inträffade kort efteråt och var resultatet av 
Sveriges förvandling till militär stormakt, ett projekt som inte varit 
möjligt utan en effektiv centraladministration. Även i detta fall pågår 
implementeringsfasen. Dagens statliga förvaltningsapparat är visser-
ligen väldigt olik 1630-talets, men det finns ändå så tydliga gemen-
samma grunddrag att det kan vara rimligt att se den moderna förvalt-
ningsapparaten som direkt arvtagare till den store rikskanslerns.

Den fjärde brytpunkten kom abruptare än någon annan och berod-
de på att enväldets motståndare kunde utnyttja det tillfälle som gavs 
genom Karl XII:s plötsliga död. Trots förloppets snabbhet – här om 
någonsin är det väl skäl att tala om revolution – blev förändringen en 
social och politisk fullträff som skapade en parlamentarisk organisa-
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tion av tidigare okänt slag. Implementeringsfasen pågick sedan gott 
och väl ett halvt århundrade innan ett nytt envälde tog vid.

Den femte brytpunkten kom också abrupt, skapad som den var av en 
högst särpräglad politisk situation som krävde lösningar av nytt slag. 
Innovationerna blev offentlighetsprincipen och tryckfriheten. Genom-
förandefasen gick snabbt och verkningarna kvarstår fortfarande.

Den sjätte och sista brytpunkten, författningsreformerna 1809–10 
har i princip samma bakgrund som den fjärde. Grundlagsfäderna 
kunde utnyttja frihetstidens erfarenheter då de skrev ny regeringsform, 
tryckfrihetsförordning och riksdagsordning, dessutom på remarkabelt 
kort tid. Dessa grundlagar summerar författningsutvecklingen sedan 
medeltiden. 

Det finns alltså en påtaglig gemensam struktur i de historiska förlop-
pen. De utlösande händelserna inträffar abrupt men övergår sedan i 
sekellånga implementeringsfaser. Till sist skapas ett mönster som ger 
vår författningstraditions grundläggande delar. Vi får vänta med att 
skriva fortsättningen tills förändringarna hunnit implementeras till-
räckligt länge för att kunna betraktas som bestående. 

Åter till skottet i kungens skalle
Idag räknas manifestationer på Karl den tolftedagen knappast som 
riktigt passande. Allmänna Sången, som grundats 1830 för att sjunga 
till kung Karls minne, upphörde med denna sin kärnverksamhet 1983, 
och i dagens Sverige är högtidlighållandet av Karl XII:s minne knap-
past politiskt korrekt. Dessutom, vad Uppsala och Lunds studentsång-
are vet om kung Karls frånfälle vid Fredriksten må vara oklart, och vad 
man inte känner till, kan man ju inte gärna högtidlighålla.

Annat är det i Finland, där Narvamarschen framförs vid presiden-
ters statsbegravningar, senast Mauno Koivistos. I Finland faller sig 
detta alldeles naturligt, eftersom det här finns en annan känsla för det 
förgångnas betydelse. Landets historia är närvarande på ett sätt som 
inte är fallet i Sverige. Såren från inbördeskriget är med nöd läkta 
efter etthundra år, och den heroiska kampen mot Sovjetunionen för 
nationens överlevnad fyller ett gemensamt nationellt minne, definierar 
vad som är finskt och bestämmer landets utrikes- och försvarspolitik. 
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I Sverige saknas denna känsla för det förgångnas betydelse, vilket 
är ett allvarligt fattigdomsbevis. Vi har medvetet gjort oss historiskt 
urarva vilket skapat ett vakuum i vårt gemensamma minne. Vakuum 
har som bekant egenskapen att sträva efter jämvikt. Vakuumet efter 
Karl XII fylls numera av högerextrema, som år efter år sluter upp med 
fanor, bär facklor och håller tal till kung Karls ära och minne, unge-
fär som på Gluntens och Magisterns tid, fast kanske med lite andra 
intentioner.

Så kom det sig att det blev Nordisk Ungdom, som på själva trehund-
raårsdagens afton högtidlighöll minnet vid Karl XII-statyn i Kungs-
trädgården. Ingen från det officiella Sverige syntes till utom polisen, 
och man kan naturligtvis fråga sig varför. Resultatet blev hur som helst 
att två, trehundra från högra ytterkanten (försedda med facklor, fanor 
och av polismyndigheten utfärdat demonstrationstillstånd) angreps 
av motdemonstranter från den autonoma vänstern (ej försedda med 
sådant tillstånd men väl med diverse ting lämpliga för närstrid). Poli-
sen lyckades hindra att tumultet urartade, men av talen som hölls lär 
inte mycket ha kunnat höras.

Är då minnet av Karl XII:s död vid Fredriksten värt att högtidlighål-
la? Förvisso! Inte minst för att ta ifrån extremister till höger och vän-
ster deras självtagna rätt att exploatera, förvanska eller undertrycka 
vår gemensamma historia. Det dödande skottet var en avgörande hän-
delse i både Sveriges och Finlands historia. Utan kulan genom kung-
ens skalle vid Fredriksten, hade vi inte fått någon frihetstid och utan 
frihetstiden ingen riksdag med utskott, kontrollmakt, ombudsmän och 
statsrådsansvarighet, inte heller tryckfrihet och offentlighetsprincip, 
ingen vetenskapernas blomstring och därmed ingen Linnés botanik, 
Celsius’ termometer eller Nordencrantz’ nationalekonomi, inte heller 
några lärda akademier eller tabellverk för insamling av samhällsviktig 
statistik, kort sagt: vi hade inte fått något av just den kultur, bildning 
och statskonst som gjorde det möjligt för oss att lämna enväldets intel-
lektuella begränsningar och kulturella efterblivenhet. Kulan skapade 
en brytpunkt i vår författningshistoria, och implementeringen av vad 
som skedde vid Fredriksten pågår fortfarande.

Allt detta hade skytten naturligtvis inte kunnat förutse, vem han nu 
än må ha varit. Det förgångna kan vi lära känna, om vi bara vill, men 
framtiden förblir okänd, även om vi siar och profeterar så gott vi kan. 
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I bästa uppsåt kunde den okände skytten låta kornet stanna på kung-
ens tinning, sätta pekfingret innanför varbygeln och pressa avtrycka-
ren tills skottet gick av. När mynningsflamman slocknat försvann han 
ljudlöst in i novembernattens och historiens mörker.

Inom tre månader hade riket fått en ny regeringsform som gjorde 
rent hus med enväldet. Riksdagen fick arbetsformer som delvis fortfa-
rande gäller, ett folkstyre om än inte fullt ut demokratiskt i vår mening 
var etablerat, åtminstone temporärt, innan nästa envälde tog vid. Var-
för ska inte detta minne kunna firas utan skam? Det är ju en väsentlig 
del av vår gemensamma historia, till och med en högst mänsklig rätts-
historia.


