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Rojalister, konstitutionalister 
eller opportunister?
De ofrälse ståndens politik i maktfördelningsfrågor på 
riksdagen 1682

joakim scherp

Inledning

Tidigare forskning om Sveriges äldre politiska historia har koncentrerat sig 
på konflikten mellan aristokrati och kungamakt. För många historiker har 
kampen mellan dessa två läger rentav uppfattats som själva huvudlinjen 
i äldre tiders historia. De ofrälse ståndens roll har hamnat i bakgrunden, 
och den dominerande tolkningen av deras politik har varit att de användes 
som schackpjäser som de två storpolitiska spelarna använde sig av. Framför 
allt kungamakten har enligt denna tolkning använt sig av de ofrälse som 
stödtrupper.1 Den politiska fråga som framför allt stått i fokus har varit den 
konstitutionella striden mellan rådet och kungamakten om hur rikets grund-
läggande maktfördelning skulle gestalta sig. Men hur ställde sig de ofrälse 
stånden i konstitutionella frågor? För att besvara denna fråga blir rådets ställ-
ning av mer underordnad betydelse (och generellt kan på en gång sägas att 
de ofrälse sällan uttryckte sympatier för dess anspråk). I stället är det övergri-
pande syftet:

Att diskutera de ofrälses inställning till maktfördelningen mellan kungamak-
ten och riksdagen och deras inställning till de spelregler som styrde detta för-
hållande (framför allt landslagens konungabalk).

 1  Günther Barudio, Absolutismus-Zerstörung der ’libertären Verfassung’. Studien zur ‘Karolini-
schen Eingewalt in Schweden zwischen 1680 und 1693, Wiesbaden 1976, s. 219 f.; Jerker Rosén, 
Svensk historia I. Tiden före 1718. Fjärde upplagan, Lund 1978, s. 511 f., 518.
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Karl XI:s tid på tronen kännetecknades av att riksdagens makt nådde dittills 
oöverträffade höjder under förmyndarregeringen (ibland kallad ”lilla frihets-
tiden”) och hans första regeringsår, för att från och med Skånska kriget ersät-
tas med en dittills likaledes oöverträffad maktutveckling för kungamakten. 
De ofrälse ståndens ställningstaganden under detta förlopp kommer att ex-
emplifieras av deras politik under 1682 års riksdag. Jag kommer att i denna 
uppsats för enkelhetens skull att behandla de ofrälse i klump.2

Jag kommer att försöka ta ställning till frågan om de ofrälse följde ett kon-
sekvent mönster över tid och alltså kännetecknades av spårbundenhet i sitt hand-
lande (Hypotes 1), eller om de handlade opportunistiskt och gjorde ställningsta-
ganden från fall till fall (Hypotes 2).3

Maktfördelningsfrågan hade ideologiska aspekter. Grovt förenklat kan man 
tala om två skilda ideal för undersåtarnas och kungens ömsesidiga relation:4

Patriarkalism: Kungen betraktas som en far för undersåtarna. Undersåtar-
nas plikt är att lyda kungen, kungens plikt är att visa omsorg om underså-
tarna. Kontraktet mellan styrande och styrd är informellt och upprätthålls 
genom parternas känslomässiga band.

Konstitutionalism: Kungens och undersåtarnas inbördes relation är regle-
rad i ett formellt kontrakt med uttalade rättigheter och skyldigheter som 
parterna har rätt att åberopa mot varandra. Kontraktet utgjordes framför 
allt av landslagens bestämmelser.

Karl XI stödde helhjärtat det patriarkaliska idealet och förkastade konstitu-
tionalismen. Han tålde inte att man åberopade egna rättigheter gentemot 
honom, men reagerade ofta med mildhet och välvilja på underdåniga böner. 
Adeln, och särskilt aristokraterna i rådet, har däremot antagits vara präglade 
av konstitutionalistiska tänkesätt. Men hur var det med de ofrälses inställ-

 2  Det finns inte plats för distinktioner, men det förtjänar ändå att nämnas att prästerna var 
mest aktiva och mest mångsidiga i sin inställning till konstitutionella frågor. Det kan tilläg-
gas att när det gäller tidigmodern tid räknas även prästerna till de ofrälse stånden. Från och 
med reformationen fanns inte längre något andligt frälse.

 3  Detta är den grundläggande skillnaden mellan två besläktade men kontrasterande teori-
bildningar inom statsvetenskapen som kallas Historical instutionalism respektive Rational 
Choice Institutionalism. Se t.ex. B. Guy Peters, Institutional Theory in Political Science. The 
New Institutionalism, London 2005, s. 47−69, 71−86.

 4  Definitionerna är mina egna, stipulativa definitioner.
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ning: Var de ofrälses handlingsmönster präglat av den konstitutionalistiska eller 
patriarkaliska ideologin?

De konstitutionella spelreglerna

De av alla aktörer accepterade spelregler som styrde det politiska livet i Sverige 
fanns i den medeltida landslagen och i synnerhet dess konungabalk. Från kon-
ungabalken härleddes de eder som kungen och stånden svor till varandra vid 
kröningarna. Svärjandet föregicks av förhandlingar om ståndens och kungens 
edsformulär. Sedan Sigismunds dagar avlade kungen även en kungaförsäkran 
vid de riksdagar som markerade tillträdet till regeringen, sedan de förhandlats 
fram på samma riksdagar. Försäkringarna var utförligare än kungaeden, men 
var även de grundade på konungabalken. Sedan Kristinas förmyndarregering 
försökte adliga konstitutionalistiskt präglade grupperingar att få regerings-
formen från 1634 godkänd som en av rikets grundlagar, men eftersom ingen 
regerande kung godkände den lyckades aldrig dessa ansträngningar. Däremot 
räknades arvföreningarna från Gustav Vasa och framåt som grundläggande 
lagar för riket−då de lade grunden för det arvrike som sedan dess rått. Även 
Gustav Vasas testamente, som godkänts på riksdagen 1560 räknades som en 
grundläggande konstitutionell akt.

På olika sätt var dock lagens spelregler oklara, och det konstitutionella 
spelet handlade till stor del om att besvara de frågor som dessa lämnade obe-
svarade.5 Spelet vanns som bekant av kungamakten som upprättade sitt en-
välde på basis av att ge svar på frågorna som gynnade monarken. Oklarheten 
i sig gjorde det möjligt för kungen att driva igenom sina önskemål utan att 
behöva stöpa om det politiska systemet från grunden.

1. Vilka delar av lagen var grundläggande?
Laguppfattningen under denna tid var med våra ögon sett tämligen oklar. 
Man hade en uppfattning om att lagen byggde på vissa principer som var 
eviga och inte kunde ändras. Däremot var man öppen för att förändra detalj-

 5  Min framställning bygger i stor utsträckning på två artiklar av Henrik A. Olsson i Karolinska 
förbundets årsbok: Henrik A. Olsson, ”Laguppfattningen i Sverige under 1600- och det tidiga 
1700-talet”, KFÅ 1968, s. 7–42; Henrik A. Olsson, ”Karl XI och lagen. Några synpunkter mot 
bakgrunden av 1693 års s.k. suveränitetsförklaring”, KFÅ 1969, s. 83–108.



120

bestämmelser (”lämpa efter närvarande tid” var ett vanligt uttryck för detta), 
utan att detta ansågs inkräkta på de eviga principerna. Vilka detaljbestäm-
melser som skulle anses som orubbliga angavs dock inte. I fråga om konunga-
balken rådde det konsensus om att den delvis var föråldrad, eftersom den var 
anpassad efter valkungariket. Vilka delar som blivit obsoleta rådde det däre-
mot ingen konsensus om. Denna oklarhet gjorde det möjligt för de politiska 
aktörerna att själva välja vilka delar av konungabalken man ansåg gälla och 
vilka man ansåg vara föråldrade−med den betydelsefulla modifikationen att 
man inte kunde frångå de delar som ingick i deras respektive eder.

2. Vad betydde Konungabalkens bestämmelser?
Konungabalkens bestämmelser var svepande och ofta svåra att tillämpa i kon-
kreta fall. Här fanns en möjlighet för aktörerna att driva igenom sin tolkning 
av dess bestämmelser. Vad betydde det till exempel att kungen skulle regera 
med ”råds råde” (föremål för förklaring 1680)? Eller att kungen hade rätt att 
”län läna” (föremål för förklaring 1682)?

3. Vilka hade rätt att tolka lagen?
Praxis var att kungen och ständerna tillsammans hade rätt att tolka lagen. 
Detta grundades ytterst på att konungabalken gav undersåtarna rätt att med-
verka vid stiftandet av ny lag då kungen måste inhämta deras ”Jaa och god 
wilia”. Men denna rätt kunde antingen tolkas som att undersåtarna (som på 
1600-talet ansågs representerade av riksdagen) hade rätt att aktivt medverka i 
lagstiftning och lagtolkning eller som att de endast hade rätt att passivt sam-
tycka till framlagda förslag.

4. Var riksdagen en rådgivande eller lagstiftande församling?
Det rådde oklarhet kring vilken riksdagens kompetens egentligen var. Den 
var nämligen inte fastslagen utan vilade på framvuxen praxis.6 Även denna 
praxis var den tveeggad. Å ena sidan betraktades ständernas uttalanden om 
kungliga propositioner som betänkanden som kungen självständigt kunde 
ta ställning till. Å andra sidan var det kutym att riksdagsbesluten var sam-

 6  Den riksdagsordning som Oxenstierna framlagt 1617 stadfästes aldrig, och jag har inte sett 
den åberopas en enda gång.
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manvägningar av de olika ståndens svar, och dessa fick dessutom en extra 
chans att yttra sig när utkasten till beslut skickades runt för kommentarer. 
Riksdagsbesluten gällde sedan som temporär lagstiftning och kunde framhål-
las som prejudikat, om stånden inte lyckades genomdriva att de uttryckligen 
inte skulle gälla som prejudicerande.7

De ofrälses politik i de konstitutionella  
förhandlingarna på riksdagen 1682–83
I denna uppsats ska jag illustrera de generella resultat jag kommit fram till 
i mina studier av de ofrälses politik på riksdagarna 1660–1686 med de ställ-
ningstaganden de gjorde i konstitutionellt präglade förhandlingar vid riksda-
gen 1682–83.

Det viktigaste resultatet av riksdagen 1682–83 var att ständerna berövades 
mycket av sin makt: a) Genom det ständiga knektehållet blev kungen obe-
roende av ständerna för att få manskap till armén och flottan. b) Kungen fö-
reskrev ständerna hur mycket skatt de skulle bevilja. c) Genom att det mesta 
riksdagsarbetet skedde i det av kungen handplockade Sekreta utskottet kun-
de kungen lättare kontrollera ständerna. d) Genom ständerförklaringen om 
lagstiftningen gjordes kungen oberoende av riksdagen i fråga om stiftandet 
av nya lagar. e) I kassationsakten förklarades all kritik av kungliga uttalanden 
och beslut som landsförrädiska. f) Stånden förlorade sitt inflytande över re-
duktionen, som lades i kungens hand.

De tre första av dessa förändringar var förändring av praxis som implicit 
minskade ständernas makt. De tre senare däremot berörde mer direkt konsti-
tutionella frågor och jag kommer därför att behandla dem var för sig under 
rubrikerna 1−3.

Innan jag går in på de ofrälse ståndens agerande kan det också vara på 
sin plats att karakterisera de två andra spelarnas dominerande strategier i de 
konstitutionella frågorna under denna riksdag:

Kungamakten agerade konsekvent utifrån inställningen att stånden inte 
hade rätt att åberopa rättigheter gentemot kungen utan krävde underdånig 
lydnad. Gentemot adeln var tonen hård inför varje spår av opposition, de 
ofrälses invändningar ignorerades utan kommentar.

 7  Detta var vanligt när det gällde skatter som stånden ville skulle gälla som engångseftergifter.
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Adeln bytte efter ett par inledande skenfäktningar strategi från ett konsti-
tutionalistiskt åberopande av rättigheter (vilket under flera riksdagar lett till 
misslyckanden) till patriarkalistiskt underdåniga böner till kungen.

Ständerförklaringen om lagstiftningen

Ständerförklaringen om lagstiftningen föranleddes av ett uttalande på Rid-
darhuset om att en administrativ stadga inte kunde räknas som lag, efter-
som den inte kommunicerats med ständerna. Detta överensstämde inte med 
praxis: administrativa förordningar kunde kungen utfärda utan ständernas 
samtycke, samtyckeskravet gällde stiftandet av allmän lag. Kungen fick nys 
om uttalandet och ställde med anledning av uttalandet sju skarpa frågor till 
adeln. I den femte av dessa frågor sammanblandade kungen på ett försåtligt 
sätt dessa båda kategorier: var det så att adeln ville:
•  binda Kungl. Maj:tt händerna att Kungl. Maj:tt icke i sitt rike må göra lag 

och stadgar,
•  reglementen och förordningar, och de samma utan ständerna skulle vara 

kraftlösa.8

På detta svarade adeln att kungen hade rätt att göra allt detta själv. I frågan 
om stiftande av allmän lag uttryckte adeln en underdånig förhoppning om att 
nya lagar skulle kommuniceras till ständerna, men att ständerna inte hade rätt 
att kräva något sådant.9 Den rätt som landslagen gav ständerna att samtycka 
till ny lag tunnades ut till en bön om att få yttra sig. Men enligt min åsikt 
dikterades adelns underdånighet av att denna strategi var den bästa möjliga 
för att åtminstone kratsa några kastanjer ur askan och behålla kunglig nåd 
samtidigt som man ändå kunde hoppas på att få delta vid stiftandet av ny lag. 
Man var vid det här laget medveten om hur svårt, för att inte säga omöjligt, 
det var att uppnå något genom att öppet gå emot Karl XI:s vilja och bestrida 
hans rätt till oinskränkt makt. Han var däremot inte särskilt svårövertalad när 
det kom till konkreta fall. Bättre därför att ge efter de jure för att ändå vinna 
fördelar de facto.

De ofrälse ombads också att yttra sig i ärendet. De begärde att få del av 
adelns svar, och verkar ha ansett att frågan mest rörde adeln. Den förklaring 

 8  C.L. Runbom, Bidrag till historien om riksdagen 1682, Stockholm 1854, s. 54 f.
 9  Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdagsprotokoll 14, 1682–83, Stockholm 1898, s. 232.
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de gav gjordes gemensamt i de tre ståndens namn. Man anslöt sig till adelns 
svar. De ofrälse fördömde alla som understod sig att ifrågasätta kungens för-
ordningar och kungens höghet och rätt. Kungen förklarades enligt Guds 
skickelse och Sveriges lag ha rätt att själv styra riket.10 De ofrälse utnyttjade 
alltså tillfället att ge adeln några extra kängor och samtidigt betyga sin egen 
trohet till kungen. Konstitutionellt sett bekräftar de uttryckligen endast en 
mer begränsad rätt för kungen: han hade rätt att själv styra riket i enlighet 
med konungabalkens ord, och detta gjorde han bland annat genom att själv 
utfärda stadgor och förordningar.11 Adelns svar angående allmän lag bejakar 
de inte uttryckligen, men genom att de instämde med adelns svar i sin helhet 
gäller det förstås även denna punkt. Troligen var det så att de konstitutionella 
hänsynstagandena i detta fall övertrumfades av önskan att medverka till att 
ge oppositionella element inom adeln en näsbränna. Att motsäga kungen och 
därigenom stödja en adelsman som väckt dennes vrede var däremot ingen 
attraktiv ståndpunkt. Men de ofrälse var inte beredda att gå längre än vad 
som var taktiskt nödvändigt när det gällde att bekräfta kungens lagstiftnings-
makt på ständernas bekostnad. I de två övriga konstitutionella frågorna på 
riksdagen agerade de utifrån premissen att riksdagens lagstiftningsmakt var 
orubbad. Om de ofrälse varit lika blinda förespråkare för enväldet som an-
tytts av tidigare forskning borde man förstås entusiastiskt ha bejakat kungens 
ökade makt i patriarkalisk underdånighet.

Ständerförklaringen om kungens rätt att förläna  
och reducera

Frågan om utvidgad reduktion dök upp i anslutning till att kungen redogjorde 
för det bekymmersamma statsfinansiella läget och bad ständerna om råd om 
hur man skulle öka kronans intäkter. Adeln föreslog att alla stånd skulle bidra 
med ansenliga engångsbevillningar (så kallade kontributioner).12 Som svar på 

10  Prästeståndets riksdagsprotokoll 4, 1680–1714, utgivna av Lennart Thanner, Stockholm 1962, s. 
166.

11  Kristoffers landslag, Konungabalken kap. 4 § 9.
12  Sven Grauers Sveriges riksdag avd I:4. Den svenska riksdagen under det karolinska skedet, Stock-

holm 1932, s. 86; Johan Hinric Lidén (utg.), ”Dag-bok öfwer riksdagen i Stockholm år 1682, 
hållen af mag. Eric Sunesson Duræus, prost och kyrkoherde i Kudby”, i Handlingar om 
riksdagen 1682, Norrköping 1788, s. 31–34.
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detta kokade de tre ofrälse stånden ihop ett motförslag bestående av elva 
punkter. Detta förslag var helt inriktat på att man genom utvidgad reduktion 
skulle få in de medel som behövdes. Man hävdade att alla donationer som 
adelsmän fått borde betraktas som så kallade Norrköpings beslutsgods, vilket 
innebar att de inte ärvdes med full besittningsrätt till skillnad från allodiala 
gods  13 som ärvdes med full besittningsrätt. Kungen skulle alltså få chansen 
att återta alla gods när donationsmottagaren dog.14 Senare kompletterade de 
ofrälse skriften med en längre skriftlig argumentation där man uttryckligen 
fördömde allodiala donationer med stöd av landslagen, Gustav Vasas testa-
mente, Bibeln och andra skrifter som ”uttryckligen bjuder, att ingen Rikets 
egendom må Kronan evärdligen avhändas på det Riket och Regementet icke 
måtte komma därigenom att försvagas”.15

De ofrälse ville alltså inte bara reducera mera till kronan: de ville också 
sätta stopp för vidare allodiala donationer, vilka med åberopande av kon-
stitutionellt tunga auktoriteter fördömdes som olagliga. Adeln blev mycket 
upprörd över de ofrälses reduktionskrav och skickade in en motskrift där 
de hänvisade till det skydd som begränsningarna i 1655 och 1680 års reduk-
tionsbeslut borde utgöra. Kungen lät sedan sammankalla delegationerna i 
Sekreta utskottet (inklusive böndernas) och begärde deras betänkande över 
ett memorial som han låtit uppsätta.16 Memorialet mynnade ut i att ständerna 
skulle ge sitt betänkande om ”huru vida” kungen hade rätt ”i anledning av 
Sveriges lag 4 kap. konungabalken” att län läna och efter § 5 i samma kapitel 
även rätt att återta länen ”vid rikets stora trångmål” och ”därom till fädernes-
landets bästa disponera” och om kungen i så fall var beroende av ständernas 
eller något enskilt stånds samtycke.17 De formuleringar i konungabalken som 
Karl XI ville ha förklaring av var kungens rätt att ”län läna” och kungens 
plikt att försvara sina landamären så att de inte minskas till efterkommande 
konungar ”ty att han äger vald [makt] det med rätt att återtaga”.

Kungens memorial var ett svar på adelns begäran att slippa ytterligare re-

13  Skriften tryckt i Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 14, s. 216.
14  Med undantag för så kallat ”gammalt frälse”, som förvärvats före Gustav II Adolfs trontill-

träde.
15  Lidén 1788, s. 162.
16  Lidén 1788, s. 44 f.
17  Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 14, s. 237.
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duktion eftersom reduktionsrätten begränsats av tidigare riksdagsbeslut. Men 
det riktade sig också mot de ofrälses försök att begränsa kungens rätt att ge 
län på vilka villkor han själv ville, vilket tidigare forskning inte noterat. En 
finansiell fråga hade förvandlats till en konstitutionell fråga om vilken förfo-
ganderätt lagen gav kungen över sina landamären.

Delegationer för alla stånd möttes på Riddarhuset. Prästerna menade att 
ständerna borde ta chansen att förhindra alltför vidsträckta donationer:

De gamla Konungar hava mycket förlänt bort de efterkommande till skada; vi hava 
orsak att tacka Gud, att hans Kungl. M:t det ej gör. Men nu är qvaestion [frågan] 
och saken, att inte sådant i längden mer må ske. Och kunna Ständerna nu hava den 
friheten att påminna därom, förrän det kommer så vida, och hindra att ej hela corpus 
[samhället] lider.18

Två dagar senare sammanträdde Sekreta utskottet med delegationer från alla 
stånd. Adeln läste upp sitt eget svar på memorialet där man förklarade att 
kungen gavs fria händer både ifråga om donation och reduktion. Skriften av-
slutades med en bön till kungen om att han skulle rädda adeln undan ruin.19 
De ofrälse ville dock inte ge kungen fri förläningsrätt och på adelns ankla-
gelse om att detta var att ”binda kungens händer” svarade man att det inte 
var sant ”utan leva efter Lag vore största frihet”.20 I stället för att ansluta sig 
till adelns svar formulerade de ofrälse ett eget där de bejakade kungens rätt att 
fritt reducera men begränsade hans rätt att förläna (även om det omsorgsfullt 
lindades in i en passivkonstruktion).21 Dessutom gav man ytterligare stöd för 
kungens rätt att överskrida givna privilegier (läs: adelns) med hänvisning till 
undersåtarnas edsvurna plikt att styrka konungslig rätt.22 Detta var ju mer än 
kungen bett om; säkerligen ville de ofrälse på detta sätt kompensera för den 
opposition mot förläningsrätten som de gav uttryck för. Denna opposition 
hävdade också borgarnas talman Thegner muntligt inför kungen och hela 
Sekreta utskottet, varefter kungen tog Thegner avsides och talade i enrum 
med honom.23 Taget ur sitt sammanhang har detta enskilda samtal tagits som 

18  Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 14, s. 96.
19  Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 14, s. 238 f.
20  Lidén 1788, s. 49.
21  ”men det är icke lagen likmätigt att Kronans gods och fasta egendom skall evärdligen och 

allodialiter bortgivas”, Riksdagsacta 1682, R4845, Riksarkivet (RA).
22  Kristoffers landslag, Konungabalken kap. 5 § 1.
23  Lidén 1788, s. 51 f.
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intäkt för hur kungen genom sin nära förtrogne Thegner dirigerade de ofräl-
ses aktioner.24 Men med tanke på att borgmästaren vid detta tillfälle gått emot 
kungens önskemål är det avgjort mer troligt att kungen tillrättavisade Theg-
ner. Några dagar senare offentliggjorde kungen en skrift som skulle föreställa 
en sammanjämkning av de två svarsskrifterna. Innehållet följde dock helt 
adelns svar och av de ofrälses förklaring att det var olagligt att förläna allodialt 
blev det en notering om att ständerna bad kungen att inte donera allodialt.25 
Ständerna accepterade dock utan klagan denna skrift.

Kungen behövde inte manipulera de ofrälse för att driva igenom sin vilja: 
de gav ändå med sig. När allt kom till kritan var de säkert ändå nöjda med 
att ha sluppit kontributioner (för tillfället) och att kungen fick oinskränkt 
reduktionsrätt. Men de hade ändå försökt att hävda ständernas rätt att genom 
sin tolkning av lagen begränsa kungens handlingsfrihet.

Kassationsakten

När Karl XI gjorde upp sitt första testamente 1682 aktualiserades behand-
lingen av faderns testamente på riksdagarna 1660. Detta hade i praktiken 
ogiltigförklarats efter hårda strider mellan rådet och adeln som var emot tes-
tamentet och de ofrälse som i det längsta försvarade det. Karl ville nu försäkra 
sig om att hans eget testamente inte skulle gå samma öde till mötes. Stånden 
ombads gå igenom protokollen från 1660 och ta ställning till hur man skulle 
förhålla sig till uttalandena i dessa. Under denna process kom dock kungen 
att ingripa och höll ett tal till Sekreta utskottets delegater (inklusive bönder-
na) i vilket han bad ständerna ta ställning till dem som sagt att hans far ”gjort 
emot ed och emot lag och sin försäkring” när han upprättade testamentet: 
hade de som uttalat sig så talat som ”ärliga och redliga patrioter”.26

I denna fråga författade de ofrälse stånden varsitt svar, även om borgarna 
och prästerna kommunicerade med varandra om hur man skulle svara: ef-
tersom bönderna för tillfället samverkade med adeln i bevillningsfrågorna 
utestängdes dessa denna gång.27 Böndernas och adelns svar liknade varandra 

24  Grauers 1932, s. 87.
25  Lidén 1788, s. 55.
26  Prästeståndets riksdagsprotokoll 4, s. 190.
27  Lidén 1788, s. 102–106.
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så till vida att de höll sig till kungens memorial och endast ville utkräva per-
sonligt ansvar av dem som yttrat sig. Adeln ville undvika att hela deras stånd 
utpekades, medan bönderna yrkade på hårda straff på för de opatriotiska ut-
talandena ”därför de också androm till varnagel plikta bör”.28

Prästerna och borgarna gick däremot utöver kungens memorial och for-
mulerade vad Gösta Hasselberg i sin bok om de karolinska kassationsak-
terna kallat för ”reallinjen”. De siktade på att fördöma hela den argumenta-
tion som rådet och adeln 1660 riktat mot det kungliga testamentet. På ett 
enda ställe finns detta förfarande motiverat: borgarna anges ha uppfört alla 
sina skäl till förmån för testamentets giltighet ”att så mycket mer aggravera 
[ungefär=brännmärka] deras [adelns] tal om Kungl. Maj:t [Karl X Gustav]”.29 
Rådets och adelns tal mot testamentet hade varit så mycket allvarligare som 
det var felaktigt ur konstitutionell synvinkel.

Borgarnas svar var det som mest präglades av patriarkaliska argument: 
en så bra kung som Karl Gustav borde tilltros med goda intentioner mot 
riket, respekten mot överheten borde ha avhållit 1660 års män från att röra 
testamentet, kullkastandet av testamentet stred mot Guds ord enligt vilket 
Herrens smorde inte bör röras, edsplikten mot kungen som föreskrev ”devo-
tion och vördnad” borde lett till att testamentet inte rördes. Men de framhöll 
också mer konstitutionalistiskt präglade argument om att ständerna 1660 bett 
kungen göra en stadga om regering under hans frånvaro och att dess sam-
tycke till testamentet därmed var givet. Visserligen avvek det från lagen i vissa 
stycken, men inte i fråga om dess väsentliga delar (vad som uppfattades som 
väsentligt kunde som sagt variera).30 Prästerna betonade att förkastandet av 
testamentet gick emot Guds ord och undersåtarnas ed och den trohet borde 
ha omfattat en så förtjänstfull kung. Landslagen sade inte heller något om 
rikets styrelse under omyndig konung eftersom Sverige var ett valrike när 
lagen stiftades. Lagen behövde därför kompletteras. Detta hade Gustav Vasa 
och Karl IX insett när de med ständernas samtycke upprättat testamenten 
som obrottsligen hållits.31

Borgarnas och prästernas argumentation fick visst genomslag i den färdiga 

28  Riksdagsacta 1682, R4846, (RA).
29  Lidén 1788, s. 104.
30  Riksdagsacta 1682, R4846, (RA).
31  Prästeståndets riksdags protokoll 4, s. 190 f.
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så kallade kassationsakt som kungen lät utarbeta. Deras ord om att adels-
männen 1660 gått emot sin edsplikt förvrängdes till att bli ett allmängiltigt 
uttalande om att den som talade emot kungens handlingar och beslut skulle 
betraktas som en edsbrytare.32 Detta var en mycket ”kreativ” tolkning av 
landslagens allmänt hållna ord om undersåtarnas lydnadsplikt mot kungen 
( Kap 5 §2)33. Däremot ignorerades borgarnas och prästernas försvar för tes-
tamentets rättsgiltighet: det vilade ju ytterst på att testamentet var giltigt för 
att ständerna hade gett sitt samtycke till det. I den konstitutionella frågan var 
de djupast sett eniga med den adlige konstiutionalisten Claes Rålambs argu-
mentation mot testamentet 1660. Skillnaden var att borgarna och prästerna 
ansåg att ständerna gett sitt samtycke till testamentet, vilket Rålamb inte 
höll med om. För Karl XI år 1682 var sådana begränsningar av kungens makt 
redan överspelade, särskilt sedan ständerförklaringen om lagstiftningen tidi-
gare samma riksdag gett honom fria händer. Hans eget testamente var redan 
skyddat med stränga förklaringar om att den som bröt mot det skulle räknas 
som förrädare.34

Återigen gick de ofrälse utöver det svar som kungen bad om för att kom-
ma åt sina adliga motståndare, och återigen ignorerade kungen vissa delar 
av de svar han fick in och förvrängde andra. Och inte heller den här gången 
möttes han av motstånd. För att komma åt adeln och försvara kungens rätt 
hade både borgarna och prästerna använt såväl patriarkaliska som konstitu-
tionalistiska argument. Det är slående att de inte gör avkall på tanken att det 
var ständernas samtycke som (bland annat) gjorde Karl Gustavs testamente 
rättsgiltigt.

Slutsatser

Huvudspåret i de ofrälses politik var inte att vara för kungamakten utan att 
vara emot adeln. I förhållande till adeln präglades politiken av spårbundenhet 
i enlighet med Hypotes 1, medan politiken gentemot kungamakten var mer 
opportunistisk och i överensstämmande med Hypotes 2. Det går inte att hitta 

32  Gösta Hasselberg, De karolinska kassationsakterna, Stockholm 1968, s. 281.
33  Kristoffers landslag, Konungabalken kap. 5 § 2.
34  Hasselberg 1968, s. 62 f.
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någon absolut gällande linje i inställningen till kungamakten, riksdagen eller 
spelreglerna. Alla dessa instansers auktoritet kunde användas gentemot hu-
vudmotståndarna och eftersom samtliga var storheter som omgärdades med 
en positiv nimbus hyllade man gärna samtliga. Med kungamakten samman-
föll intressena delvis men inte helt, och under dess omtolkning av ”frågorna 
om spelreglerna” (se ovan) gav de inte alltid kungen de svar han önskade. 
Detta ignorerade dock kungen som lugnt kunde räkna med att hans aktioner 
mot adeln räknades honom till godo. Manipulationer var alltså inte nödvän-
diga för att kungen skulle få som han ville. För att nå sina mål var de ofrälse 
flexibla i sin argumentation och använde sig av både konstitutionalistiska och 
patriarkaliska argument. Den dominerande linjen i de ofrälses agerande på 
riksdagen var resultatpolitisk. Detsamma kan för övrigt sägas om adeln. Även 
om kungamakten inte kan sägas ha konstitutionalistiska sympatier drevs re-
formerna som ledde till enväldet genom omtolkningar av lagen. Karl XI och 
hans rådgivare kunde skickligt avgöra de konstitutionella oklarheterna till sin 
fördel. Landslagens konungabalk gällde, men med ny innebörd. Oklarheten 
om riksdagens roll i maktdelningen avgjordes också till kungens fördel: stän-
derna betraktades de facto som en rådgivande instans i konstitutionella frågor 
vars utslag kungen själv kunde göra normerande tolkningar av.

Resultaten visar att tidigare forsknings bild av de ofrälse som enväldets 
villiga tillskyndare måste nyanseras. Det går inte att förneka att de ofrälse 
var rojalister. Karl XI var mycket populär, särskilt efter slaget vid Lund 1676 
framstod han som fosterlandets räddare undan det oönskade krig som aristo-
kraterna i förmyndarregeringen dragit in riket i. Om Karl X Gustav var lika 
populär är osäkert, dock föredrogs han framför adelsvälde. Men stånden var 
inte naiva monarkister, vilket den självständiga attityden gentemot kungens 
olika förslag visar. Man utgick hela tiden från ständernas rätt till medverkan 
i maktdelningsfrågor och eftersom de ofrälse hela tiden utgick från att politi-
ken skulle föras efter landslagens riktlinjer var de på sätt och viss konstitutio-
nalister. Att de ofrälse först och främst var resultatpolitiker betyder alltså inte 
att det saknades ”ideologiska” uppfattningar även förutom adelsfientligheten. 
Med samma rätt som man talat om en aristokratisk rådskonstiutionalism 
skulle man kunna tala om en ofrälse ständerkonstitutionalism.

Det karolinska enväldets genombrott var en seger för militära, strikt hie-
rarkiska principer. Efter det krig som givit kungen så mycket prestige och 
som hade diskrediterat den civila förmyndarregeringen (vars allians med 
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Frankrike ansågs ha dragit in Sverige i konflikten) hade kungen föga tåla-
mod med civila förhandlingars tröghet. Rak ordergivning och lydnad utan 
ifrågasättande blev hans ideal, och Karl XII följde i detta avseende i sin fars 
fotspår.35 Den enda instans som hade kunnat hejda utvecklingen hade varit 
en enad riksdag. Men den djupa klyftan mellan de ofrälse stånden och adeln 
omöjliggjorde detta. När Karl XII dog hade dock scenen förändrats, och fri-
hetstidens ständerkonstitutionalistiska maktdelning understöddes då av både 
adliga och ofrälse grupper.

35  Barudio 1976, s. 79.




