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Abstract 

Håkanson, Jakob: En persona i frihetstidens politiska rum. Bonden i ridderskapet och adelns 

tankevärld i 1740-talets Sverige. Uppsala Universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C-

uppsats, Vårtermin, 2015. 

 

This essay is a contribution to the process of reconstructing the meaning of a concept that has 

been long forsaken and somewhat forgotten. It examines the way in which the Swedish 

nobility perceived the politically active peasantry during the 1740s as an expression of the 

prevailing political culture of the period. The aim of this study is thus to understand a bygone 

world of thought that once existed in a very turbulent political culture. I focus on the words 

formed and articulated in the halls and rooms of the Swedish estates by which the thoughts, 

opinions and power of the Swedish government came to the fore. In doing so it is possible to 

say something about how the nobility, in their relationship with the peasantry, constructed an 

object which represented their perception of the Swedish peasant and what this meant. In 

other words the persona that the nobility attributed the peasants. 

The new political culture of the Age of Liberty (1719–1772) allowed the peasants to 

enforce a political offensive that gave raise to new ways of expressing themselves, new ways 

of performing and new ways of positioning themselves in relation the other estates. This also 

meant a change in how the other estates perceived and acted in relation to the peasantry. The 

peasant persona was mainly characterized by negative traits and qualities. He was foolish, 

unqualified and naïve in his quest for increased political rights. However, he was also 

regarded as humble, benevolent and as a dedicated man. He was a Swedish citizen, just as the 

members of the nobility, and therefore he had an inherent value because of his love for his 

homeland. This made it possible for the nobility and peasantry to protect themselves against 

intruders, to strive forward and to live in harmony with each other. 

 

Keywords: social hierarchy, political culture, political landscape, political interaction, political 

radicalization, persona, identity, nobility, peasantry, parliament, Sweden.  
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Inledning 

 

I början av 1740–1741 års riksdag invaldes genom adoption överstelöjtnanten Wolberg och 

kapten Otto Schwerin bland det svenska ridderskapet och adeln. Efter valet tog 

lantmarskalken de båda herrarna i hand och önskade dem båda lycka. Strax därpå påmindes 

att den riddarhusavgift som de nyinvalda i samma stund sluppit betala ej bör bli något 

prejudikat. Det hävdades även att hädanefter skulle alla adoptioner hämmas. Som det nu var 

kunde nämligen frälsemän (medlemmar av ridderskapet och adeln) gifta sig med ofrälse folk 

och samtidigt adoptera andra människor som inte var av adlig börd vilket innebar att egendom 

på så vis gick ur ståndet och i ofrälse händer. Greve H. Gyllenborg kommenterade därefter 

utlåtandet kring riddarhusavgiften och lät stå klart att i frågor som gäller inlemmandet av nya 

personer i adelsståndet som ”ej voro bemedlad utan i svage vilkor” skall förbehåll därutinnan 

vidtagas.1 Ofrälse folk och människor som inte mötte de krav som ridderskapet och adeln 

ställde hade ingen plats att finna bland dem. 

Berättelsen ovan är ett tydligt exempel på den hierarkiska samhällsordningens existens, 

påtagliga närvaro och betydelse i en tid som för oss idag kan framstå som främmande och 

besynnerlig. Ridderskapet och adelns ovilja att i onödan beblanda sig med människor som 

inte tillförde dem något är här väldigt framträdande och talande för detta. Detta säger också 

något om den identitet som adelsmännen hade under 1740-talet på samma sätt som det vittnar 

om hur adeln uppfattade de grupper som stod utanför. Samhällets uppdelning och rangordning 

i olika enheter och grupper manifesteras alltså här och är samtidigt fundamentalt för adelns 

sätt att betrakta och förstå den världsliga ordningen. Det är också i detta system av likheter 

och åtskillnader som olika gruppidentiteter skapades. Denna studie ägnas åt att studera hur det 

svenska ridderskapet och adeln förhöll sig till och förstod sig på det stånd som socialt och 

kulturellt stod längst ifrån dem, nämligen bondeståndet. Konsekvenserna som mötet dem 

emellan hade för den politiska kulturen och det politiska landskapet i Sverige är vad som står i 

fokus i denna studie. 

 

Studiens syfte och frågor 

Föreliggande studie rekonstruerar ett begrepp vars innebörd sedan länge försakats och vi viss 

mån glömts. Det som undersöks är hur ridderskapet och adeln såg och uppfattade den politiskt 

aktiva bonden under 1740-talet och detta analyseras som ett uttryck för den vid denna tid 

                                                 

1 Ridderskapets och Adelns Riksdagsprotokoll (RAP), F. o. m. 1719, tolfte delen, 1740–1741, s. 7–9. 
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rådande politiska kulturen i Sverige. Med politiskt aktiv åsyftas de bönder som var 

representerade vid 1740-talets tre riksdagar (1740–1741, 1742–1743 och 1746–1747). Syftet 

är därmed att skapa ny kunskap om en svunnen tankevärld som en gång existerade i ett 

mycket turbulent politiskt landskap och politisk kultur. Detta görs genom att rikta fokus till 

det politiskt förda ordet i det politiska rummet under 1740-talet och detta för att kunna säga 

något om hur ridderskapet och adeln i relation till bondeståndet upprättade ett objekt vilket 

utgjorde deras uppfattning av bonden och vad detta innebar. För detta ändamål kommer 

följande huvudfråga att besvaras: Vad kännetecknar den persona som ridderskapet och adeln 

tillskrev den politiskt aktiva bonden under 1740-talet i Sverige? Två underfrågor kommer 

även besvaras för att på ett mer djupgående sätt kunna åskådliggöra och definiera adeln och 

böndernas relation under 1740-talet: Vilka skyldigheter, rättigheter, behov och intressen 

menade ridderskapet och adeln att bonden hade? Vad hade detta synsätt för konsekvenser för 

den politiska kulturen? 

 

1740-talets politiska kultur och studiens omfång 

Sverige under 1700-talet, den politiska kulturen och de politiska praktiker som då brukades är 

av flera anledningar mycket intressanta och viktiga undersöka. Bland annat på grund av det 

växlande statsskicket – från envälde till riksdagsvälde och tillbaka till envälde – vilket 

resulterade i en rad omtumlande konsekvenser för den förda politiken och den politiska 

kulturen i stort.2 Efter Karl XII:s död 1718 låg förväntan på vad som skulle ske härnäst i 

luften och ivern att komma till Stockholm var stor när riksens ständer kallades till en ny 

riksdag den 15 december samma år.3 Vid denna riksdag lades fundamentet för vad som fram 

till den franska revolutionen (1789) kom att vara den mest folkrepresentativa legislativa 

församlingen i Europa vad gäller dess procedurer och maktfördelning, samt samtidens mest 

omfattande partisystem.4 Trots detta var samhället fortfarande starkt hierarkiskt präglat och 

ståndssamhället var lika påtagligt nu som under absolutismens dagar.5 

Som ovan förklarat är det en del av ridderskapet och adelns tankevärld som studeras 

inom vilken bonden fanns representerad och manifesterad. Centralt för detta val är sättet på 

                                                 

2 Karin Sennefelt, Den politiska sjukan: Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur (Uppsala, 2001), s. 16. 

3 Karin Sennefelt, Politikens hjärta: medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm (Stockholm, 

2011), s. 38. 

4 Michael F. Metcalf, ”Hattar och mössor 1766–72: den sena frihetstidens partisystem i komparativ belysning” i 

Riksdag, kaffehus och predikstol: frihetstidens politiska kultur 1766–1772 (2003), s. 40; Patrik Winton, 

Frihetstidens politiska praktik: nätverk och offentlighet 1746–1766 (Uppsala, 2006), s. 12. 

5 Sennefelt, Politikens hjärta, s. 85–86. 
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vilket jag betraktar ridderskapet och adelns relation till bondeståndet samt de konsekvenser 

som detta alstrade. Jag betraktar detta som ett uttryck för en politisk kultur. 

I Karin Sennefelts avhandling Den politiska sjukan: Dalupproret 1743 och frihetstida 

politisk kultur definieras politisk kultur som ”de normer, värderingar och symboler som 

omger, samt praktiker som används i, den politiska interaktionen.” Detta är en definition som 

även jag ansluter mig till. Interaktionen gäller både mellan undersåtar och överhet och inom 

centralmakten och på det lokala planet. 6  En politisk kultur är således ett exceptionellt 

handlings- och tankesätt som kommer till uttryck vid specifika tillfällen och speciella 

situationer.7 I denna studie utgörs dessa tillfällen och situationer av riksdagarna under 1740-

talet. Det är ordväxlingarna vid riksdagsmötena där bonden och adelsmannen möttes och kom 

med utlåtanden om varandra som i denna studie kommer att studeras som ett uttryck för den 

politiska kulturen. Det är vid dessa tidpunkter som det är möjligt att söka ridderskapet och 

adelns uppfattning om bonden för att på så vis kunna bidra till förståelsen för den politiska 

kultur som rådde i Sverige i mitten av 1700-talet. 

Valet att studera just adelsmännens uppfattning av bonden under mitten av 1700-talet 

motiveras av periodens säregenhet beträffande det politiska läget, av bondeståndets utsatthet 

och kuvade ställning gentemot de andra ständerna samt av bondeståndets storlek. Det 

sistnämnda syftar till det faktum att bondeståndet var det bredaste och brokigaste 

samhällsskiktet i Sverige. Av dessa anledningar är både perioden och bondeståndet särskilt 

intressant eftersom bönderna således ställdes i rampljuset och därför diskuterades om, 

utvärderades och kritiserades.8 

För det andra är just ridderskapet och adelns synsätt särskilt intressant eftersom de 

under perioden var den samhällsgrupp (frånsett kungligheter) som socialt, ekonomiskt och 

kulturellt stod längst ifrån bönderna. Man kan säga att de tillhörde olika kulturella världar. 

Detta finner även stöd i avseendet att de olika stånden inte delade samma symboler, de hade 

skilda värderingar, de delade visserligen samma historia men den historia som var väsentlig 

för dem skiljde sig åt på många plan och de olika samhällsgrupperna hade i många avseenden 

ett skiljt språkbruk med olika innebörder. De tillhörde olika världar inom samma rike och 

mötet mellan dessa skapade reaktioner som kan säga något om hela den världsliga ordning 

inom vilken såväl bönder som adelsmän levde i. Det kan säga något om relationen mellan 

                                                 

6 Sennefelt, Den politiska sjukan, s. 17–18. 

7 Sennefelt, Den politiska sjukan, s. 19. 

8 Michael F. Metcalf, ”Frihetstidens riksdag 1719–1792” i Riksdagen genom tiderna (1985), s. 127. 
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ridderskapet och adeln och bondeståndet samt om vilken funktion adelsmännen menade att 

bönderna hade i 1740-talets politiska rum. Studien kommer således att vara ett bidrag till att 

förtydliga hur bönderna såväl som ridderskapet och adeln var en del av en interaktiv process 

som låg till grund för hur olika identiteter skapades. 

 

Kontextualisering och gränsdragningar i ljuset av tidigare forskning 

Min ambition är inte att vidröra alla de forskningsfält som existerar kring hur 1700-talets 

samhälle och politik fungerade. Utrymmet för en sådan utläggning skulle vara alldeles för 

omfattande och skulle därtill inte vara föreliggande studie till gagn. Därför kommer endast de 

viktigaste forskningsfälten att presenteras. I relation till dessa hör även fastställandet av några 

grundläggande premisser som är viktiga att utreda och poängtera. En sådan primär 

utgångspunkt är den samhälleliga hierarkins existens, påtagliga närvaro och betydelse. Peter 

Englund och Karin Sennefelt är båda goda exempel på andra framträdande forskare som rört 

sig inom samma forskningsfält. 

I Englunds avhandling Det hotade huset söker han ridderskapet och adelns idéer och 

föreställningar om samhället och dess uppbyggnad under 1600-talet, med andra ord deras 

ideologi.9  I och med uppluckringen av den feodala samhällsformen och på grund av att 

Sverige mot slutet av 1600-talet började förvandlas till en modern nationalstat med 

kapitalistiska tendenser menar Englund att den svenska adeln i detta skede befann sig i en 

identitetskris.10 Ett nytt århundrade stundade och gränserna mellan de olika stånden började 

suddas ut allt mer då det bland annat började bli allt vanligare att tidigare exklusiva adliga 

politiska rättigheter och privilegier nu gavs till personer som adeln menade ej förtjänade det.11 

Englund diskuterar även bondens plats i den samhälleliga omvandling och menar att bonden 

under 1600-talet fungerade som en adlig motbild. Han menar också att ordet ”bonde” var ett 

skällsord och ett ord ämnat att förnedra när det användes för att beskriva en person som var av 

adlig börd.12 

Det är på många sätt med avstamp i Englunds avhandling som min egen studie tar vid. I 

ett politiskt läge där Sverige i grunden har förändrats och fortfarande håller på att förändras 

till någonting nytt och för många okänt. Ett Sverige där nya växande grupper som stod utanför 

                                                 

9 Peter Englund, Det hotade huset: adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden (Stockholm, 1989), 

s. 18–19. 

10 Englund, s. 227 & 241. 

11 Englund, s. 228–229. 

12 Englund, s. 196–197. 
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adelns uppfattning kring de fyra olika ståndens enhetlighet vann allt mer inflytande på den 

politiska arenan. Det är också med återblick till Englunds avhandling som min egen studie på 

ett fruktsamt sätt kan konstateras då adelns relation med bönderna under 1600-talet och 1700-

talet mest troligt skiljde sig åt. På detta sätt kan resultatet av denna studie bilda en större och 

djupare förståelse för hur mänskliga identiteter skapades och förändrades under mitten av 

1700-talet. Studien har således potentialen att skapa än mer förståelse för hur, i likhet med 

Englunds argumentation, människor sällan låter sina handlingar styras av den ”sociala 

verkligheten” utan istället handlar och argumenterar i enlighet med de föreställningar de har 

om denna verklighet.13 Detta kommer att ges tillfälle att återkomma till senare.  

Detta leder mig vidare in på annan tidigare forskning som berört de olika stånden under 

1700-talet. Den kanske mest framträdande författaren som är relevant i relation till min egen 

studie är Sennefelt och hennes verk Politikens hjärta. I denna behandlar hon ”de spinkiga 

myggorna och getingarna i frihetstidens politiska liv” och gör detta i det ”garn” som 

Stockholm skapade under de riksdagar som där sammanträdde mellan 1719 och 1772.14 Hon 

redogör för det utomparlamentariska liv som pågick i Stockholm vid riksdagarna och bjuder 

in läsaren till de gränder, torg och vinkällare som hon menar skapade den frihetstida 

medborgaren under deras vistelse i staden.15 Hon behandlar dock inte i någon betydande 

utsträckning det rum inuti vilket de politiska besluten fattades, vilket bidrar till föreliggande 

studies relevans. Verket uppvisar dock likheter med min egen studie i avseendet att Sennefelt 

söker berättelser som tillsammans alstrade en identitetsformering som säger något om 

samhället i sin helhet. Som tidigare påpekat söker jag på samma sätt att bidra till 

rekonstruktionen av ett sedan länge glömt tankesystem och begrepp i ridderskapet och adelns 

uppfattning av bonden – något som jag menar kan bidra till en större förståelse för historien 

och dess människor. 

Sennefelts skildring av människors djupt hierarkiskt inbitna förhållningssätt till 

varandra under frihetstiden visar på en rådande social atmosfär där alla visste och kände sin 

tillskrivna plats i det sociala livet. Detta siar även om en likartad ordning i det politiska 

rummet då Sennefelt visar hur politiken även närvarande på den sociala arenan. Medan 

Sennefelt alltså studerar det utomparlamentariska livet studerar jag det inomparlamentariska 

livet och hur detta påverkades av olika sociala normer och konventioner. På detta sätt är 

                                                 

13 Englund, s. 17. 

14 Sennefelt, Politikens hjärta, s. 13. 

15 Sennefelt, Politikens hjärta, s. 14–15 & 19–20. 
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Sennefelts verk en produktiv jämförelsepunkt. Skillnaden är att vi rör oss i två skilda forum 

som ändå är tätt knutna till varandra. 

Sist men inte minst bör Anders Claréus text ”På offensiven: Bondeståndet under slutet 

av frihetstiden” tas upp då även den är relevant i detta sammanhang. Som titeln antyder 

vittnar hans undersökning om hur riksdagarna under slutet av frihetstiden såg en 

bondeoffensiv där de politiskt aktiva bönderna allt mer började ställa seriösa rigida politiska 

krav (ofta där rättvisa, tradition och frihet propagerades). 16  Dessa poänger är intressanta 

eftersom denna studie berör just relationen mellan bönderna och adelsmännen under 1700-

talet. Men det är särskilt intressant eftersom analysen nedan belyser hur bönderna i relation till 

ridderskapet och adeln formulerade och förde sin politik under ett tidigare skede än Claréus.  

 

Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 

Martin Alm har i sin artikel ”Historiens ström och berättelsens fåra. Historiemedvetande, 

identitet och narrativet” skrivit om vad som för oss människor är en tidlös och universell 

mänsklig företeelse: 

 
Berättelser talar […] om för oss vilka de andra i vår omgivning är. Följaktligen förstår vi världen omkring 

oss genom berättelser och med utgångspunkt från vår egen plats i denna värld. Berättelserna skapar den 

ordning som behövs för att världen ska bli överskådlig och inte obegriplig.17 

 

Alm problematiserar alltså skapandet av identiteter och hur dessa förändras och utvecklas i 

relation till hur vårt historiemedvetande (i.e. berättelser) förändras. Han skriver även om hur 

vi människor ”inte handlar med utgångspunkt i hur saker och ting faktiskt är utan med ledning 

av hur vi tror att de är.” Detta går även att återkoppla till Englunds argumentation kring hur 

människor handlar utifrån de föreställningar som de har om den sociala verkligheten, vilket 

talats om tidigare i denna studie. 

Det rättesnöre som denna studie struktureras kring är nära knuten till sättet på vilket 

identiteter skapas som både Alm och Englund diskuterar. Lorraine Daston och H. Otto Sibum 

skriver i deras text ”Introduction: Scientific Personae and Their Histories” om vad de 

kallar ”personae” eller ”persona” och problematiserar detta begrepp och dess betydelse för 

människan i samspel med det omkring varande samhället och dess människor. Persona är det 

latinska ordet för mask och är i och med detta ganska talande för dess innebörd. Dess 

                                                 

16 Anders Claréus, ”På offensiven: bondeståndet under slutet av frihetstiden” i Riksdag, kaffehus och predikstol: 

frihetstidens politiska kultur 1766–1772 (2003), s. 95 & 103. 

17 Martin Alm, ”Historiens ström och berättelsens fåra: historiemedvetande, identitet och narrativitet” i Historien 

är nu: en introduktion till historiedidaktiken (2011, publiceringsår 2004), s. 262. 
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betydelse går att sammanfatta som ”a cultural identity that simultaneously shapes the 

individual in the body and mind and creates a collective with shared and recognizable 

physiognomy.”18 Det befinner sig mellan det enskilda och det sociala och är skapelsen av en 

ny typ av individ vars distinkta drag och attribut markerar en erkänd social art, en ”social 

species”. Det är som det latinska ordet antyder en mask, dock inte en mask som i våra dagars 

betydelse är något som vi med lätthet kan bära och sedan lägga åt sidan när vi så finner det 

lämpligt. Det är istället en mask som i grunden omvandlar människan som bär den. Den 

hjälper människan att uppnå snarare än att undertrycka äkta egenhet. På detta vis menar 

Daston och Sibum att persona är mer verklig än biologiska individer eftersom de skapar olika 

sätt att vara i den mänskliga världen.19 Att tillämpa detta tankesätt i denna studie innebär 

alltså att det inte är ridderskapet och adelns syn på de verkliga bönderna i alla dess former och 

variationer som söks. Det som söks åskådliggöras är istället den persona som adelsmännen 

konstruerade och tillskrev bönderna, alltså det som adelsmännen menade var karaktäriserande 

och typiskt för bonden. För ridderskapet och adeln var alltså bonden en persona och det var 

genom den som de kunde förhålla sig till bönderna. Det är samtidigt intressant att påpeka att 

det dessutom existerade ett flertal olika personas. Också prästerna och borgarna hade ju en 

relation med bönderna som gav upphov till en helt annan persona som formade hur de kunde 

agera i relation till bönderna och samtidigt hur bönderna kunde agera i relation till dem. 

Genom att betrakta ridderskapet och adelns interaktion med bondeståndet som ett 

alstrande och upprättande av en persona blir det möjligt att förstå hur och på vilka grunder de 

levde och handlade i relation till varandra. Detta skapar i sin tur större förståelse för samhället 

och dess hierarkier inom vilka både adelsmännen och bönderna levde. Det är på detta sätt som 

analysen av studiens empiriska källmaterial studeras. Källmaterialet, samt val av 

metodologiskt tillvägagångssätt kommer nedan att presenteras och diskuteras. 

 

Källor och metodologiska val 

Det empiriska källmaterialet som analyseras i denna studie är de riksdagsprotokoll som 

ridderskapet och adeln nedtecknade vid respektive riksdag under 1740-talet. Närvarande vid 

ståndens olika möten och sammankomster var en av varje stånd utsedd sekreterare som 

antecknade det förda ordet. Exakt vad som antecknades kunde dock variera ganska brett. 

                                                 

18 Lorraine Daston & Otto Sibum, ”Introduction: Scientific Personae and Their Histories” i Science in Context 

(2003), s. 2. 

19 Daston & Sibum, s. 3–4. 
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Bland annat påverkades det självklart av vem av ståndets medlemmar som blev utsedd till 

sekreterare då vad som ansågs värt att nedteckna med all sannolikhet var högst personligt. 

Detta varierade även mellan de olika ståndssekreterarna. Efter en granskning av de olika 

ståndsinterna protokollen framgår tämligen snabbt att i synnerhet bondeståndets sekreterare 

skrev ned vad som skedde och transkriberade vad som sades vid riksdagsmötena i mycket 

mindre utsträckning än vad exempelvis ridderskapet och adelns sekreterare gjorde. De 

sistnämnda ståndsinterna riksdagsprotokollen är därför tacksamma att analysera på grund av 

det rika innehållet. 

I analysen är det den förda diskursen som studeras och det är redogörelser för, kritik 

mot och omdömen om den politiskt aktiva bonden och dess politiska och sociala handlande 

och varande söks. Därefter upprättas ett antal teman som gör det möjligt att på ett tydligt sätt 

utkristallisera den persona som ridderskapet och adeln tillskrev bonden. I detta arbete krävs 

dock att anlägga ett kritiskt förhållningssätt till källmaterialet. Det kan inte tas för givet att 

sekreterarna kunde eller ens ville anteckna allt som sades och skedde. Dock justerades ofta 

protokollen i efterhand och talarna hade möjlighet att korrigera eventuella fel, antingen för att 

på så vis skapa ett korrekt refererat anförande eller för att få fram en ur politisk synpunkt 

lämplig text. Av den anledningen bör innehållet överensstämma väl med vad som verkligen 

sades och vad som verkligen skedde.20 

 

Studiens disposition 

För att på bästa sätt kunna studera den persona som adelsmännen tillskrev bonden har det 

varit nödvändigt att strukturera analysen av riksdagsprotokollen kronologiskt. Detta för att på 

ett lättsamt och fruktbart sätt kunna placera de mest väsentliga och representativa diskurserna 

och meningsyttrandena i relation till de sakfrågor som diskuterades och vad som skedde i 

Sverige under 1740-talet och vid varje riksdag.  Därför inleds undersökningen nedan först 

med en analys av adelns protokoll från riksdagen 1740–1741, därefter 1742–1743 och 

slutligen 1746–1747. Varje delanalys har delats upp i tre underrubriker som alla tar upp de 

mest representativa exempel på diskurser, meningsyttranden och debatter som bidragit till 

upprättandet av bondens persona. Till sist avslutas studien med en diskussion där resultatet av 

de olika delanalyserna sammanfattas och diskuteras och där de teman som under analysen 

funnits delas upp i tre underrubriker. Detta för att separat kunna diskutera varje tema och för 

                                                 

20 Winton, s. 53. 
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att samtidigt visa hur dessa kan förstås som en helhet vilket kontinuerligt kopplas till 1740-

talets politiska kultur i stort. 

 

 

Riksdagen 1740–1741 

 

Den 4 december 1740 samlades Sveriges ridderskap och adel för att delta i vad som kom att 

bli ett 9 månader långt riksdagsmöte. Under riksdagens gång diskuterades en mängd olika 

ärenden, stora som små, från beklädnaden av rikets soldater till beslut om att gå i krig med 

Ryssland.21 I analysen nedan kommer de mest representativa exemplen för den persona som 

ridderskapet och adeln tillskrev bonden att presenteras. Dessa är böndernas yrkande på 

delaktighet i det sekreta utskottet, yrkandet på fri brännvinsbränning och böndernas 

kontribution till den svenska armén. 

 

Sekreta utskottet sammandrager trupper 

I början av riksdagen uppstod en diskussion mellan de olika ständerna som handlade om 

huruvida det sekreta utskottet stridit mot lagen eller ej när dess ledamöter beslutat om en 

förflyttning av svenska trupper i Finland. Beslutet hade nämligen resolverats och verkställts i 

tysthet och utan riksdagens vetskap. Adelsmannen Carl Otto Lagercrantz, som själv var 

ledamot i utskottet, yppade dessa ord under debatten som följde: 

 

Gunstige Herrar, jag beklagar inför Gud vårt bedröflige och slätta tilstånd, när jag ser uti en sak, som ej är 

af större vigt än denna, tiden så långt utdragas, hvilket om det ej hämmas, blifva vi til et åtlöje för hela 

Europa, och alle makter lära anse oss med förakt; tystheten är siälen af alle författningar. [---] Hyses emot 

oss misstroende, så beder jag at oss må visas det vi handlat emot Riksdagsordningen eller vår instruction; 

[---] betänken, Gunstige Herrar, at vi äro svenske män, edre medbröder, åt hvilkom I sielfve updragit 

rikets största angelägenheter och at vårda och sköta dess trygghet […]22 
 

Anledningen till att detta kom att bli en angelägen och hett debatterad fråga under riksdagens 

gång var att endast tre av de fyra stånden i Sverige ägde stämma och säte i sekreta utskottet. 

Bondeståndet hade nämligen sedan utskottets formerande inte beviljats tillträde.23 

Det sekreta utskottet var det utskott som under frihetstiden hanterade och utarbetade alla 

ärenden som ansågs borde hemlighållas, däribland bankpolitiska, finanspolitiska, 

                                                 

21 RAP 1740–1741, s. 216 & 484. 

22 RAP 1740–1741, s. 138. 

23 Metcalf, ”Frihetstidens riksdag 1719–1792” s. 120 & 128. 
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utrikespolitiska samt försvarspolitiska. Av den anledningen kom utskottet att spela en central 

och avgörande roll i det frihetstida statsskicket.24 Frågan om att förflytta trupper menade 

Lagercrantz och många andra adelsmän var en fråga som skulle resolveras inom det sekreta 

utskottet. Bonden och bondeståndets plats i diskussionen är något implicit. Det är endast vid 

ett fåtal tillfällen som ståndet explicit nämns vid namn. Desto oftare ställs det sekreta utskottet 

och de stånd som däri var representerade (adeln, prästerna och borgarna) mot de som inte var 

det, alltså bondeståndet. 25  På detta sätt upprättades en vi-och-dem relation mellan 

bondeståndet och adeln och det är i upprättandet av denna barriär som adelsmännens 

uppfattning om bönderna yttrar sig. 

Kritiken mot böndernas inkluderande var tämligen omfattande. De huvudsakliga och 

mest representativa argumenten som visar på ridderskapet och adelns uppfattning om bonden 

uppenbarar sig i deras argumentation om att böndernas deltagande i det sekreta utskottet 

innebar en säkerhetspolitisk risk och fara för riket. Adelsmännen menade att denna fara 

uppstår när ”välsinnat folk skola exponera sig för de almänna”26 och när folk som ej ”hafva 

fullkomlig kundskap” 27  ges ansvar att yttra sig och bestämma över säkerhets- och 

försvarspolitiska frågor. Adelns yrkande på fortsatt uteslutande av bondeståndet vilar alltså i 

vilka kunskaper, eller snarare bristande kunskaper som bonden ansågs ha. Intressant att 

tillägga är också att uppfattningen av bonden här framgår lika tydligt som adelsmännens 

uppfattning av sig själva eftersom dessa uppfattningar ställs mot och utkristalliserar varandra. 

Att adelsmännen var och ansåg sig själva vara det främsta av de fyra stånden är ingen 

nyhet.28 Englund och Sennefelt framhåller hur adeln under 1600- och 1700-talet tog stor 

stolthet i sin höga sociala ställning gentemot de andra stånden och i synnerhet gentemot 

bönderna. Till detta hör att riksdagarna i 1700-talets Stockholm var en politiskt laddad arena 

som makthavarna (främst adeln) flitigt använde för att legitimera sin makt och sitt anseende. 

Staden var därför i mångt och mycket formad av och för dess makthavare och det var där 

makthavarnas uppfattning av den världsliga ordningen och ståndssamhället manifesterades. 

Bönderna å sin sida hade inga givna platser där deras dygder kunde manifesteras helt enkelt 

                                                 

24 Metcalf, ”Frihetstidens riksdag 1719–1792”, s. 128. 

25 RAP 1740–1741, s. 127–144. 

26 RAP 1740–1741, s. 137. 

27 RAP 1740–1741, s. 130. 

28 Metcalf, ”Frihetstidens riksdag 1719–1792”, s. 123–124. 
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eftersom stadslandskapet inte var konstruerat efter deras intressen och behov.29 Inte heller i 

det politiska rummet gavs bonden likvärdig frihet och plats att påverka vilket framgår av 

adelsmännens argumentation. 

Men vad innebär då adelns uppfattning om samhällsordningens beskaffenhet för deras 

uppfattning om bonden? Vilka skyldigheter, rättigheter, behov och intressen menade 

egentligen adeln att bonden hade och hur visar sig detta i argumentationen ovan och i 

Lagercrantz tidigare uttalande? När adeln diskuterade hur olika ärenden skulle hanteras går 

det samtidigt att skönja en uppfattning om hur de ansåg att riksdagen och riksdagsarbetet 

skulle fungera. De fyra stånden hade alla olika roller att spela vilka ridderskapet och adeln 

definierade utifrån den kunskap och de egenskaper som företrädarna för respektive stånd 

besatt. De själva intog rollen som de skolade, visa och välsinnade medan bonden var icke-

skolad och naiv då han trodde sig besitta kunskap som han i grund och botten inte hade. 

Genom att ge bonden röst i dessa frågor menade adelsmännen att hemlig information 

riskerade att nå ”främmande Ministers öron” vilket i så fall skulle göra Sverige till åtlöje för 

hela Europa.30 Det bästa vore att, som greve H. Gyllenborg menar, ”gå förbi denna saken, 

som den aldrig voro påtänkt”31 och som friherre G. Hamilton påstår borde detta hållas tyst för 

när ”Secrete Utskottet til en sådan marche samtykt, så hafva ock Ständerne dertil samtykt.”32 

Bönderna hade ingen egen talan, den fördes istället av de som ansågs kunniga, däribland 

ridderskapet och adeln. 

 

Bonden och brännvinet 

Under frihetstiden kom alla de fyra stånden att åtnjuta långt mer politiskt inflytande än under 

enväldets dagar. Bondeståndets introducerande i det frihetstida politiska landskapet och i den 

fortfarande starkt hierarkiskt präglade politiken var en tydlig utmaning för bönderna. 

Inledningsvis var deras roll i det nya regeringssättet tvetydig. De betungades även av bland 

annat läs- och skrivsvårigheter vilket innebar att det blev svårt att hävda sig i relation till de 

andra stånden och i synnerhet till ridderskapet och adeln.33  Adelsmännens argument mot 

bondeståndets delaktighet i sekreta utskottet är ett tydligt exempel på detta. Men deras plats i 

                                                 

29 Englund, s. 196; Sennefelt, Politikens hjärta, s. 39–40 & 85–86. 

30 RAP 1740–1741, s. 138. 

31 RAP 1740–1741, s. 142. 

32 RAP 1740–1741, s. 141. 

33 Metcalf, ”Frihetstidens riksdag 1719–1792”, s. 127; Sennefelt, Den politiska sjukan, s. 16. 
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politiken blev med tiden allt mer given och deras intressen, behov och funktion blev allt mer 

jordfäst. Enligt Sennefelt var det under mitten av 1700-talet som bönderna på allvar började 

delta i och påverka det politiska beslutsfattandet. Hon menar att detta genombrott inföll under 

riksdagen 1742–1743, alltså samtidigt som missnöjet över Sveriges misslyckade krig mot 

Ryssland (1741–1743) började visa sig bland dalallmogen vilket senare utmynnade i ett 

regelrätt uppror som vi i senare tid har kallat den stora daldansen.34 Som vi har sett finns 

tendenser till politisk radikalisering från böndernas sida även under riksdagen 1740–1741. 

Böndernas krav på utökat politiskt inflytande är ett återkommande tema i ridderskapet 

och adelns riksdagsprotokoll under 1740–1741 års riksdag. De ställde krav och kom med 

seriösa skrivelser gällande allt ifrån politiskt deltagande i hemliga utskott till finansiering av 

slottbyggande och upprustandet av armén. 35  Också ärenden som enbart anbelangade 

bondeståndet och som låg bönderna varmt om hjärtat pläderades. Brännsvinsbrännande var en 

sådan fråga. På grund den svåra missväxt som hade plågat landet under år 1740 hade 

nämligen brännvinsbrännande av alla slags spannmål förbjudits.36 Detta var problematiskt 

främst för bönderna då förbudet huvudsakligen berörde dem. Av den anledningen inlämnade 

bondeståndet i februari 1741 en skrivelse till rikets ständer där de yrkade på att trots förbudet 

ändå få bränna brännvin.37 Ridderskapet och adelns inställning till denna begäran stod väldigt 

tydligt: ”om Almogens begäran så aldeles skulle bifallas, torde igenom missbruket större 

olägenhet och nöd för riket vara at befara, än man sig i början kan föreställa, och creaturens 

underhåld så befordras, at menniskor kunde komma at lida hunger”. 38  Friherre Coijet 

förklarade även att böndernas frihet att bränna kunde få bedrövliga konsekvenser då den säd 

som egentligen var ämnad till att föda bönderna i sådana fall skulle förbrukas. Detta skulle i 

slutändan resultera i många förspillda människoliv och en sådan katastrof var inget han kunde 

stå för.39 Efter att ärendet diskuterats en längre tid beslutades till sist att bönderna fick bränna 

brännvin men endast av den skämda säden då den ändå inte gick att äta, och dryga böter 

skulle tilldelas den som trots dessa bestämmelser brände annat än ”slösäd”.40 

                                                 

34 Sennefelt, Den politiska sjukan, s. 16. 

35 RAP 1740–1741, s. 458–460 & 693. 

36 RAP 1740–1741, s. 83. 

37 RAP 1740–1741, s. 137. 

38 RAP 1740–1741, s. 144–145. 

39 RAP 1740–1741, s. 207. 

40 RAP 1740–1741, s. 208. 
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I adelns ögon tycks bonden inte förstå sitt eget eller rikets bästa. Han tycks vara blind 

för de faror som brännandet och brännvinsdrickandet innebar och tycks inte kunna motstå 

denna lockelse. Likt argumentationen kring uteslutandet av bönderna från det sekreta utskottet 

är återigen kunskap och vett ett centralt tema. Bondens bristande kunskap i politiskt tungt 

vägande frågor gör honom ovärdig och sätts åt sidan som den burduse och naive. Denna 

otillräcklighet tycks på samma sätt genomsyra mer basala kunskapsområden. Bonden utgjorde 

en fara för sig själv när han, trots missväxtens förödande efterverkningar, yrkade på frihet att 

bränna upp den säd som var ämnad till att livnära honom under de mödor och svårigheter som 

nu stundade. Ridderskapet och adeln har här ett paternalistiskt förhållningssätt gentemot 

bönderna. De intar en fadersroll i ledsagandet av bonden. Bonden å sin sida framstår således 

som ett barn vars impulsiva ambitioner och lustar driver honom till oförståndigt handlande. 

 

Fosterlandskärlek 

Den negativitet som hittills getts uttryck för var dock inte det allenarådande temat som 

utmärkte den persona som ridderskapet och adeln konstruerade och tillskrev bonden. 

Protokollen innehåller också mer positiva trådar som målar upp en annan bild. Ett bra 

exempel på detta är bondeståndets inställning till att bidra till anskaffandet av ett 

vargeringsmanskap (reservmanskap till armén). I ett memorial som står förtecknat i adelns 

protokoll från den 9 juli 1741 förklarade bönderna hur de såg nödvändigheten i att anskaffa ett 

sådant manskap och att de med ”en upriktig kärlek för fäderneslandet ej lärer undandraga sig”. 

De menade istället att de ”efter yttersta förmåga lära söka at verkställa hvad de sålunda til 

rikets almänna säkerhet af en berömelig nit funnit vara nyttigt.”41 Adelsmännens reaktion 

härtill var mycket god. De förklarade sitt nöje över deras beslut och menade att bondeståndet 

visat ”mycken nit, kärlek och ömhet för fäderneslandets anseende, trygghet och säkerhet” och 

de betygade att ”det ärbara Bondeståndet uti detta och alle mål, af hvilka fäderneslandet kan 

hafva gagn och styrka, skola R. o. A. hafva et trogit biträde.”42 

Adelsmännen och bönderna hade olika uppfattningar om samhällets beskaffenhet och 

människors plats däri och deras särskilda intressen skiljde dem därför åt. Trots detta, och trots 

att bonden ansågs vara oförståndig, icke-skolad och naiv besatt han ändå stor kärlek för 

fäderneslandet och dess välgång vilket sammankopplade och förenade de båda stånden. Som 

Englund menar var det under slutet av 1600-talet som nationella tankeströmningar började 

                                                 

41 RAP 1740–1741, s. 458.  

42 RAP 1740–1741, s. 459–460. 
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förvandla Sverige till en modern nationalstat.43 Denna förvandling går att skymta i adelns 

upprättande av bondens persona. De tillhörde olika stånd och var av den anledningen till sin 

natur åtskilda. Men de tillhörde samtidigt samma folk och var alla svenskar vilket gav bonden 

ett inneliggande värde i och med sin kärlek för fosterlandet.  

 

 

Riksdagen 1742–1743 

 

I augusti 1742, bara ett år efter förra riksdagens avslutande, utlystes en extrariksdag med 

anledning av det krig som året innan utbrutit mellan Sverige och Ryssland. Riksdagen hölls 

sedvanligt i Stockholm och avslutades i september 1743. Den efterlängtade freden med 

Ryssland slöts i Åbo och blev ett tungt nederlag för Sverige då stora delar av Finland föll i 

ryska händer. Men olägenheterna slutade inte där. I juni 1743 kom också kumlen på vad som 

under en längre tid varit ett jäsande missnöje hos dalallmogen med anledning av det kungaval 

som i samband med freden diskuterades och på grund av krigets snöpliga utfall. Dalkarlarna 

lyckades inta och behärska huvudstaden i några dagar men slogs till sist ned med vapenmakt 

av centralmakten på Norrmalmstorg i Stockholm (nuvarande Gustav Adolfs torg).44 1742–

1743 års riksdag kom därför att bli en unik sådan i flera avseenden. Riksdagsarbetet i 

Stockholm påverkades självklart därefter och det är diskussionerna som uppstod i samband 

dessa händelser som analyseras i denna delanalys.  

 

Kriget: en möjlighet 

I början av riksdagen, vilket sedan frihetstidens början nu blivit regel, yrkade bondeståndet på 

att få ha sina egna deputerade representerade i det sekreta utskottet. Det skulle visa sig vara 

första och sista gången bönderna tilläts tillträde i det sekreta utskottet under frihetstiden. På 

grund av de inrikes- och utrikespolitiska omständigheterna gavs bönderna alltså förtroende 

och inneslöts i det politiska beslutsfattandet på ett sätt som aldrig skett förut. Detta skedde 

dock inte utan höjda röster, särskilt från ridderskapet och adelns skara. Vi har sett hur bristen 

på kunskap var ett huvudargument hos adelsmännen under riksdagen 1740–1741. Det var 

samtidigt ett centralt tema bidrog till upprättandet av bondens persona. Detta är också centralt 

                                                 

43 Englund, s. 227 & 241. 

44 Sennefelt, Den politiska sjukan, s. 16. 
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i ridderskapet och adelns protokoll från 1742–1743. Det är dock något nyanserade, mer 

utläggande och uppvisar andra attityder och förhållningssätt gentemot bonden. 

 Adelsmannen Adlerbeth och hans kamrater bevittnade med fasa de olyckskorpar som nu 

svävade tätt ovanför deras huvuden och de förstod väl den besvärliga och illavarslande 

situation som de och riket befann sig i. Bondeståndets upprörande och fräcka anspråk på 

delaktighet i sekreta utskottet kunde inte ha kommit mer olägligt och var en svidande tagg i 

sidan på ridderskapet och adeln under resten av riksdagen. In i det sista argumenterade 

adelsmännen för att böndernas inlemmande var skadligt för riket. Adlerbeth poängterade vad 

som under riksdagen var ett centralt tema, nämligen att förslaget stred mot riksdagsordningen 

och mot den ed som alla riksdagsmän, såväl adelsmän som bönder, var bundna till att 

efterleva.45 Också greve H. Gyllenborg hade tidigare yttrat sig i denna fråga och menade 

att ”det voro väl i sig sielf en oförnekelig sanning, at all rubbning och ändring i riksens 

fundamentale stadgar drager landtförderfveliga påfölgder med sig”.46 

 I Adlerbeth och Gyllenborgs argumentation går tanken på den så kallade 

samhällskroppen att skönja. Jonas Nordin beskriver detta tankesätt i sin text ”Frihetstidens 

radikalism”. Han förklarar hur detta tankesätt grundade sig i föreställningen om att samhället 

var som en kropp där huvudet utgjordes av den styrande kungen (visserligen endast 

symboliskt under frihetstiden) och därunder fanns olika statiska grupperingar i form av stånd 

som skulle lyda och fullfölja sina plikter gentemot överheten. Därtill prioriterades helheten 

före det enskilda och förändring hade en negativ verkan och hotade att bryta ned den 

samhälleliga ordningen. Under frihetstidens gång kom detta till slut att vändas upp och ned 

vilket resulterade i att individen istället ansågs vara i första rummet och människor började 

succesivt tala om medborgare istället för undersåtar.47 En sådan förändring var dock inget 

som varken Adlerbeth, Gyllenborg eller några av de andra adelsmännen ville skynda på. 

Böndernas krav på utökade friheter, rättigheter och på förändring skrämde i själva verket 

adeln som i sin tur uppfattade bonden som den droppe som i denna tid av kris kunde bli den 

som fick bägaren att rinna över. Böndernas bristande kunskap och oförmåga att förstå hur 

samhället på ett fruktsamt sätt borde och skulle fungera hotade hela rikets existens. Bonden 

                                                 

45 Ridderskapets och Adelns Riksdagsprotokoll (RAP), F. o. m. 1719, trettonde delen, 1742–1743, volym 1, s. 

476. 

46 RAP 1742–1743, vol. 1, s. 46. 

47 Jonas Nordin, ”Frihetstidens radikalism” i Riksdag, kaffehus och predikstol: frihetstidens politiska kultur 

1766–1772 (2003), s. 65. 
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uppfattades som en olyckskorp som genom sin ringa härkomst från plog och yxa nu tvingat de 

främsta och ädlaste av stånden på knä. 

 Ridderskapet och adeln lyckades dock genomdriva ett förbehåll som innebar att detta 

inte fick upprepas i framtiden. I deras svar till bondeståndet är missnöjet och oron strängt 

påtaglig. Där poängteras återigen vikten av lagens upprätthållande och det faktum att 

bönderna vid varje riksdag sedan 1720 sökt plats i sekreta utskottet och alltid nekats. Det 

menas därför att det ej bör vara någon nyhet och att bondeståndet ”nogsamt lärer vara bekant” 

att det både enligt gamla och senare tiders fundamentallagar är förbjudet för bönder att delta i 

utskottet. 48  Adelsmännen menade alltså att bönderna var ytterst besvärliga, envisa och 

oresonliga när de inte lyssnade till eller respekterade det som utgjorde en av samhällets 

grundpelare. För en god undersåte skall fundamentallagarna och dess betydelse vara 

naturgivna och respekteras, något som bönderna enligt adeln inte gjorde. 

 

Kungavalet och bondens förräderi 

Som Sennefelt menar var böndernas frammarsch på den politiska arenan väldigt påtaglig vid 

riksdagarna under frihetstiden. Detta är som bekant något som Anders Claréus argumenterat 

för i sin text ”På offensiven: Bondeståndet under slutet av frihetstiden”. I ridderskapet och 

adelns riksdagsprotokoll uppenbarar sig tendenser som talar för att den offensiv som Claréus 

menar ägde rum under frihetstidens slut egentligen hade sin början mycket tidigare än så. Det 

var nämligen inte bara böndernas politiska ambitioner och ageranden i relation till det sekreta 

utskottet som ridderskapet och adeln reagerade på. 

 Ett tydligt exempel som visar på detta var valet av kronprins som ständerna under slutet 

av 1742 och under första halvåret av 1743 stod i stånd med att välja då den dåvarande kungen 

Fredrik I inte hade någon tronarvinge. Stånden drevs av olika syften och intressen och 

diskussionerna lutade åt adelsmännens håll. Men i början av 1743 visade det sig att bönderna 

redan hade agerat och enhälligt valt ärkefienden Danmarks kandidat som Sveriges nya 

kronprins och detta utan något av de andra ståndens vetskap eller tillstånd.49 Detta var ju 

självklart problematiskt, upprörande och i synnerhet förnedrande för ridderskapet och adeln 

då detta innebar att bönderna hade fört rikets men också deras talan utan sanktion från någon 

                                                 

48 Bilagor till Ridderskapets och Adelns Riksdagsprotokoll (RAP), F. o. m. 1719, trettonde delen, 1742–1743, 

volym 1, bilaga 3, s. 8–9. 

49 RAP 1742–1743, vol. 1, s. 499–505; Ridderskapets och Adelns Riksdagsprotokoll (RAP), F. o. m. 1719, 

fjortonde delen, 1742–1743, volym 2, s. 50–53 & 95–96. 
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annan än de själva. Återigen är fundamentallagarna centrala i adelsmännens diskurs och 

återigen utmärker sig adelsmannen Lagercrantz då han yttrade följande ord: 

 

Hvar och en Riksdagsman är förbunden til en noga efterlefnad at våre fundamentale lagar, och sielfva 

formulariet af deras undfångne Riksdags-fullmakter förklarar, at alt hvad ther emot handlas och företagas 

skal vara ogilt och kraftlöst både nu och i framtiden. Skal denna lagen blifva stående, så bör den ock 

handhafvas. Hr Landtmarskalken, så väl som de öfrige Talemännen, äro dertil förpliktade igenom deras 

aflagde ed.50 
 

Här visar sig en moralisk aspekt av ridderskapet och adelns uppfattning om samhällets 

beskaffenhet och i förlängningen om bonden. De riksdagsmän som inte följde eller upprätthöll 

lagen handlade utan sanktion och rätt och var därför i praktiken edsbrytare. Deras handlingar 

skulle därtill anses vara ogiltiga och kraftlösa.  

 Den hierarkiska samhällsordningen formade det utomparlamentariska livet och det gav 

alla olika skyldigheter att uppfylla. Denna samhällsordning formade också människors 

förhållningssätt till och uppfattningar om varandra. I Sennefelts bok Politikens hjärta 

framhålls en mängd argument som visar just detta. Ett mycket talande exempel är dryckens 

sociala och politiska betydelse. Hur mycket en riksdagsman exempelvis förväntades kunna 

dricka och vad han fick och inte fick dricka bestämdes utifrån vilket stånd han tillhörde. En 

alldeles för livad kväll där vinet flödat lite för friskt skulle för en adelsman kunna innebära 

förlust av heder och ära och att han skulle falla nedåt i de sociala åldrarna.51 

 Samma attityd och tankesätt återfinns även i det inomparlamentariska. Istället för att ha 

fallit i de sociala åldrarna på grund av att ha druckit för mycket hade bönderna istället brutit 

mot lagen och befläckat sig själva som opålitliga och falska i ridderskapet och adelns ögon. 

De hade på så sätt fallit, och för att låna Sennefelts ord ”rutschat” nedåt i åldrarna. Sennefelt 

poängterar hur de sociala sällskapen och interaktionerna kunde omforma deltagarna i såväl 

positiv som negativ riktning och både heder, ära och social status kunde vinnas och förloras.52 

Vad bönderna ansågs ha gått miste om i agerandet kring successionsfrågan var deras heder, 

förnuft och trovärdighet. 

 

                                                 

50 RAP 1742–1743, volym 2, s. 51. 

51 Sennefelt, Politikens hjärta, s. 177. 

52 Sennefelt, Politikens hjärta, s. 177. 
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Dalkarlarnas representanter 

Eftersom brådskande säkerhetspolitiska frågor (såväl inrikes- som utrikespolitiska) ständigt 

låg på agendan under hela riksdagens gång är det inte svårt att förstå att ridderskapet och 

adeln verkligen befann sig i en ansträngande situation. Därför är det inte heller särskilt 

överraskande att protokollen nästan helt saknar beröm och lovord från adelns sida när det kom 

till bondeståndet. Särskilt eftersom riksdagsarbetet ständigt försvårades och försenades på 

grund av böndernas tvärhet – kungavalet var ett exempel på detta.53 Som vid föregående 

riksdag finns dock exempel där adelsmännen inte bara kritiserade bönderna utan också intog 

en mer paternalistisk ställning gentemot dem. Den här gången handlade det inte om 

brännvinsbränning utan istället om upproret i Dalarna. Angående detta konstaterade Friherre 

Stiernstedt att: 

 

[…] R. o. A. skulle behaga äfven uti ofvannämde ärende genom en vänlig och förtrolig föreställning lika 

som upväcka Bondeståndet at se sin egen fara då landskaperne söndra sig, så at det ena vil sitta med 

armarna i kors, då de andra våga lif och välfärd för det almänna bästa, och de således jemväl varna sine 

medbröder i Dale-orten at afstå med sin ohörda motsträfvighet emot lagen och öfverheten.54 
 

Förutom att försöka uppmana bönderna till handling och insikt ansåg adelsmännen att det var 

viktigt att även prästeståndet och borgarståndet skickade en deputation till bondeståndet så att 

de ”uti deras enfaldighet blifva underrättade hvad lagen kräfver och hvad olag är”.55 Kritiken 

är fortfarande tydlig då de tycks mena att upproret i Dalarna i mångt och mycket var 

bondeståndets fel. Anledningen till detta är inte alldeles svår att förstå, de var ju trots allt 

allmogens representanter (i den meningen också upprorsmännens representanter) och de hade 

försenat riksdagsarbetet med flera månader på grund av sin enfaldiga politik. Till detta hör att 

de hade fört allmogens talan i successionsfrågan och de hade kommunicerat vad som skett i 

detta mål hem till landsorten vilket inte var populärt hos ridderskapet och adeln.56 

 Bondeståndet var på inga sätt på god fot med adelsmännen under riksdagen 1742–1743. 

I deras ögon var bonden ofta den som fördärvade och förstörde, som fördröjde och försvårade 

och den som tog för sig för mycket och var opålitlig. Men han blev ändå alltid förlåten i 

avseendet att ridderskapet och adelns diskurs ständigt formades utifrån ett omhändertagande 

perspektiv. De uppfattade bonden som omogen och oförmögen att förstå hur illa det kunde gå 

                                                 

53 RAP 1742–1743, volym 2, s. 95–96. 

54 RAP 1742–1743, volym 2, s. 33–34. 

55 RAP 1742–1743, volym 2, s. 34. 

56 RAP 1742–1743, volym 2, s. 52; Sennefelt, Den politiska sjukan, s. 171–172. 
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om han enhälligt fick bestämma utan ledsagande från de som faktiskt kunde och förtjänade att 

bestämma, närmare bestämt adelsmännen själva. 

 

 

Riksdagen 1746–1747 

 

Den oro och besvikelse som dominerade den politiska atmosfären under förra riksdagen hade 

avtagit i september 1746 när det återigen var dags för rikets ständer att samlas och försonas 

under det riksdagsmöte som nu stundade. Riksdagen inleddes på sedvanligt vis med att de 

fyra stånden hälsade varandra välkomna och önskade varandra lycka och välgång. All osämja 

och bitterhet skulle åsidosättas, blicken fästes framåt och enigheten inom riket skulle styra de 

13 månader av förhandlingar som väntade. Men ganska snart uppstod splittring bland de olika 

stånden och återigen var det adelsmännen och böndernas relation som gav upphov till 

osämjan. 

 

Om riksrådens återkallande 

Redan i början av oktober 1746 var splittringen ett faktum. Denna gång gällde tvisten det 

riksrådsval som i början av varje riksdag hölls. Bondeståndet menade att det hållits på oriktiga 

grunder och att ridderskapet och adeln manipulerat valet för egen vinning. Därför yrkade 

bondeståndet på att riksrådens ledamöter skulle återkallas och att det skulle hållas ett nytt val. 

Adelsmännens reaktioner till dessa anklagelser var omedelbara. De menade att 

bondeståndet ”så mycket mindre bordt framkomma med denna proposition” då de ”äga 

aldeles ingen delaktighet i Riks-Råds-valet”.57 Adelsmannen Wrede kom även med ett längre 

utlåtande gällande anklagelserna vilka sammanställdes i ett memorial som lästes upp för det 

samlade ridderskapet och adeln. Han menade att:  

 
Desse giöromålen hafva varit af den hemliga beskaffenhet, at Bondeståndet hvarken sielfva eller igenom 

fullmäktige til deras skiärskådande haft någon rättighet. Våra fundamental lagar afstänga dem derifrån, 

utstaka deras myndighet och sätter för dem skrankor, hvaröfver de ej böra gå. Hvad kan då orimmeligare 

vara, än at et Stånd, som ej öfver de beifrade giöromålen ägt eller äger judicera, likväl vil tilvälla sig den 

myndighet, at de andre Ståndens eller deras fullmäktiges författningar och beslut härutinnan censurera 

och ändra, eller det, som vil säga det samma, på eget bevåg de licentierade Herrar Riks-Råden uti sina 

embeten åter insättia.58 

 

                                                 

57 Ridderskapets och Adelns Riksdagsprotokoll (RAP), F. o. m. 1719, femtonde delen, 1746–1747, volym 1, s. 

60. 

58 RAP 1746–1747, volym 1, s. 65. 
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Utöver att kritisera bondeståndets anklagelser som orimliga och orättfärdiga menade Wrede 

att bönderna ”befattat sig med sådant giöromål, som dem ej tilkommer, och at alt hvad de 

härutinnan åtgiöra, utan de andra Ståndens tilstånd dertil innebär en uppenbar nullitet.” Att 

göra som bondeståndet ville och återkalla riksrådets ledamöter skulle innebära förlorandet av 

enighetens återställande i riket. Den enighet som de sedan förra riksdagen vördat och kämpat 

för hotades nu och bönderna tycktes inte önska annat än att upprätthålla splittringen och 

tvedräkten i riket. Wrede poängterade också att bondeståndets anklagelser inneburit att 

riksrådens värdighet nu ”anses och i akt tagas” då bondeståndet ”uptagit, skiärskådat, 

bepröfvat och afgiordt” huruvida riksens ständers fullmäktige besitter den ”redelighet och 

oväldughet ingen saklöst tvifla bör”.59 Vilka var de att ifrågasätta föreståndarna av rikets 

ädlaste stånd? 

Englund framhåller hur bönderna, men också borgarna, under 1600-talet var de stånd 

skulle föda stat och adel. Den svenska hierarkiska samhällsordningen med fyra stånd var även 

något som skiljde sig i en internationell kontext. Borgarna och bönderna i andra 

västeuropeiska länder räknades nämligen som ett och samma stånd vilket gjorde den svenska 

modellen något unik. Detta innebar i praktiken även ett sorts erkännande av den relativt starka 

bondeklassen i Sverige. Föreningen av de fyra samhällsgrupperna skapade tillsammans en 

harmoni och en samhällelig hierarkisk helhet som ridderskapet och adeln bestämt 

förespråkade. Harmonin innebar även att varje stånd skulle nöja sig med sina villkor och inte 

ställa till med oreda och kalabalik. Balansen och enigheten i riket förutsatte alltså ojämlikhet 

och att stånden inte beblandade sig med varandra.60 

Som tydligt framgår av adelsmännens argumentation i frågan om riksrådens 

återkallande var detta även centralt för deras uppfattning om samhällsordningen under 1740-

talet. I deras ögon utgjorde bönderna grunden för oenigheten i riket och som adelsmannen 

Rieben menade önskade ridderskapet och adeln ingenting hellre än att ”blifva förskonad ifrån 

dylika meningssätt och utlåtelser, hvilka upväcka snarare mera oro och misshällighet, än de 

förorsaka någon förmält åstundad enighet”. Om inte detta omedelbart resolverades skulle 

konsekvenserna av böndernas anklagelser kunna leda till allvarligare skador för riket än vad 

de någonsin tidigare erfarit.61 Bönderna hade på ett oriktigt och oacceptabelt sätt anklagat och 

kränkt ridderskapet och adeln när de ifrågasatt deras redlighet och politiska ställning. Ett 

                                                 

59 RAP 1746–1747, volym 1, s. 64–65. 

60 Englund, s. 31–34. 

61 RAP 1746–1747, volym 1, s. 72. 
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påhopp som ansågs extra förödmjukande när det kom från bönderna. Återigen visas här prov 

på radikaliseringen av böndernas förda politik. Det kritiska förhållningssätt som ridderskapet 

och adeln haft under föregående riksdagar mantlats här av bondeståndet och deras krav på 

politiska rättigheter är påtagligt närvarande. 

Ytterligare ett exempel på detta, likväl ett exempel på adelns upprättande av bondens 

persona är bondeståndets fortsatta yrkande på plats i det sekreta utskottet. Bondeståndet hade 

nämligen i samband med yrkandet på nyval även pläderat för deras, som de såg det, rätt att 

återigen delta i utskottet. Det framgår tydligt hur adelsmännen nu blivit uppriktigt irriterade 

och trötta på böndernas ständiga krav på ökat politiskt deltagande. Frågan om det sekreta 

utskottet ansågs nu vara uttjatat och de förundrade sig över hur bönderna inte kunde förstå och 

rätta sig efter vad adeln menade var en självklarhet. Att bönderna tilläts tillträde i utskottet 

under föregående riksdag ansågs som ett olyckligt inbrott och stunden var nu kommen 

att ”utplåna thet utur våra hiertan och allmänna minnesböcker.” Det menades att bönderna 

önskade trampa rikets heligaste lagar under fötterna och de kränkte det ”som vi svurit både för 

födda och ofödda”. Det enda rätta handlingssättet för adelsmännen var att försvara 

lagen ”hvars envälde bör finna sina mäktigaste skydsmän uti thetta Ståndet.” Ridderskapet 

och adeln var rikets anförtrodda beskyddare som i sin orubbliga kärlek till fäderneslandet fann 

det omöjligt att ”taga under deliberation, mindre tillåta något, som vore så snörrätt stridande 

emot vårt besvurne regeringssätt”.62 

Tidigare i denna studie har vi sett hur adelns relation med bondeståndet samtidigt 

utkristalliserade en bild av hur adelsmännen uppfattade sig själva.63 Även här framträder en 

föreställning om hur de uppfattade sig själva, nämligen som rikets beskyddare mot de onda. 

Bonden framställs återigen som en fara för riket vilket verkar gå hand i hand med de ökade 

politiska rättigheter som de under de tre senaste riksdagarna åtnjutit. Att ge bonden behörighet, 

ansvar och förtroende i politiskt tungt vägande frågor (däribland frågor som rörde 

riksrådsvalet och sekreta utskottet) var för adelsmännen otänkbart och den röst bönderna vid 

förra riksdagen beviljades i sekreta utskottet var ett gruvligt misstag som nu gjort dem 

hungriga på mer. Under föregående riksdag ansågs bonden vara en olyckskorp tätt svävandes 

över ridderskapet och adelns huvuden och det var han fortfarande. Men i adelsmännens ögon 

hade han nu börjat picka och slita på de andra ståndens och rikets för vinden blottade buk med 

                                                 

62 RAP 1746–1747, volym 1, s. 101. 

63 Ridderskapet och adeln kritiserade bönderna för att vara icke-skolande och framställde sig själva som de 

välsinnade och visa, se s. 9–10. 
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syftet att skada och riva ned den samhällsordning som adelsmännen så tappert kämpade för att 

upprätthålla. 

 

Splittring inom bondeståndet 

I början av februari 1747 inträffade något som för ridderskapet och adeln var ett gyllene 

tillfälle att manifestera sin höga sociala och intellektuella ställning gentemot bönderna. Det 

hade nämligen uppstått splittring inom bondeståndet då en fraktion av bönderna anklagat sin 

egen talman och sekreterare för att ha missbrukat sina ämbeten och sin makt gentemot sina 

medbröder. Jöns Jansson från Östergötland företrädde fraktionen och framhöll deras ödmjuka 

anhållan om att få hjälp att bibehålla rikets fundamentallagar genom att ställa dessa förbrytare 

inför laga rannsakning och dom då de, på oklara grunder, brutit mot den ed som de enligt lag 

var skyldiga att vörda och hedra.64 

Adelsmännen beklagade sig självklart över splittringen inom bondeståndet. Men de 

betungades inte i huvudsak över att detta var något som var problematiskt för bönderna i sig. 

Deras oro låg snarare i att detta smittade av sig och infekterade samhällsordningen i stort. 

Kort efter att den missnöjda gruppen av bönder framfört sina åsikter inkom en till deputation 

från bondeståndet, men denna gång representanter för de som försvarade böndernas talman 

och sekreterare. Adelsmannen Wrede, som hittills har visat sig varit en mycket aktiv politiker 

under 1740-talet, yttrade sig i denna fråga och förklarade att han nu medverkat vid flertal 

riksdagar men hade aldrig upplevt ”en sådan oordning som nu, at ifrån et och samma Stånd 

hitkommit tvänne Deputationer, hvilka haft olika och emot hvar annan stridande 

anbringande.” Han tydliggjorde även hur skiljaktighet och misshällighet inom stånden alltid 

är negativt, ”men ännu mera beklageligit och af långt farligare påfölgder är det när oenighet 

upkommer ibland Bondeståndet; ty den kan förvandlas i en animosité [fientlighet, hätskhet], 

som på slutet utbreder sig ibland Allmogen öfver hela riket”.65 Splittring hos de politiskt 

aktiva bönderna ansågs alltså vara den skadligaste av alla typer av splittringar eftersom de 

företrädde och således påverkade allmogen och deras åsikter. Det var en sjukdom som 

riskerade att sprida sig och infektera landsbygden och slutligen hela riket. Bönderna ansågs 

således ha ett extra stort ansvar när det gällde att bibehålla enigheten inom ståndsgruppen och 

riket, något som de i detta fall inte gjort. Uppfattningen om bonden som ansvarslös i adelns 

ögon bekräftas här. 

                                                 

64 RAP 1746–1747, volym 1, s. 519–520. 

65 RAP 1746–1747, volym 1, s. 552. 
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Som tidigare påpekats menar Englund att bonden under 1600-talet fungerade som en 

adlig motbild och att det var förnedrande att kalla någon som var av adlig börd för bonde. Han 

menar därtill att bonden ansågs vara ”något av en kuriositet av adeln; en märklig varelse 

sprungen ur en värld så annorlunda än adelns egen att när de två världarna fördes samman 

blev resultatet en absurditet.”66 Detta förhållande tycks även ha varit gällande under 1740-

talet, dock med en väsentlig skillnad. Medan bonden under 1600-talet ansågs vara en 

kuriositet och i det avseendet något okänt och främmande, var bonden under 1740-talet 

istället något välkänt och inte alls främmande. Vad som var främmande var snarare bondens 

obegripliga föreställningar om samhällets beskaffenhet och om hur ett rike bör styras. Även 

om de inte levde på samma villkor rörde de sig ändå i samma sociala och politiska rum vid 

riksdagarna i Stockholm och deltog aktivt i debatter och sällskap där såväl adelsmän som 

präster och borgare deltog. Adeln ansåg sig veta hur bonden var, på samma sätt som hans 

bristande politiska egenskaper och kunskaper var välkända och detta gav upphov till de 

meningsyttranden som adelsmännen hade i frågan om exempelvis bondeståndets splittring. 

Det har alltså skett en tydlig utveckling från att bonden ansetts vara främmande och kuriös till 

att anses vara etablerad och välkänd i det sociala och politiska rummet. Det går alltså att finna 

fog för att de skyldigheter, rättigheter, behov och intressen som ridderskapet och adeln ansåg 

att bonden hade under 1600-talet var av en helt annan karaktär under 1740-talet. Bonden var 

av den anledningen även en helt annan. 

 

Husbehovs- och salukonsumtionsavgiften 

Relationen mellan adelsmännen och bönderna under riksdagen 1746–1747 var på många sätt 

densamma som under föregående riksdagar under 1740-talet. Detta innebär att relationen inte 

endast bestod av förakt, bitterhet och misstänksamhet utan också av välvilja, sympati och 

gemensam kärlek. Tidigare har vi nämligen sett hur bondens kärlek till fäderneslandet 

vördades av adelsmännen och framhölls som något hedervärt, och likaväl som det mer 

negativa diskurserna konstruerade detta bondens persona. Ett nämnvärt exempel angående 

detta går att finna i slutet av 1746–1747 års riksdag. Den 8 november inkom en deputation 

från bondeståndet där Jan Persson från Tuna förde ordet. Han berättade att bondeståndet 

bifallit ett förslag om att inrätta en husbehovs- och salukonsumtionsavgift av allt brännvin. 

Persson poängterade även att ”ehuru dryg och känbar denna afgift faller Allmogen, hafva de 

                                                 

66 Englund, s. 196–197. 



24 

 

dock af kärlek för riket intet velat undandraga sig, utan häldre bära bördan, så länge de 

dermed förmå uthärda.”67 

Lantmarskalken tackade bondeståndet å ridderskapet och adelns vägnar och framhöll 

hur mycket de uppskattade böndernas beslut. Det menades att bönderna ”af kärlek för det 

allmännas upprätthållande ej mindre nu än vid andra tillfällen funnits villige att efter yttersta 

förmåga gripa sig an, ehuru sådant ej annars kan än vid närvarande svåra tider blifva dem lika 

som de andre Stånden nog känbart.”68 Ridderskapet och adeln såg alltså denna uppoffring 

som något positivt. Visserligen var de tydliga med att det inte bara var bönderna som 

belastades av avgiften utan även adelsmännen själva såväl som de övriga två stånden. Men det 

går ändå att urskilja en sorts ynnest hos adelsmännen när de understryker att böndernas beslut 

var till gagn för riket. 

Det är uppenbart att adelns relation med bönderna både präglades av positiva och 

negativa synsätt, om än med ett överhängande övertag gällande det senare. Mot bakgrund av 

analysen ovan står det även klart hur detta uteslutande avgjordes beroende på hur bönderna 

handlade i frågor som också berörde adeln. Det var på ingalunda sätt så att adelsmännen 

hedrade och vördade böndernas politiska anspråk och vilja att delta i det politiska 

beslutsfattandet när det gällde sakfrågor som inte var till fördel för adeln eller som på något 

vis ifrågasatte samhällsordningens upprätthållande. Då var de snarare en börda för dem. Men 

när bönderna handlade i enighet med adeln och rättade sig efter deras åsikter och intressen 

vann bönderna gunst hos dem. Då föll argumenten ofta på att bondeståndet bidragit till rikets 

allmänna välgång och ära, när det i själva verket var adelns politik som låg i fokus, gynnades 

och fullbordades. Men det är ofrånkomligen så att bandet mellan adeln och bönderna ändå 

grundade sig i en fundamental föreställning om bondens inneliggande värde vilket också 

möjliggjorde hans plats och makt i det politiska rummet under 1740-talet. För adeln var 

bonden som ett oäkta barn som de inte gillade särskilt mycket eller i onödan ville umgås med. 

Men de var ofrånkomligen släkt med varandra och de tillhörde samma familj vilket gjorde 

relationen och överenskommelserna dem emellan till ett nödvändigt ont. Det gjorde det 

möjligt för dem att skydda sig mot inkräktare, att sträva framåt och att leva i harmoni med 

varandra. 

 

                                                 

67 Ridderskapets och Adelns Riksdagsprotokoll (RAP), F. o. m. 1719, sjuttonde delen, 1746–1747, volym 3, s. 

22. 

68 RAP 1746–1747, volym 3, s. 22. 
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Avslutande diskussion 

 

Ridderskapet och adelns relation med bondeståndet under 1740-talet i Sverige har visat sig 

vara en mycket komplex och mångfacetterad sådan. Hur det politiskt förda ordet och 

relationen dem emellan påverkade den persona som adeln tillskrev bonden och den politiska 

kulturen i stort är vad som har legat i fokus i denna studie. Syftet har varit att skapa ny 

kunskap om hur interaktionen mellan människor ligger till grund för och skapar vad Lorraine 

Daston och Otto Sibum kallar persona på samma sätt som detta möjliggör och påverkar 

relationen i sig. Detta är också nära knutet till Martin Alm och Peter Englunds diskussion 

kring hur människor inte handlar med ledning av hur saker och ting faktiskt är utan med 

utgångspunkt i hur de tror att de är. Den huvudfråga som i inledningen av denna studie 

formulerades och som ämnats besvaras är: Vad kännetecknar den persona som ridderskapet 

och adeln tillskrev den politiskt aktiva bonden under 1740-talet i Sverige? Till denna mer 

omfattande fråga har två underfrågor ställts: Vilka skyldigheter, rättigheter, behov och 

intressen menade ridderskapet och adeln att bonden hade? Vad hade detta synsätt för 

konsekvenser för den politiska kulturen? Som analysen visat kan adelsmännens diskurs om 

bonden sammanfattas i ett antal teman. Dessa är (1) bristande politisk kunskap och politisk 

radikalisering, (2) oförnuftighet och naivitet samt (3) paternalism och gemensam kärlek.  

 

Bristande politisk kunskap och politisk radikalisering 

Det första temat är genomgående vid alla riksdagarna under 1740-talet. De exempel som 

vittnat om hur politiskt okunnig bonden var enligt adelsmännen kom ofta till uttryck vid 

tillfällen då bönderna yrkade på utökade politiska rättigheter. Detta är särskilt framträdande i 

deras återkommande anspråk på delaktighet i det sekreta utskottet men också gällande 

riksrådens återkallande i samband med riksdagens öppnande 1746. Den rådande inställningen 

från adelns sida var att bönderna var besvärliga, oresonliga, respektlösa och farliga i 

avseendet att de handlade med ledning av deras burdusa och enfaldiga föreställningar om 

samhällets och politikens beskaffenhet. 

 Att bönderna under 1740-talet trappade upp aggressiviteten i sin förda politik på ett 

tämligen omfattande sätt är i sig intressant om vi blickar tillbaka till Claréus argumentation 

om en bondeoffensiv under slutet av frihetstiden. Undersökningen som redovisats ovan tyder 

istället på hur denna offensiv i själva verket ägde rum under 1740-talet och förmodligen även 

tidigare än så. Bönderna hade ju exempelvis yrkat på delaktighet i det sekreta utskottet ända 
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sedan år 1720. Detta påverkade självklart ridderskapet och adelns upprättande av bondens 

persona på samma sätt som relationen mellan dem och den politiska kulturen som helt. Som 

Sennefelt tydliggör definierades den politiska kulturen av de normer, värderingar och 

praktiker som omgärdade och användes i den politiska interaktionen och detta gjorde ett 

alldeles särskilt handlings- och tankesätt möjligt. Böndernas radikalisering är ett gott exempel 

på en förändring i den politiska kulturen och det förändrade även bondens persona. Denna 

förändring blir särskilt tydlig i relation till Englunds resonemang kring hur adeln uppfattade 

och såg bonden under 1600-talet. Det tankesätt som återfinns där finner även koherens under 

1740-talet men det har ofrånkomligen förändrats i och med böndernas politiska offensiv. 

Detta gav nämligen upphov till nya sätt att uttrycka sig, nya sätt att handla och nya sätt att 

positionera sig gentemot de andra stånden vilket samtidigt innebar en förändring i hur de 

andra stånden, däribland ridderskapet och adeln, förstod sig på och handlade gentemot 

bönderna. 

 Av allt att döma kan därför följande slutsatser dras gällande tema ett. Först och främst 

har det framgått hur personabegreppet inte är något fast eller permanent utan i grunden 

föränderligt, åtminstone gällande adelns upprättande av bondens persona. Den förändras med 

grund i hur normer, värderingar och praktiker förändras i samhället och i den politiska 

kulturen. För det andra går det att fastställa att ridderskapet och adeln menade att bonden hade 

en rad skyldigheter, rättigheter, behov och intressen som sällan överensstämde med deras. 

Detta grundade sig i adelns argumentation om bondens bristande politiska kunskap vilket 

bland annat diskussionen om det sekreta utskottet vittnar om. Skyldigheterna bestod i 

huvudsak av att föda stat och adel men också i att de skulle rätta sig efter rikets behov – vilket 

ofta korresponderade med adelns egna – och rättigheterna utformades efter överhetens tycke. 

Detta visar hur dominerande föreställningen om samhällskroppen var hos ridderskapet och 

adeln. De behov och intressen som adeln menade att bonden hade stred också som regel mot 

rikets och deras egna, och adelsmännen argumenterade ofta för att dessa var själviskt 

formulerade och verkade för oenighetens upprätthållande i riket. För det tredje och slutligen 

har det av analysen tydliggjorts hur bonden i relation till detta tema kännetecknades av 

negativa attribut och egenskaper. Egenskaper som respektlöshet, enfaldighet, besvärlighet och 

girighet. 
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Oförnuftighet och naivitet 

Tema två har jag valt att kalla oförnuftighet och naivitet av tre anledningar. Det finns 

nämligen tre väldigt talande exempel i ridderskapet och adelns argumentation som bidrar till 

skapandet av bonden. Dessa är diskussionerna kring brännvinsbrännandet, kungavalet och 

splittringen inom bondeståndet. Gällande det första exemplet visade analysen hur böndernas 

krav på rätten att få bränna brännvin bekymrade ridderskapet och adeln. Deras oro gav uttryck 

för hur de menade att bönderna var burdusa, naiva och omedvetna om de faror som deras 

anspråk innebar. Detsamma gällde kungavalet. Dock var det lagbrott som deras handlande 

innebar det som huvudsakligen upprörde adelsmännen då bönderna i det ögonblicket 

förlorade sin heder, ära och trovärdighet. Det tredje och sista exemplet visade hur adeln 

menade att splittringen inom bondeståndet infekterade samhället som helt samtidigt som deras 

fallenhet för att upprätthålla oenigheten och tvedräkten i riket manifesterades. 

 Det är alltså rimligt att utifrån detta fastslå att bonden på fler än ett sätt ansågs ha fallit i 

de sociala åldrarna, och han hade så gjort på ett sätt som i mångt och mycket liknar Sennefelts 

resonemang kring dryckens sociala och politiska betydelse i det utomparlamentariska livet. 

Bondens persona kännetecknades således av oerfarenhet och brist på trovärdighet. Som 

tidigare i analysen påpekats framställdes han som ett barn som drevs av impulsiva ambitioner 

och lustar medan adelsmännen framstod som de visa, lärda och skolade som betungats med 

bördan att kontrollera och ledsaga denne oerfarna politiska vilde genom det politiska 

landskapet. 

 

Paternalism och gemensam kärlek 

Det tredje och sista temat visar en annan sida av relationen mellan adeln och bondeståndet 

under 1740-talet. I de flesta fall kantades relationen mellan dem av förakt och bitterhet, men 

det gavs också utrymme för ömhet, ödmjukhet, uppskattning och omhändertagande. I ett antal 

frågor framhölls nämligen böndernas välvilja och hänsyn för fäderneslandets anseende, 

trygghet och välgång. Det första belägget för detta återfanns i böndernas gillande av och 

bistånd till att anskaffa ett vargeringsmanskap till armén. Adelsmännens reaktion till detta var 

mycket god då de menade att bondeståndet tillsammans med ridderskapet och adeln skänkt 

riket styrka och handlat på ett sätt som var riket till gagn. Också gällande godkännandet av 

husbehovs- och salukonsumtionsavgiften av allt brännvin visar prov på adelns vördnad för 

bönderna. 
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Vid tillfällen likt dessa visade sig en ynnest hos adeln som förenade de båda stånden 

trots sina olikheter. Denna ofrånkomliga gemenskap är lika framträdande i adelns 

argumentation som det förakt som annars ofta lyser igenom. På en grundläggande nivå var de 

alla svenskar och de tillhörde alla samma rike. Detta var oundvikligt. Av den anledningen 

existerade det ett inneliggande värde hos bonden som möjliggjorde överenskommelser dem 

emellan och naturaliserade vissa behov och intressen som gemensamma trots deras i övrigt 

påtagliga olikheter och bondens framträdande bristfälligheter. 

Det står alltså klart att bondens persona kännetecknades av både negativa och positiva 

attribut och egenskaper. Han levde och verkade i ett politiskt landskap och kultur som på 

många sätt skiljde sig från det som rådde under enväldets dagar, och han var på inga sätt lika 

främmande för adelsmännen som under tidigare århundraden. Den politiskt aktiva bonden i 

1740-talets Sverige var enligt ridderskapet och adeln oförnuftig, icke-skolad och naiv, men 

han var också välvillig, hängiven och han älskade sitt fosterland precis som adelsmännen 

gjorde. 

 

Utblick och utvärdering 

Resultatet av denna studie har nu presenterats. Det är emellertid lönsamt att säga något om 

möjligheterna för framtida studier inom det forskningsfält som denna studie tillhör. Då denna 

studie undersökt relationen mellan ridderskapet och adeln och bondeståndet i Sverige under 

1740-talet finns det först och främst fortfarande möjlighet att undersöka detsamma under en 

längre period. En gångbar hypotes gällande detta är att adeln under 1700-talet successivt 

intensifierade sin attityd gentemot bönderna i och med att bondeståndet mot slutet av 

frihetstiden åtnjöt ännu mer politiskt inflytande än tidigare. Att studera hur detta utvecklade 

sig efter återinrättandet av enväldet i Sverige i och med Gustaf III:s oblodiga revolution 1772 

skulle även vara intressant eftersom böndernas politiska ställning då återigen ifrågasattes och 

omförhandlades. Hur andra stånd än just ridderskapet och adeln skapade och tillskrev 

bönderna en persona är också ett tänkbart studium på samma sätt som det tänkbart att studera 

hur en given samhällsgruppering upprättade en persona som de menade tillhörde en annan 

grupp som inte specifikt var bönderna. Ett exempel på detta skulle kunna vara relationen 

mellan borgarståndet och prästeståndet, eller varför inte ridderskapet och adeln och 

kungligheterna. Möjligheterna är alltså många. 

 Genom att studera hur människor uppfattat och talat om varandra i en historisk kontext 

kan vi skapa större förståelse för människan och hennes natur. Att undersöka detta i en tid då 
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samhällets grundvalar ifrågasattes och då gränserna för olika samhällsgrupper 

omförhandlades kan vi på ett betydelsefullt sätt förstå var vi kommer ifrån, varför vi idag 

handlar och tänker som vi gör och däri ges en fingervisning om var vi är på väg. 
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