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Pro et contra och consultatio i 1600- 
talets svenska riksråd (1626- 1658)
Av LEIF ÅSLUND

Och effter H. K. M:tt hade den 27 Octob. 
proponerat at delibererà an bellum contra 
Imperatorem offensive vel defensive 
gerendum, så befalte H. K. M:tt nu debattera 
argumenten pro et contra. {Svenska 
riksrådets protokoll, den 3 november 1629)

Det svenska stormaktsväldet inramas av två 
omröstningar. När Gustav II Adolf slutgiltigt 
vill avgöra om han skall kasta riket in i det tyska 
kriget, låter han riksrådet votera om saken. Det
ta är slutet på början. När general Lewenhaupt 
efter nederlaget vid Poltava tvekar om han skall 
kapitulera eller ej, frågar han sina officerare och 
låter dem i tur och ordning avge sina röster. 
Detta är början till slutet. Båda gångerna an
vänds den form av votering som på latin kallas 
consultatio. Båda gångerna präglas diskussio
nen av det argumenterande som kallas pro et 
contra. Säger dessa metoder något väsentligt om 
svensk politisk debatt under 1600-talet?

De retoriska modellerna pro et contra och 
consultatio (i protokollen i regel kallad »vote
ring»), som förmodligen infördes i det svenska 
riksrådet på 1620-talet, spelade en viktig roll i 
Gustav II Adolfs förhandlingar med rådet. De 
utvecklades sedan och levde vidare under Kri
stinas minderårighet och under drottningens 
egen regering, liksom under Karl X Gustavs tid. 
Ännu under Karl XI:s förmyndare praktisera
des de.

Eloquentia i genus deliberativum, »det rådgi
vande talesättet», är i den politiska verkligheten 
till största delen en debatternas vältalighet. 
Denna har dock hittills i mycket ringa utsträck
ning varit föremål för retorikforskningens in
tresse. För att en överblickande framställning 
om talekonsten i det svenska riksrådet under 
1600-talet skall bli möjlig, måste ett flertal spe
cialstudier genomföras. I min undersökning, 
som bygger på de tryckta rådsprotokollen,1 har

. .. bad iag alle commenderande närwarande 
officerare rida med mig allena, och ställa 
sig uthi en kreis, voterandes ifrån then 
yngste, och rent uth säijandes hwar och en 
sin mening och tanckar. {Adam Ludvig 
Lewenhaupts berättelse; efter Poltava)

jag, dels i analyser, dels i en översikt och sam
manfattning, velat visa i vilka slags ärenden pro 
et contra och consultatio förekommer samt i 
vilka former dessa debattmetoder uppträder. 
Jag har också pekat på uttalade motiveringar 
för och initiativ till deras användning. Vidare 
har jag sökt visa vilka syften metoderna har 
tjänat. Min huvudtes är att pro et contra och 
consultatio i riksrådet inte används slentrian
mässigt, utan att de fyller bestämda funktioner.

Rådsprotokollen och 
kansliordningarna
De svenska riksrådsprotokollen från 1600-talet, 
flitigt använda av historieforskningen, utgör ett 
märkligt, förmodligen unikt material. Rådspro
tokoll finns visserligen även i andra länder, men 
ingenstans är diskussioner utförligt redovisade 
på det sätt som skett i Sverige.2 Serien av proto
koll börjar på 1620-talet. Beklagligtvis är den 
ännu ej fullständigt utgiven.3

Att protokoll skall föras föreskrivs bl. a. i 
1626 och 1651 års kansliordningar samt i RF 
1634. Men det är först i 1661 års kansliordning, 
som dock på goda grunder kan betraktas som en 
kodifiering av praxis, som det ges bestämda 
föreskrifter för sekreteraren. Han skall:

på dhe tider, som den Kongl. Regeringen, antingen 
allena eller medh samtlige Rijksens Rådh tilsammans 
ähre, granneligen notera och opschrifwa, deth som 
proponeres och handlas, så att hwad schiäl på een 
eller annan sida i Rådet framdrages, måge richtigdt 
till papperet föras, och resolutionen wäl designeras.4
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Värt att notera är här särskilt att det under
st rykes att skälen skall protokollföras. Det kan 
antas att uppgiften att registrera argumenten 
har varit den viktigaste för sekreterarna, och att 
dessa endast sekundärt har varit intresserade av 
formuleringar. Även uttrycket »på een eller an
nan sida» bör observeras. Det förefaller inte 
alldeles klart, men det kan avspegla det förhål
landet att en pro et contra-struktur ofta kan 
skönjas i debatterna.

Redan i Gustav II Adolfs kansliordning, ut
färdad 1626, stadgas att rikskanslern skall vara 
kansliets chef och ha uppsikt över och ansvar 
för ämbetsverket, men före 1661 fanns det ing
en utförligare instruktion för denne ämbets
man. Den praxis, som växte fram under Axel 
Oxenstiernas styre och under hans sons Erik 
Oxenstiernas ämbetstid innebar emellertid att 
kanslern innehade positionen som rådets ledare 
och ordförande. Först i 1661 års kansliordning, 
utarbetad sedan Magnus Gabriel De la Gardie 
tillträtt kanslersämbetet, kodifierades praxis 
och fastställdes rikskanslerns skyldigheter; han 
skall:

[...] eenkannerligen vthi Rijksens Senat, å Kongl. 
M:tz wägnar, föra ordet, och giöra Propositionerne, 
samt ther effter anwända all möjelig flijt, att dhet som 
blifwer proponerat, må tillbörligen debatteras, noga 
öfwerwägas, och komma till en formligh resolution, 
jämwäl effter sakernes arth och natur bringas till en 
tiän- och tijdelig expedition.5

Det är alltså klart utsagt att kanslern skall i 
Kungl. Maj:ts namn lägga fram förslag och som 
ordförande leda debatterna och se till att rådet 
kommer till beslut samt att besluten verkställs. 
Även i fråga om rådsärendenas beredning i 
kanslikollegium fastställs instruktioner för riks
kanslern:

Altså fordras och vthi synnerheet af honom, att alle 
angelägne och högt importerande statssaker, måge i 
CancellijCollegio noga ventileras, alle till hwart och 
ett ährende hörige acter igenomläsas, samt rationes 
som pro et contra warde andragne, rätt protocolleres, 
och sedan förmedels ett skriffteligit opsatt, af alle dhe 
skiähl, som synes kunna antingen befordra, eller ska
da Kongl. May:tz och Chronans rätt och interesse, 
hielpa till att facilitera consultationen, som öfwer 
samme ährende, ther effter, inför Kongl. M:t och vthi 
Rijksens Senat, formaliter skall företagas, och blifwa 
resolverat.6

Föreskrifterna vittnar om att man vid bered
ningen av ärendena har varit angelägen om att 
argumenten redovisas i en pro et contra-struk

tur. När man säger att beredningen skall »facili
tera consultationen», använder man också ett 
ord, som för tankarna till den debatt- och vote- 
ringsmetod, consultatio, som jag behandlar. 
Här kan ordet dock även betyda allmän diskus
sion, eller ‘diskurs’.

Pro et contra och consultatio

En definition av pro et contra, som visserligen 
inte härstammar från 1600-talet, men dock från 
den tid då den retorik som detta århundrades 
politiker tillämpade fortfarande var levande, 
står i Zedlers Universal-Lexicon:

Pro et contra disputieren, heisst eine Sache hin und 
her auf beyden Seiten erwägen, und it scheinbahren 
Grunden dieselbe so wohl bejahen als verneinen 
können.7

Att resonera pro et contra innebär alltså enligt 
denna definition att man bemödar sig om att 
göra båda parter eller uppfattningar i en kontro
versiell fråga rättvisa och att man är angelägen 
att finna lika goda skäl på båda sidor. Det är 
väsentligt att en debattör, som använder denna 
metod för argumentationsanalys, verkligen an
stränger sig att se motståndarens argument. Så 
torde metoden i regel ha betraktats av 1600- 
talets svenska regenter, rådsherrar och riksdags
män. Hur pass systematiskt de har prövat argu
menten i debatterna är en annan sak. Pro et 
contra fungerar nämligen också som ett led i en 
process som man använder för att övertyga.

Pro et ccwira-argumenterandets ursprung kan 
sökas dels i den skolastiska logikens sic et non, 
dels och kanske framför allt i jurisprudensen. 
Rättegångstalet, i genus judiciale, hämtade ofta 
sina förebilder från Ciceros retorik, så som den 
fr. o. m. 1500-talet tillämpades i domstolarna. 
Det gällde där inte att tillämpa den aristoteliska 
logiken utan att med ciceroniansk metod föra 
diskussionen in utramque partem, vägande skä
len på ömse sidor, och finna det som ter sig som 
probabilis på grundval av argument hämtade i 
vissa loci.s

Äldre historiker har i regel betraktat pro et 
contra som en metod för »skendebatt».9 Ett nytt 
synsätt framträder hos Lars Gustafsson, som i 
Virtus politica har kritiserat tidigare forskare 
och visat hur de alternativa problemställningar
na i rådsdebatterna kan ses som »en oundviklig 
följd av de politiska premisserna».10 Att pro et
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contra-metoden har en väsentlig funktion i den 
politiska beslutsprocess, som Gustav II Adolf 
ville se genomförd i sina strävanden att genom 
riksdagen övertyga gemene man om krigets och 
de därmed följande uppoffringarnas nödvän
dighet, har Kurt Johannesson visat i en analys 
av kungens talekonst. Han framhåller där att 
metoden kan ses som ett led i kungens och 
rådets gemensamma inventio.n

Även i fråga om consultatio saknas en hand- 
boksdefinition från 1600-talet, varför det också 
här kan vara lämpligt att citera Zedler:

Consultatio, heisst eine Rechts-Frage, eine Berath- 
schlagung, Rathschlag, Rath-Erholung, da man eine 
Sache auf verschiedene Manieren erwäget, und das, 
was das Beste scheinet, ergriffen wird.12

En consultatio vid ett tyskt furstehov om
kring år 1600 kunde gå till på följande sätt. 
Fursten eller hans kansler kom med ett förslag 
eller ställde en fråga. Rådsherrarna yttrade sig 
en och en i en bestämd ordning, varefter fursten 
eller kanslern på grundval av råden och efter att 
ha bedömt argumentens tyngd meddelade sitt 
beslut. Här finns alltså tre led: propositio -  con- 
silia/vota -  conclusio,13

I den retoriska skolningen vid riddarakade- 
mier och fursteskolor intog övningar utformade 
som consultationes en framskjuten plats. Colle
gium illustre i Tübingen erbjuder ett berömt 
exempel. En av kollegiets mest framstående 
professorer var Thomas Lansius, som undervi
sade i politik och vältalighet under tiden 
1606-1657. Lansius ledde övningar i consulta
tio-, vilka han presenterade i Mantissa consulta- 
tionum et orationum (Tubingae, 1656).14

En övning i consultatio gick till så att läraren 
gav ett tema eller ställde ett problem. En av 
eleverna fungerade som furste-ordförande och 
de övriga var consiliarii. Dessa talade i tur och 
ordning och tog ställning, varefter ordföranden 
formulerade sin conclusio.15 De ämnen som av
handlades var av skiftande art: teologiska och 
stats- och folkrättsliga principfrågor men även 
aktuella politiska frågor.16

I consultatio är diskussionen inte lika form
bunden som i en disputation, där en person 
försvarar en sats medan en annan bestrider den. 
Disputationens dialektiska mönster är emeller
tid ofta skönjbart även i consultatio, nämligen 
då pro et contra tillämpas. En formell, skriftligt 
utarbetad consultatio, hållen i adelskollegiet i

Tübingen, som genomgående följer detta möns
ter, har Lansius som upphovsman, men är pub
licerad i ordförandens namn, fursten Friedrich 
Achilles av Würtemberg.17 De unga furstarna 
och adelsmännen har diskuterat frågan om vil
ken av Europas stater som bör anses inta den 
förnämsta platsen, och var och en har därvid 
tilldelats uppgiften att tala för eller mot en viss 
stat. Möjligen har man vid utdelandet av ämne
na tagit hänsyn till talarens egen lust och förmå
ga att lösa uppgiften. Sålunda har Maximilianus 
de Mosch talat pro Polonia, medan »Acacius 
Axelius de Göxholm», dvs. Åke Axelsson Natt 
och Dag (f. 1594), har talat contra Poloniam. 
Efter en lång rad anföranden, de fem avslutan
de pro Germania, har Friedrich Achilles 
sammanfattat och med erkännande av de övri
gas förtjänster givit det tyska riket sin hyllning.

Ett tjugotal svenskar studerade i Tübingen 
under 1600-talets tre första decennier, och åt
minstone en av dem har bevisligen åtnjutit un
dervisning av Lansius, nämligen Sten Bielke 
som har försvarat en avhandling under denne 
professors presidium.18

Kunskaper om consultatio kan ha nått Sve
rige också t. ex. genom några av de många sven
skar som studerade vid universitetet i Rostock. 
Där verkade nämligen från 1594 Johannes Si- 
monius som lärare, först som professor poeseos, 
senare som professor rhetorices.19 Simonius 
publicerade av hans elever framförda orationer, 
arrangerade som consultationes, i två av sina 
arbeten, Exercitium eloquentiae (1602), i vilken 
Erik Schroderus är en av talarna, och Volumen 
exercitium orationum (1619), i vilken Johannes 
Salvius (Johan Adler Salvius) medverkar.20 Si
monius torde också ha lett övningar i denna 
diskussionsform.

När Johannes Schroderus-Skytte i slutet av 
1590-talet studerade vid en rad tyska universi
tet och vid adelskollegiet i Kassel, Collegium 
Mauritianum, bör han ha deltagit i övningar i 
consultatio. Skytte har säkerligen genom sin un
dervisning i hög grad bidragit till att forma den 
unge konungen som talare, debattör och för- 
handlingsledare.21 När han håller sin oration 
över Gustav Adolf, då dennes lik 1634 förs från 
Nyköping, skildrar han kungens agerande i rå
det med följande ord:

Merkeligit är och blifver hans Kongl. Maytt Sal. till 
een evig berömmelse hoos effterkommenderna, att
H.K. M.Sal. uti sine Rådslag och consultationibus
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sielf hafver praesiderat, icke fahrit med dem hastigt 
fort uthan någre af Rådetz medell befallat och in- 
jungerat ährenden pro et contra, uti Hans Kongl. 
Maytt Sahl. praesentz förr att debattera, efterlåtet så 
een som annan den andras mehning at oppugnerà, 
med allsom största patientia hördt hvars och eens 
skiähl och motiver, hvilke af dem fritt och uthan 
räddhoga ähre föredragne vordne, och emedan om- 
röstandet hafver påstådt, hafver H.K. Mt Sal. sielf 
fattadt pennan i handen uptecknandes så dhe af Rå
det framstelte argumenta, som dhe H. K. M. Sal. sielf 
inter ventilandum, då kunde infalla, och endteligen 
effter långe, klooke och accurate betänckiande och 
öfvermåttan kierlige discurser resolverat, och sitt be
fallde helsosamste förmahningar gifvet, och der med 
såsom aldrahögste Praesident i Rijket slutet saken, 
önskandes alltijd ther brede vijd, attt hvad som såle
des uthi Gudzfruchtan, och med hans Nampns inner
liga åkallan skedt och samtyckt vara, det och måtte 
lända till hans ähra och Fäderneslandet till vällfärd

Detta är en bild av ett idealiskt förfarande, 
helt i enlighet med de diskussionsformer man 
övade vid riddarakademierna. Skytte framhål
ler också att Gustav Adolfs förhandlingskonst 
har medfört att rikets angelägenheter nu sköts 
avsevärt mer effektivt än tidigare och med all 
respekt för privilegier samt med ordning och 
reda i arbetet.23

Consultatio, en term som Skytte också använ
der i sitt ovan citerade tal, benämns i de svens
ka rådsprotokollen under 1600-talet i regel »vo
tering». Nutida historiker talar också i regel om 
votering; även termen »motiverad votering» fö
rekommer.24 Termen consultatio används i den 
svenska formen »consultationen» 7/12 1632,25 
men det är osäkert om den vid detta tillfälle 
avser själva voteringen. När rikskanslern Erik 
Oxenstierna den 11 december 1654 talar om 
»denne påbegynte consultation» och om att 
»draga consultation tillsamman» (XVI:25),26 
avser han emellertid en regelrätt votering enligt 
consultatio-modellen. Votering i nutida bety
delse, dvs. avgivande av röster, t. ex. genom 
nedläggande av röstsedlar i en urna, vilka röster 
sedan räknas, kallas också ‘votering’, men den
na procedur förekommer sällan före 1660 och 
endast vid val; senare används den ofta i ut- 
nämningsärenden.27

Att ett grundligare studium av voteringar en
ligt consultatio-moddlen, både när det gäller 
ursprunget och användningen av metoden un
der 1600-talet, i hög grad måste inriktas på rät- 
tegångsprotokollen inser man redan efter en yt
lig kontakt med detta material.28 Även i akade

miska konsistoriet i Uppsala förekommer con- 
sultatio-votering, bl. a. i rättsfall.29 På riddarhu- 
set tillgrips också denna form för avgörande, 
men endast ett fåtal gånger.30

Gustav II Adolf
Första gången pro et contra och consultatio upp
träder i rådsprotokollet är den 26 november 
1626. Först kommer consultatio. Sammanträ
det börjar med att kungen vill höra rådets me
ning om hur indrivningen av en skatt, den s. k. 
boskapshjälpen, skulle kunna göras mer effek
tiv. Redan i början av protokollet förekommer 
en formulering, som tyder på att kungen vill få 
till stånd votering i form av consultatio: »ty 
proponerade H. K. M:tt samptlige Rådetz be- 
tenckjande [...].» (1:33) Emellertid ger rådet 
först sin uppfattning tillkänna genom Carl 
Carlsson Gyllenhielm, vilken meddelar att man 
ännu icke är beredd att lämna svar på frågan 
om boskapshjälpen, men att man är beredd att 
uttala sig om utskrivningen, som man anser 
böra gälla alla stånden. Kungen yttrar nu att det 
bästa vore om ständerna underkastade sig både 
boskapshjälpen och utskrivningen. Detta före
faller att ha uppfattats som en proposition, om 
vilken man har att votera, ty nu följer en vote
ring enligt consultatio-modellen.

Man börjar med den i rang främste, drot sen 
Magnus Brahe, och går nedåt tills man slutar 
längst ned på rangskalan med den yngste, Clas 
Fleming, dock med ett inpass utanför den strik
ta ordningen av Carl Carlsson Gyllenhielm. 
Alla yttrar sig med i sak samma uppfattning, 
nämligen att man går med på både utskrivning
en och boskapshjälpen. När turen kommer till 
Philip Scheiding, förklarar denne, att han även 
är beredd att övertala »de andre», varmed han 
torde avse sina ståndsbröder, kanske också de 
övriga stånden. De som talar efter Scheiding 
instämmer i dennes förklaring. Sekreteraren 
har dock noterat personliga formuleringar för 
alla rådsherrar. Detta visar att alla verkligen har 
avgivit självständiga yttranden. En consultatio 
har genomförts.

Protokollet noterar inte att conclusio formu
leras av kungen; ordalydelsen utesluter dock 
inte att så har skett:

Effter nu alla thet för gott ahnsågo, befans gott at 
hvar toge sine venner och bekände, till at them per
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rationes denne meeningh remonstrere och persvade- 
re; på thet at när Rijkzdagen ahnginge, ingen lång 
förhaaling der igenom skee kunde.

H. K. M:tt tackede dem alle, och formeente thet 
lända till Gudz ähra och theres frijhet och beröm.» 
(1:34)

I sammanträdets andra ärende förelägger 
kungen rådet förslag i formen pro et contra. 
Frågan är om Polen skall återfå erövrade områ
den i Preussen, vilket enligt polackerna skulle 
vara en väsentlig förutsättning för fred, en fred 
som skulle få konsekvenser för Gustav Adolfs 
agerande i Tyskland. Läget är kritiskt; det 
preussiska fälttåget är impopulärt på flera håll, 
bl. a. motarbetas det av Holland, och det saknar 
stöd från det försvagade Danmark.31

Kungens rationes pro i åtta punkter kan 
sammanfattas på följande sätt:

I. Freden är det förnämsta målet.
2. Genom återlämnandet skulle polackerna bringas 

till fullständig underkastelse.
3. Det sker för (de preussiska) undersåtarnas skull.
4. Man bör inte utmana andra makter.
5. Det ligger en fara i att gå för långt.
6. Lyckan växlar. Fienden skulle kunna återta om

rådena med makt och därigenom beröva Sverige 
ett förhandlingsargument.

7. Det skulle bli ekonomiskt betungande att fortsät
ta kriget.

8. Liv skulle sparas. (1:35)

Contra anföres i tio punkter med följande huvudinne
håll:

1. Det skulle kunna bli »pax non pax», eftersom 
fienden är opålitlig.

2. Områdena är strategiskt värdefulla.
3. Många människor skulle tvingas att åter bli kato

liker.
4. Polackerna skulle kunna komma att hämnas på 

dem som hjälpt svenskarna.
5. De som hade varit vänner skulle därigenom bli 

fiender.
6. Krigsmålet skulle inte vara uppnått.
7. De preussiska undersåtarna skulle bli förolämpa

de.
8. De fientliga grannländerna skulle fatta mod, om 

de såge Sverige ge efter.
9. Framstående folk uppger inte så lätt erövringar.

10. Sverige skulle mista inkomster och anseende.
(1:35 f.)

Det är svårt att se en ordnande princip i 
uppställningarna. Kungen har synbarligen vri
dit och vänt på frågan och sökt argument på 
olika håll och av olika slag. Hans disposition 
innebär att han godtyckligt har blandat realpoli
tiska och strategiska överväganden, det som är 
utile, possibile och eventurum, med tankar om

vad som är honestum, pium och gloriosum.32 
Argumenten ställs inte heller konsekvent upp 
punkt för punkt mot varandra. De fyra första i 
vardera förteckningen svarar dock något sånär 
mot varandra. De flesta argumenten talar mot 
restitutionen av områdena och torde av kungen 
ha betraktats som de starkare.33

Gustaf Adolf avslutar sin proposition med att 
uppmana till debatt enligt den modell han själv 
demonstrerat: »Begärede fördenschuld H. M:tt 
the gode Herrer ville denne punct väl debattera 
pro och contra, balancerandes thet ena skääl 
moot thet andra, så at man ett salutar rådh ther 
uthur finna kunne [...].» (1:36) Kungen förefal
ler alltså ha tänkt sig en systematisk granskning 
av argument och motargument. Någon debatt 
finns dock inte protokollförd.

En mycket omfattande pro et contra-debatt 
gällde det tyska kriget. I slutet av 1628 hade 
kungen och rådet kommit fram till att betrakta 
kriget mot kejsaren som oundvikligt. Frågan 
var nu om det skulle föras defensivt eller offen
sivt. Denna frågas behandling dokumenteras i 
ett utförligt protokoll från december 1628, san
nolikt den 15.34

Protokollet (1:123-125), som till största delen 
är skrivet på latin, ger en mycket detaljerad 
redogörelse för argumentationen. Ett utförligt 
referat kan visa med vilken omsorg man doku
menterade förhandlingarna.

Först lägger Johan Skytte fram skälen för att 
kriget bör föras inom rikets gränser. Han anför 
följande:

1. Försvar är bättre än anfall.
2. Transporterna underlättas.
3. Sverige saknar stödjepunkter utomlands.
4. Landet är lätt att försvara med hjälp av flottan.
5. Den gemensamma faran ingjuter mod i folket.
6. Historien visar att de som försvarar den egna här

den blir starka.
7. Att försvara de välkända platserna ger trygghet.
8. Kung Karls (Karl IX:s) exempel anförs. (1:123)

Skyttes argumentation innehåller alltså både 
t. ex. strategiska skäl och av allmänna förnufts
skäl präglade etiska och psykologiska argument. 
Att se någon ordnande princip i hans disposi
tion förefaller inte möjligt.

Gabriel Gustavsson Oxenstierna, som bemö
ter Skytte, anför skälen mot att föra krig inom 
rikets gränser. Den första delen av hans anfö
rande kan sammanfattas sålunda:
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1. Det första argumentet avvisas som varande mer 
teologiskt än politiskt.35

2. Anfall ger större strategisk fördel än försvar.
3. Det finns en stödjepunkt, Stralsund, varifrån man 

kan föra över kriget till det inre av Tyskland.
4. Rikets läge är ej enbart gynnsamt; fienden kan 

lockas att belägra fästningarna och därvid skaffa 
sig medel för att föra kriget inom rikets gränser.

5. Den gemensamman faran kan lika gärna framkalla 
misströstan när fienden kommer in i landet.

6. och 7. Man bör inte lita på de säkra platserna i det 
egna landet.

8. Karl IX:s exempel är inte tillämpligt. (1:123 f.)

I stort sett är det alltså fråga om direkta be
mötanden av motståndaren, dvs. pro et contra- 
analysen strikt tillämpad. I anförandets andra 
del formulerar Gabriel Gustafsson ett par egna 
argument, främst strategiska och ekonomiska, 
mot tanken att kriget skall föras inom landets 
gränser:

9. Ett starkt skäl för att föra kriget i Tyskland är att 
kejsarens tyranni skulle åstadkomma att de tyska 
städerna och länderna skulle gå över på svenskar
nas sida.

10. Utomlands kunde man skaffa medel till kriget.
11. (Stället är svårtolkat, men det kan läsas som en 

påminnelse om att man här hemma har levat 
länge i fred.)

12. Ett starkt skäl mot att föra krig inom riket är 
också att det måste ske med eget folk, vilket 
medför årliga utskrivningar. Utomlands kan man 
lita till värvat folk. (1:124)

Nils Ahnlund förefaller att betrakta de båda 
debattörerna som talande på ämbetets vägnar. I 
fråga om Skytte säger han: »Johan Skyttes skäl 
för krigets förläggande till Sverige röjer tydligt 
det ex officio åtagna opponentskapet.»36 Ahn
lund tycks också mena att hela rådsdebatten har 
varit rent formell. Detta är missvisande. De 
flesta av Skyttes (och Oxenstiernas) argument 
är generella och abstrakta. De båda talarna före
faller snarast ha haft syftet att föra en idédebatt. 
Det är dock tydligt att de inte gör detta helt 
konsekvent. Båda hänsyftar också på konkreta 
strategiska förhållanden; Oxenstierna gör det 
mer än Skytte, och han tillfogar även ekonomis
ka argument. Att denna inledning har haft till 
uppgift att förbereda kungens argumentation 
förefaller dock troligt. Men det är inte rimligt 
att anta att de båda rådsherrarna har fattat sin 
uppgift som rent formell eller slentrianmässig. 
En sådan inställning rimmar illa med Johan 
Skyttes politiska grundsyn och allmänna mora
liska hållning. Däremot är det troligt att inled

ningen av debatten var avsedd att tillhandahål
la en viss typ av argument. Gustav Adolf kan ha 
tänkt sig en uppdelning med i princip å ena 
sidan allmängiltiga reflexioner av abstrakt ka
raktär, å andra sidan synpunkter på konkreta 
förhållanden. Detta är ett antagande som styrks 
när man tar del av kungens egna argument. 
Monarkens skäl för krig inom landets gränser 
eller försvarskrig kan sammanfattas i följande 
punkter:

1. Kriget kunde komma att uppskjutas, och under 
tiden skulle mycket kunna hända, t. ex. att turkar
na anföll kejsaren.

2. Sverige skulle kunna vinna ekonomiskt på att kri
get fördes hemma.

3. Ryssarna kunde komma att tala maktspråk, om 
Sverige invecklade sig i fler krigsföretag.

4. Holland kunde visa ovilja, om ett krig skadade 
dess intressen.

5. Det skulle bli lättare att försvara Preussen och 
Livland, om man hemma avvaktade kejsarens an
fall.

6. Det skulle ta kejsaren ett år att stabilisera läget i 
Rostock, Lübeck och Wismar.

7. (oklart) Det är tveksamt om våra krafter räcker till 
för ett anfallskrig.

8. Man borde kanske i stället anfalla Polen, som där
igenom skulle allvarligt hotas. (1:124).

Kungens skäl mot krig inom landets gränser, 
dvs. skäl för anfallskrig i Tyskland är, något 
förenklat, följande:

1. Tillfället kunde glida Sverige ur händerna om 
kriget uppskötes.

2. Stralsund är den bästa tänkbara stödjepunkten.
3. Sverige har 4000 värvade ryttare utomlands; om 

de avdankades, skulle de gå till fienden och inte 
kunna återvända.

4. (oklart) Om svenskarna lyckades erövra vissa stä
der, skulle de vinna en stor fördel.

5. Fienden skulle behöva 40 000 man för att hålla de 
orter han har besatt.

6. Ett svenskt anfall i Tyskland skulle hindra kejsa
ren från att angripa Preussen.

7. Om svenskarna hade en säker plats vid Oder, 
skulle såväl polackerna som de kejserliga hållas 
tillbaka.

8. Om man trots allt inte skulle lyckas med den 
offensiva krigföringen, skulle man med framgång 
kunna störa fienden i Östersjön. Ett rent 
defensivkrig skulle minska Sveriges anseende och 
beröva landet hanseaternas stöd.

9. Det vore farligt och nesligt att överge Stralsunds 
invånare.

10. Om man till slut ändå måste dra sig tillbaka, 
förmådde man försvara sig här hemma. (1:125)

Så gott som alla Gustav Adolfs argument är 
av en annan karaktär än Skyttes och Oxenstier



Pro et contra och consultatio i 1600-talets svenska riksråd 13

nas. Först och främst är alla utom ett nya. Det 
enda kungen tar upp ur det inledande pro et 
C0 ft/ra-resonerandet är Oxenstiernas framhål
lande av Stralsunds strategiska betydelse. 
Kungen anför vidare visserligen nästan lika 
många skäl för försvarskrig som för anfallskrig, 
men argumenten för det senare alternativet är 
tyngre. Medan de flesta av Skyttes och Oxen
stiernas skäl är generella och behandlar övergri
pande frågor, anlägger kungen konsekvent syn
punkter på det aktuella läget. Det är anmärk
ningsvärt att Gustav Adolf här inte alls resone
rar om det rättfärdiga kriget. Etiska synpunkter 
saknas inte, men de flesta argumenten präglas 
av ett realpolitiskt och strategiskt tänkande. För 
kriget i Tyskland har man resurserna, och det 
finns redan en krigsplanering. Trots detta ge
nomförs ett omständligt argumenterande. Tack 
vare pro et contra-metoden har ärendet fått en 
omsorgsfull beredning, även om argumenten 
inte metodiskt har vägts mot varandra, tänkta 
invändningar har bemötts, och kriget har fram
stått som rättfärdigt, låt vara att bevisen för 
detta denna gång är i stort sett realpolitiska. 
Rådet har hört den övertygande argumentatio
nen; nu finns den i beredskap även för riks
dagen.

Bland kvarlevorna från rådsdebatterna finns 
en text, som Ahnlund tolkar som ett tal av Gus
tav Adolf, hållet inför rådet i december 1628.37 
I denna text diskuterar kungen frågan om Sve
rige befinner sig i krig med kejsaren eller inte, 
med skäl för och emot. En första slutsats blir att 
det de facto redan råder krigstillstånd. I fort
sättningen visar kungen att Sverige nu också för 
ett rättfärdigt krig, eftersom det är ett försvars
krig.38 Här framträder också, indirekt, ytterliga
re ett skäl för det grundliga argumenterande i 
vilket pro et contra är en så förträfflig metod: 
man skaffar sig möjlighet att för omvärlden visa 
det rättfärdiga i den egna saken, »medh godhe 
skääl justificerat för hela verlden».39

När diskussionen i rådet om det tyska kriget 
fortsätter i början av 1629, sker det förmodligen 
i direkt anslutning till debatten i december före
gående år. Under sammanträdet den 2 januari 
avhandlar man frågan om konflikten med kej
saren skulle kunna biläggas i förhandlingar ge
nom utsända delegater innan öppet krig ut
bröt.40 I protokollet redovisas skälen pro et cont
ra i nio respektive tio punkter, utan att någon 
upphovsman nämns. Ahnlund antar att det är

Johan Skytte och Gabriel Gustavsson Oxen
stierna, som har svarat för »det pliktmässiga 
framläggandet av skälen pro och contra».41 Det 
kan naturligtvis tänkas att punkterna är ett re
sultat av diskussionen i rådet, men det mesta 
talar för att Ahnlund har rätt, om han med sin 
formulering inte menar något annat än att talar
na i förväg har fått i uppdrag att företräda de 
två motsatta ståndpunkterna. Det nämns ingen
ting om att man har »discurrerat» eller något 
liknande. Pro et ccw/ra-diskussionen har inte 
varit rent formell, inte heller slentrianmässig. 
Att den delvis gäller formalia är en annan sak; i 
tidens diplomati spelar dessa en betydande roll. 
Realpolitiska argument saknas dock inte.

Emellertid är det liksom i tidigare debatter 
kungen som ställer upp de flesta och de tyngsta 
argumenten. Han framhåller bl. a. kejsarens 
obenägenhet att ta emot beskickningar och hans 
ovilja att erkänna Gustav Adolf som konung 
samt oöverkomliga motsättningar, främst i frå
ga om religionen. Han hävdar också att fred 
genom förhandlingar inte skulle befria Sverige 
från hotet i Polen. Vidare skulle förhandlingar 
leda till att de som förtrycks av kejsaren skulle 
känna sig övergivna. Utgifterna för krigsmak
ten skulle kvarstå, eftersom man hela tiden 
måste hålla en militär beredskap. Gustav 
Adolfs argumentation tar sålunda hänsyn till en 
rad faktorer, etiska, religiösa, diplomatiska, 
strategiska och ekonomiska. Hans dispositio in
nebär att skälen får allt högre grad av konkre
tion; i slutet talar han om militära resurser som 
om kriget redan vore en realitet. Inte ett enda 
av kungens argument talar för fred.42

Varför har denna grundliga argumentation 
genomförts enligt ett visst retoriskt mönster, 
när saken i realiteten redan var klar? Ett svar på 
denna fråga finner man i det tal av Gustav 
Adolf, som inleder ett av de mer omskrivna 
bland de rådssammanträden som hölls före Sve
riges inträde i det tyska kriget. Den 27 oktober 
1629 samlades rådet på Uppsala slott43 för att 
ännu en gång granska planerna på ett ingripan
de i Tyskland. Kungen motiverar att det tyska 
kriget åter tas upp till diskussion, trots att rådet 
upprepade gånger har rått till offensiv. Skälen 
är att »man icke må säija vara gjordt inconsul- 
to» och vidare »på thet ingen må morra sedan 
på regementet» (1:218). Här finns en av de star
kaste motiveringarna för såväl pro et contra 
som den nästa sammanträde följande consulta-
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tio. Kungen kan visa att alla tänkbara argument 
har granskats. Alla delar ansvaret, och ingen har 
rätt att i efterhand klaga på kungens handlande, 
vilken än utgången av företaget blir. Gustav 
Adolf understryker därmed också att hans 
handlande är legitimt; enligt kungaförsäkran 
1611 fick han ej »utan riksens råds vetskap och 
råd och deras samptyckio» pålägga krigshjälper 
eller beordra utskrivningar.44

Den fråga som rådet ställs inför är alltså om 
man skall gå till offensiv i Tyskland eller tilläm
pa en defensiv strategi. Kungen har uppställt ett 
flertal argument »pro defensivo», i vilka det 
egna försvarslägets förmånlighet påvisas och ett 
stort antal punkter »contra offensivum», i vilka 
krigsföretagets svårighet belyses. Många argu
ment för defensiv har avsevärd tyngd, särskilt 
de som visar hur Sverige redan är betungat av 
utskrivningar, vilka i händelse av offensiv mås
te fortsätta. Ett tungt argument är också att 
främmande makter, särskilt Ryssland och Dan
mark, skulle kunna dra fördel av Sveriges an
strängda läge, vilket skulle göra det nödvändigt 
att lämna betydande truppstyrkor kvar i landet. 
Vidare framhålls bl. a. risken av att Holland 
skulle ingripa sedan dess intressen i Östersjön 
hotats. Även om det med goda skäl har hävdats 
att utgången av rådsdebatten var på förhand 
given,45 framstår vägandet av skälen för och 
emot som allvarligt menat; kungen har inte 
lämnat några argument för defensiv obeaktade.

Även fortsättningen visar att kungen har ve
lat tvinga fram alla tänkbara skäl för och mot. 
Ytterligare argument mot offensiv levereras 
nämligen av Johan Skytte, förmodligen på 
kungens order. Dessa argument tycks av upp
ställningen i protokollet att döma ha bemötts 
direkt av kungen. Skytte argumenterar t. ex. »Si 
Rex erit victor, non se adjungent Germani; sin 
victus se subtrahent.» Kungen svarar: »Si Rex 
victor, illi praeda erunt.» (1:222)46 Liksom vid 
tidigare tillfällen framträder Gabriel Gustavs
son Oxenstierna, nu med argument »contra de- 
fensivum». Endast två punkter finns protokoll
förda, men en av dem innehåller ett överväldi
gande starkt argument, kejsarens erövringspla
ner. (1:224 f.). Detta debattinlägg förefaller att 
ha fungerat som ett instämmande ackompanje
mang till sammanträdets kraftfulla avslutning, 
kungens argument »pro offensivo».

Denna kungens »slutplädering» (1:223-226) 
har i början en fast disposition. Först och

främst slås fast att den bästa vägen att nå en 
uppgörelse med kejsaren är offensiven. Kriget 
är nämligen oundvikligt, eftersom kejsaren 
bedriver religionsförföljese och eftersträvar 
världsherravälde. Dessutom har han behandlat 
Sverige föraktfullt. Därefter slås fast att säker
heten kräver att kriget, som i praktiken redan 
har börjat, förs offensivt, ej defensivt. Argu
menten disponeras här i två grupper, »Argu
menta contra hostem» och »Pericula nostra et 
argumenta per illa». Efter denna huvudargu
mentation kommer en rad stödargument, så
som nödvändigheten att försvara svenska be
sittningar. Här, i slutet, verkar dispositionen 
något nyckfull. Strategiska överväganden och 
redogörelser för truppdispositioner blandas 
med tankar om försvaret av religionen.

Protokollet den 27 oktober 1629 nämner ing
en diskussion, och förmodligen har denna förts 
först den 3 november. Vid sammanträdet den
na dag redovisas inledningsvis omsorgsfullt de 
argument som framlades den 27 oktober. Kung
en befaller rådsherrarna att »debattera argu
menten pro et contra». Därefter repeteras inte 
blott huvudargumenten utan även hela resone
manget med dess stödargument: »Bleffve först 
oprepeterade alla argumenta både pro och cont
ra och vijdere medh deras rationum rationibus 
deduceradhe.» (1:227) Rådet har också vid det
ta tillfälle överlämnat en skrivelse efter hållet 
rådslag, i vilken skälen mot och för kriget redo
visas i sju respektive åtta punkter. Man konsta
terar där »at desse skiäl pro offensione vore 
ricktigare än de andra».47 Sedan ställs huvud
frågan på nytt. Först därefter följer voteringen. 
Det som sker är en regelrätt consultatio. Råds
herrarna yttrar i tur och ordning sin mening. 
Greve Abraham Brahe börjar och Matthias 
Soop avslutar voteringen; man går alltså efter 
anciennitet. Var och en nämner även de argu
ment som han finner viktigast och särskilt stö
der sig på. Det är med ett par undantag inte 
fråga om slentrianmässiga formuleringar eller 
bara upprepanden av tidigare argument för att 
så snabbt som möjligt ge kungen det önskade 
beslutsunderlaget. Att både Johan Skytte och 
Gabriel Gustavsson Oxenstierna nyanserar sina 
uppfattningar så att den förstnämnde accepte
rar offensiven (1:227) och den senare vill att 
man håller dörren öppen för förhandlingar 
(ibid.) skulle ju kunna betraktas som ett stöd för 
uppfattningen att de i början av förra samman
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trädet talat ex officio. Nu lägger de i så fall fram 
sina rent personliga uppfattningar.

Sedan alla yttrat sig avslutar kungen sam
manträdet med conclusio. Beslutet är självklart; 
ingen har opponerat sig mot planerna på offen
siv. Men kungen framhåller än en gång att sena
ten har haft möjligheten:

At jagh thetta hafver proponerat, hafver varit orsa
ken, icke at jagh sjelff ther om tviflat hafver, at icke 
offensivum voro bäst, uthan at I nu hade frijheet at 
opponera contrarie, och så myken mindre frijheet här 
effter at disputera om jag hafver gjordt rätt eller orätt. 
(1:228)

Genom att använda consultatio har kungen 
bundit sina rådsherrar vid beslutet.

Ytterligare ett par exempel på debattsitua- 
tioner, som är typiska för användningen av pro 
et contra under Gustav II Adolfs regering, hör 
till tiden omedelbart före Sveriges inträde i kri
get på kontinenten. Den 6 maj 1630 avhandlar 
rådet i kungens frånvaro men på dennes initia
tiv frågan om Sverige för »justum bellum» mot 
de kejserliga, om dessa »igengiffva och restitu- 
era Pomern och Mekelburg i sin förre stat». I 
förutsättningarna ingår även att Sverige i så fall 
skulle lämna ifrån sig Stralsund, en stödjepunkt 
vars värde gång på gång betonats i debatterna,48 
och vars eventuella återlämnande gjorts till 
föremål för en promemoria i pro et contra-form 
av Gabriel Gustavsson Oxenstierna, möjligen 
som förberedelse till just sammanträdet den 6 
maj.49 Under detta sammanträde har rådet 
ställts inför en komplicerad situation, i vilken 
man har att ta ställning inte blott till realpolitis
ka och strategiska överväganden, utan även till 
folkrättsliga och moraliska frågor. Skälen mot 
att det fortsatta kriget är rättfärdigt är fler än 
skälen för, men de senare har större styrka, 
bl. a. att de kejserligas makt på havet inte kan 
hindras på annat sätt, alltså ett realpolitiskt och 
strategiskt argument. Folkrätten tillhandahåller 
ett annat tungt argument: »Non aliter satisfieri 
potest, ob illatas injurias.» (11:4) Kriget ger 
upprättelse för oförrätter; kriget som straff är 
dessutom ett rättfärdigt krig.50 Beslutet innehål
ler emellertid inget svar på den uppställda frå
gan om det rättfärdiga i kriget, endast att Stral
sund skall behållas av säkerhetsskäl. (II: 5) Pro 
et contra har använts för analysen av läget.

Ett utmärkt exempel på hur pro et contra och 
consultatio förenas ger protokollet den 16 april 
1632. (II: 157-163) I ett brev har kungen anfört

skäl för och emot krig med Spanien som har 
blivit en fiende att räkna med sedan det slutit 
ett försvars- och anfallsförbund med kejsaren. I 
den sammanställning av kungens argument, 
som läses upp, finns inget som talar för att 
kriget skulle vara rättfärdigt. Frågan om krigets 
berättigande ställs först under rådssammanträ
det: »Dher uppå blef debatterat om Kongl. M:t 
hafver en rättmätig orsak till att föra krig emot 
Spanien på Sveriges Cronos vägner?« (II: 157) 
Språksituationen är först den fria debatten. 
Bl. a. diskuteras, sedan Per Brahe anfört religio
nen som skäl, om man enligt bibeln kunde föra 
krig endast för religionens skull. Det är anmärk
ningsvärt att kungen inte har anfört religionen 
som skäl för kriget. Debatten blir lång, men 
voterandet av consultatio-modell blir längre, ett 
av de mest utförligt refererade. Vem som tar 
initiativet sägs inte; det heter bara: »Ändtligen 
kom det till voterandet [...]» (11:159) Tur
ordningen är från den i rang högste till den 
lägste.

Under voteringen förs också många nya argu
ment in i debatten; bl. a. utvecklas religionsar- 
gumenten ytterligare samt diskuteras de militä
ra resurserna och det allmänpolitiska läget.

Den 7 december 1632 diskuterar rådet frågan 
om man skall börja sjökrig mot Spanien. 
Sammanträdet äger rum i räknekammaren51 
under presidium av pfalzgreven Johan Kasimir, 
som företräder kungen (beskedet om att Gustav 
Adolf stupat anlände först följande dag). Man 
börjar med ett pro et ccwira-argumenterande. 
Per Banér anför »rationes pro bello cum Hispa- 
no»; bl. a. konstaterar han att krigstillstånd re
dan råder, eftersom spanjorerna har anfallit 
svenska skepp. Mot detta anför Gabriel Gus
tavsson Oxienstierna »bellum cum Hispano 
nondum esse inceptum», bl. a. med motivering
en att de som har gått till anfall inte har varit 
spanska statens skepp utan pirater. (11:245). 
Härmed reser han en fråga som kommer att 
dominera den följande debatten, nämligen i vil
ken form, statsrättsligt sett, som kriget kan fö
ras. Tanken att kriget måste föras »privato no- 
mine och compagnie-vijs» vinner nämligen 
snabbt gehör. (11:246) Detta skulle vara det 
rimliga svaret på spanjorernas piratangrepp. 
Det är, som Gabriel Gustavsson framhåller, 
»rättvist, att vij vindicere illatas injurias» 
(II: 247). Hämnd för begångna oförrätter var en 
rättmätig krigsorsak, men då oförrätterna var
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privata, måste hämnden bli privat, torde han ha 
resonerat. Själva voteringen beslutas utan att 
någon förslagsställare nämns: »Ändtligen slöötz 
att man skulle votera.» (II: 248) Man yttrar sig 
efter anciennitet, pfalzgreven börjar. I votering
en återkommer argumenten från den fria dis
kussionen, och alla är överens om att privatkrig 
genom ett kompani är den rätta lösningen på 
problemen. Även nya argument, bl. a. strategis
ka, dyker dock upp. Conclusio formuleras av 
marsken, vilket är något förvånande, pfalz
greven har ju den högsta rangen. Förklaringen 
kan vara att pfalzgreven som kungens represen
tant anses stå vid sidan av rådet, och att han 
därför överlämnar ordförandeskapet till mars
ken. Han fungerade emellertid som riksskatt
mästare och tillhörde därmed rådet; han deltar 
ju också i voteringen, där han röstar först.

Frågan om sjökriget mot Spanien har alltså 
föranlett först pro et contra, sedan en lång fri 
debatt och till slut en utförligt protokollförd 
consultatio. Förklaringen till det omständliga 
förfarandet torde främst stå att finna i det för
hållandet att man behandlar en allvarlig stats- 
och folkrättslig fråga, där det gällde att än en 
gång »för världen» kunna visa att Sveriges age
rande var rättfärdigt och att Gustav Adolf inte 
eftersträvade det »universal imperium», som 
han själv anklagade kejsaren för att göra an
språk på. I protokollet från föregående dags 
sammanträde heter det nämligen:

Och efter som en deel aff dee velborne Herrer mente, 
det H. K. M:tt igenom detta väsendet, att Spanien 
ahngripes, skall få hele verden emoot sigh i opproor, 
aff den absolute monarchian dee befahra H. K. M:tt 
skall stå effter; dy fans gott att hvar och en skulle till 
andre dagen väl taga uthi betänkjande hvadh consili- 
um H. K. M:tt bäst skall kunna vara att giffva. 
(II: 245)

Kristinas förmyndare
Till de ärenden i rådet som krävde en särskilt 
grundlig behandling och samvetsgranna övervä
ganden hörde frågor som rörde den kungliga 
familjens rättigheter. När det gällde pfalzgreven 
Johan Kasimir, gift med Karl IX:s dotter Kata
rina, var det också i högsta grad en fråga om 
politiskt inflytande. Pfalzgreven hade, som re
dan nämnts, en tid företrätt kungen i rådet och 
även fungerat som riksskattmästare. Formellt 
utnämnd var han dock inte, och det var tvek

samt om han kunde bekläda ett officiellt ämbe
te, eftersom han var utlänning. Redan 1633 ute
slöts han från rådet och drog sig tillbaka till 
Stegeborg, som han innehade som pantlän. Han 
betraktades hela tiden med misstänksamhet av 
förmyndarna och motarbetades i synnerhet av 
Axel Oxenstierna.

När rådet sedan Johan Kasimir lämnat sena
ten, den 1 augusti 1633 e. m. diskuterar pfalz- 
grevens sak, är det tydligt att man har gripit sig 
an en besvärlig sak, och man frågar sig hur man 
skall »kunna komma uthur den labyrinthen» 
(III: 158). Problemet är om Johan Kasimir skall 
få behålla Stegeborg som pantlän tills drottning
en blir myndig. I gengäld skulle han bli tvungen 
att lämna garantier »att trachta effter dhet som 
H:s M:t och Rijkedt länder till nytto och för- 
deel» (ibid.). Om han skulle »praejudicera» 
drottningen eller riket på något sätt vore det 
bättre att lösa ut honom från länet. I detta vikti
ga ärende tillgriper man redan från början vote
ring.52 Voteringsordningen är från den äldste 
till den yngste. Full enighet råder om att pfalz
greven skall få behålla länet som han önskar, 
men att det inte medges honom någon rekom
mendation som innebär att han skulle kunna 
göra anspråk på succession eller rättighet till 
riket. Consultatio-procedurens användande har 
lett till att man klart har dokumenterat enighe
ten i rådet och varje medlems uttryckliga ansvar 
för ett beslut som gäller vad man brukade kalla 
»rikets säkerhet».

En ofta återkommande typ av ärende, i vil
ken pro et contra och consultatio tillgrips, är 
frågan om ett eventuellt förbund med en främ
mande makt. Den 15 januari 1634 diskuteras i 
rådet planerna på ett förbund med Ryssland, 
bl. a. syftande till stöd mot Polen. Ärendet hade 
behandlats även föregående dag, och samman
trädet inleds med att marsken sammanfattar 
den då förda debatten. Efter en fortsatt fri dis
kussion görs en pro et contra-uppställning: 
»Äntligen samblades rationes in utramque sen- 
tentiam [...].» (IV: 12) Tydligen är detta avsett 
som en sammanfattning av den föregående de
batten; nya argument har dock tillkommit. Ar
gumenten för ett förbund blir tio, medan de 
negativa synpunkterna är endast tre. Även om i 
och för sig antalet argument inte kan vara av
görande tycks saken nu vara klar. Ändå tillgrips 
votering, utan att någon förslagsställare nämns. 
(IV: 13) Turordningen är nu den omvända mot
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tidigare; den yngste börjar och marsken avslu
tar. Från och med 1634 är denna voteringsord
ning den vanliga. Förklaringen till den nya ord
ningen torde vara att voteringen nu, i förmyn
darregeringen, hade fått en större reell betydelse 
än den hade då kungen, närvarande eller från
varande, dominerade förhandlingarna. Å ena 
sidan får de yngre fritt säga sin mening utan att 
vara påverkade av de äldres yttranden. Å andra 
sidan yttrar sig allt erfarnare rådsherrar ju läng
re voteringen fortskrider. Conclusio kommer då 
att kunna uppfattas som en följd av ett allt 
mognare övervägande bland dem som utövar 
regeringsmakten.

Att ärendet är ganska »svårt och vicktigt» 
framhålls i samband med ett beslut att det skall 
remitteras till representanter för adeln, till bis
koparna och till fullmäktige från de största stä
derna, alltså ett slags utskottsförhandling. 
(IV: 14) Det gäller ju också en allians med en 
makt, som Fältherren kallar »vår bästa ven», 
men som man, inte minst på samme mans inrå
dan, vant sig att betrakta med misstänksamhet. 
Man bestämmer sig ju också för ett förbund 
med starka reservationer, »in generalissimis 
termis», (ibid.) I ett ärende av detta slag är det 
angeläget både att redovisa argumenten på ett 
sådant sätt att det av protokollet kan utläsas att 
saken är noga övervägd och så att allas delaktig
het i beslutet klart framgår.

Änkedrottningen Maria Eleonoras ställning i 
riket och personliga rättigheter utgjorde flera 
gånger ett känsligt ämne för rådets överlägg
ningar. Maria Eleonora var en ständig källa till 
bekymmer För Förmyndarna, framför allt på 
grund av sitt ekonomiska oFörstånd och ständi
ga krav på förbättrat livgeding.53 Regeringen 
och rådet kom snart fram till att hon hade ett 
skadligt inflytande på sin dotter, och man bör
jade ifrågasätta om hon var lämplig att leda det 
unga majestätets uppfostran. Förslag väcktes 
om att skilja mor och dotter åt. Man bevarade 
dock respekten för änkedrottningen och var an
gelägen om att visa henne vördnad. Hon var 
dock den store Gustav Adolfs änka, för övrigt 
själv »aff förnembligitt huus och herkompst». 
(VI: 490).

När rådet den 27 juli 1636 e. m. ställs inför 
frågan om Maria Eleonora skall dömas »incapa- 
bel till att educera sin dotter och administrera 
sitt liffgeding» är man redan från början syn
nerligen angelägen om en omsorgsfullt genom

förd beslutsprocess. Per Brahe kräver t. o. m. att 
inget beslut fattas förrän även de frånvarande 
riksråden sagt sin mening. Och rikskanslern 
Axel Oxenstierna betonar med skärpa att saken 
gäller »rikets säkerhet». I ett sådant ärende lig
ger det nära till hands att gripa till consultatio. 
Drotsen Gabriel Gustavsson Oxenstierna före
slår också detta Förfarande: »Dedt är bäst att 
hvar seger sitt votum heri.» (VI: 491).

Den yngste i rådet, Erik Ryning, börjar. Re
dan hans votum återges mycket utFörligt (en 
halv sida i nutida tryck). Referatet har nyanse
rade formuleringar som tyder på att Ryning 
varit angelägen om att iaktta decorum. Hans 
argument för att mor och dotter bör skiljas åt är 
inte originella, de har framFörts av andra i dis
kursen, men Ryning presterar ändå en genom- 
Förd argumentation.

När voteringen fortsätter gör de flesta råds
herrarna på samma sätt och genomför var och 
en sin argumentation. Voteringsordningen följs 
inte strikt; Per Brahe kommer in tidigare än han 
borde, och kanslern voterar sist, inte drotsen 
som formellt sett har den högsta rangen. Det är 
emellertid drotsen som sammanfattar.

Det är få voteringar som redovisas så utFör
ligt i protokollen som denna. Riksamiralen och 
drotsen tar tre gånger så stort utrymme i an
språk som den yngste. Och kanslerns votum får 
nästan sex gånger så stort utrymme; Axel Oxen
stierna håller ett långt tal i änkedrottningens 
ärende. Kanslern går här en balansgång mellan 
det som rikets säkerhet kräver och det som de
corum bjuder, eller annorlunda uttryckt mellan 
vad som är utile och necessarium och vad som 
är aequum och pium. En kärnpunkt i framställ
ningen är en passage i vilken kanslern både ger 
prov på sin höga statsmannamoral och visar sig 
medveten om att alla allvarliga ärenden kan ge 
upphov till argument pro et contra, samtidigt 
som de obönhörligen kräver ett ställningstagan
de som sker i ett fullt ansvarstagande, hur obe
hagligt detta än må vara. Ett djupt känt ansvar 
ligger bakom de debattmetoder som senaten 
tillgriper:

Men såsom jagh i mine tjenster aldrig haffver dragit 
sky för någon offense, när Konungens tjenst och fä- 
derneslandzens välFärdh så fordra, så gjör jagh i detta 
fallet eij heller. Och såsom in gravibus consultationi- 
bus altidh gemeenligen finnes 100 argumenta och ra
dones, som löpa in contrarium, så bekenner jagh och 
här henda. Men såsom dedt heeter: salus populi supre
ma lex esto, så bör och der hoos icke obilligt detta
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18 L. Åslund

considereras: salus principis suprema lex esto, medan 
rijckzens välfärd der uthi består, att vår unga Drott
ning må väll opfödas, så att Hennes Maij:tt kan 
bliffva tjenlig till regementet. Och ehuruväll vij äro 
Hennes Maij:tt Enkedrottningen förobligerade, så 
haffver dock den obligationen, som vij äre tillbundne 
Hennes K. Maij:tt vår uttkorade Drottning och vårt 
fäderneslandh, ingen limitation, uthan öffvergår all 
annan obligation och står nu eenkannerligen der oppå 
att vij skole tillsee, dedt Hennes Maij:tt optuchtes till 
regementzens nytto, vachta oss att ingen malitia inge- 
nereres, summa att Hennes Maij:tt icke educeres 
ad ruinam et interitum reipublicae sive patriae. 
(VI: 498 f.).

När änkedrottningens ärende efter nära en 
månad på nytt tas upp, den 23 augusti 1636, 
framförs, osäkert av vem, förslaget att det tidi
gare fattade beslutet skall underskrivas av de 
rådsherrar som var frånvarande vid beslutstill
fället. Per Banér gör invändningar; så har icke 
tidigare skett. Men kanslern försvarar förslaget 
och formulerar en motivering för att senatens 
consultatio på detta sätt görs fullständig, »på 
dedt posteriteten må see, att icke någre görat 
och andre äre deremot» (VI: 567). Det skall allt
så icke få inträffa att det obehag som ett impo
pulärt beslut kan medföra skall drabba endast 
en del av rådskretsen. Det är vidare tydligt att 
kanslern är på det klara med att förmyndarrege
ringen har medfört nya förhandlingsformer, nu 
»der någre sittja vidh Regeringen och intet een 
alleena» (ibid.). Votering enligt consultatio-mo
dellen får nu en större reell betydelse än tidiga
re. Under det kungliga styret kunde den kanske 
ses som en form för instämmande och stöd åt 
regenten; nu gäller den obestridligen det fulla 
ansvaret.

Kristina
Under drottning Kristinas regeringstid används 
i rådet samma diskussions- och voteringsformer 
som tidigare. Pro et contra och consultatio före
kommer dock inte lika ofta. Detta torde fram
för allt bero på att antalet allvarliga utrikespoli
tiska ärenden som rådet har att behandla blir 
mindre är tidigare.

Frågorna om drottningens eventuella gifter
mål och i samband därmed successionen leder 
till några rådssammanträden, som är av stort 
intresse för studiet av debattmetoderna. Den 22 
mars 1647 har senaten på drottningens befall
ning kallat ett utskott från ständerna till en

överläggning om giftermålet. Drotsen Per Bra
he, som leder sammanträdet, framhåller ären
dets allvar och motiverar samtidigt den valda 
samrådsformen. Liksom vid votering i senaten 
är det bl. a. fråga om att alla, alltså nu även 
utskottens ledamöter, skall dela ansvaret som 
inte gäller ett privat giftermål utan hela rikets 
väl och ve.

Nu följer anföranden av ståndens talmän. 
Ridderskapet begär genom Bengt Skytte »visse 
puncter att discurrera om» (XII: 84). Drotsen 
hävdar att det är nödvändigt att »besinna 
hvadh på både sidor kan föllia», och att »dedh 
vore nödigt discurrera pro et contra, efter der af 
hänger alles välfärdh» (XII: 85). Frågan är om 
giftermålet är nyttigt eller ej. Bengt Skytte sätter 
då i gång pro et co/^ra-diskussionen med repli
ken: »Efter Praesterskapet sådane saker förstå, 
dee vele då säja, om något vore deremot.» 
(ibid.)) Ärkebiskopen Lenaeus börjar visserli
gen argumentera men finner endast argument 
för äktenskapet, varför Bengt Skytte själv kastar 
fram en tänkbar invändning mot äktenskap: 
»Om majestas något skal laederas genom gifter- 
måhl. Ty mansperson vill altidh vara öfver, och 
andre blåsa under jalousier, deraf kommer 
undertiden oenigheet.» (ibid.) Ärkebiskopen 
håller fast vid sin ståndpunkt och kan inte finna 
något som talar mot äktenskapet eftersom 
drottningen alltid, även om hon gifter sig, be
håller »jura majestatis» (ibid.). Drotsen hävdar 
dock bestämt att diskussionen måste gå vidare, 
eftersom »rationes in contrarium äre och store» 
(II: 86). Han ser också klart de konstitutionella 
svårigheterna och föreslår ytterligare ett par 
gånger pro et contra, först att »tvenne» skall 
disputera, sedan allmänt: »fast vij äre ense uti 
consiliis, måste lijkväl disputeras, att difficulte- 
terne synes.» (II: 87) Drotsen torde med detta 
mena att enigheten gäller att man bör råda 
drottningen till äktenskap. Till svårigheterna 
har han antagligen räknat risken för divisio 
majestatis, dvs. att gemålen skall komma att 
utöva regeringsmakt, och arvföreningens inne
håll; båda dessa punkter har varit aktuella. Nå
gon regelrätt pro et contra -  debatt finns denna 
gång inte protokollförd. Man har emellertid va
rit angelägen om att i ett ärende av betydelse för 
»fäderneslandzens bästa» (Bengt Skytte; ibid.) 
redovisa alla tänkbara argument.

I februari 1649 äger överläggningar om hertig 
Karl Gustavs succession till riket rum i rådet
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under samråd med ständernas utskott. Drott
ningen presiderar nu till skillnad från vid det 
senast behandlade tillfället själv i senaten. Si
tuationen är komplicerad; det gäller ju samti
digt frågan om drottningens giftermål. Före det 
första sammanträdet har drottningen av en de
putation mottagit ständernas önskemål om att 
hon skall gifta sig med hertig Karl Gustav.54

Sammanträdena den 23 och 26 februari be
står till stora delar av en dialog mellan drott
ningen och marsken, fältherren Jacob De la 
Gardie, vilken framträder som rådets talesman. 
Drottningen förklarar i början av sessionen den 
26 februari att det finns »store rationes på både 
sijdor». (XIII: 341) Men eftersom hon har fattat 
sitt beslut att aldrig gifta sig, skjuter hon hela 
tiden undan frågan om äktenskapet och vill nu 
göra Karl Gustav till tronföljare och arvfurste. 
Hon vägrar bestämt att uttala sig om ett eventu
ellt giftermål före kröningen. Diskussionen blir 
stundtals häftig; i synnerhet drottningen gör 
provokativa uttalanden och påstår t. ex. att rå
det vill genomdriva en »aristocratie», ett valri
ke dominerat av adeln. Marsken iakttar deco
rum och gör sakliga invändningar men håller 
envist fast vid att hertigen ej kan utses till tron
följare under drottningens livstid samt hävdar 
att drottningen bör gifta sig med hertigen. Han 
anför ett stort antal argument för sin uppfatt
ning, främst konstitutionella och psykologiska. 
Båda debattörerna säger sig framför allt syfta 
till rikets säkerhet. Drottningen är lika orubblig 
som marsken men pressas så mycket under dis
kussionen att hon till slut öppet deklarerar att 
hon över huvud taget ej vill gifta sig: »Jagh 
säger det uthtryckeligen, at det är migh omöjeli- 
get att giffta migh. Således är migh denne saken 
beskaffat. Rationes härtill förtijger jagh.» 
(XIII: 349) Hela denna debatt, under vilken 
även andra rådsherrar gör inpass, har karaktä
ren av ett fritt, spontant samtal.

Sammanträdet den 27 februari får en annan 
karaktär än de två föregående. På fråga av 
drottningen meddelar marsken inledningsvis 
att rådet har samrått med den på grund av 
sjukdom frånvarande kanslern, vilken har de
klarerat att han vill råda drottningen att ta sa
ken i vidare betänkande. Marsken söker så brett 
stöd som möjligt och hävdar principen att även 
frånvarande riksråd bör tillfrågas, vilken prin
cip drottningen bestrider med hänvisning till 
regeringsformen och riddarhusordningen.

19

När diskussionen om tronföljden fortsätter 
uttalar drottningen sin tacksamhet över att rå
det sagt sig i händelse av hennes frånfälle vilja 
välja hertigen. Nu följer en överläggning om 
huruvida det är lämpligt att i detta ärende kom
municera med ständerna. Kristina tar snart 
själv initiativet till consultatio med följande 
ord: »Badh Rijckzens Rådh elliest ville tala fritt 
i denne saken och säija hvar sin meeningh och 
svar, serdeles om man skall proponera saken 
Rijckzens Ständer eller eij, effter som hvar hade 
sitt votum fritt till uthtala.» (XIII: 353) Formu
leringarna visar att drottningen uppfattar vote
ringen som en regelrätt consultatio. Votering 
sker nu i ordningen från den lägste i rang till 
den högste, men marsken, riksamiralen och 
drottningen gör inpass, vilket inte hindrar att 
nämnda riksämbetsmän också talar på sin rätta 
plats i turordningen.

Rådsherrarna är eniga om att avgörandet i 
tronsföljdsfrågan bör uppskjutas till nästa riks
dag. När det gäller samrådet med ständerna är 
rådet däremot splittrat. Några av de yngre vill 
gå med på detta samråd, medan de äldre, fram
för allt riksskattmästaren och marsken, står 
orubbligt fast vid sin ståndpunkt: saken bör inte 
kommuniceras ständerna. Det är också de höga 
riksämbetsmännen som gör de längsta och 
tyngsta inläggen. Även denna gång spelar mars
ken, som i kraft av sin rang talar sist, en bety
delsefull roll. Han tycks nu ha insett att han inte 
kan förmå drottningen att ändra sig men försö
ker uppskjuta avgörandet så länge som möjligt. 
Han anser det betänkligt om drottningen med
delar ständerna sitt beslut att inte gifta sig; hon 
borde bara säga att hon önskade överväga saken 
och inte nu nämna successionen. Senare, när 
hon finner tiden mogen, kan hon lägga fram sitt 
förslag om tronföljden och då också lättare av
böja äktenskapet.

Kristina har nu inga svårigheter att formulera 
conclusio; det är ju alldeles tydligt att »denne 
K.M:ts proposition icke hafver varit dem beha- 
geligh». Men hon fortsätter: »Men effter K.M:t 
nu hade hört deres skähl härtill, så ville K. M:t 
sälja sine häremoot.» (XIII: 357) Drottningen 
har förstås omedelbart noterat oenigheten i rå
det och söker nu ytterligare stärka sin position. 
Hon tar punkt för punkt upp de i voteringen 
anförda argumenten både i frågan om kommu
nikationen med ständerna och i tronföljds- och 
äktenskapsfrågorna. Hon visar sig nu liksom
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förra gången mycket medveten om debattens 
pro et contra-struktur. När hon har bemött ar
gumentet att hertigen om han utsågs till tron
följare skulle förlora respekt i armén, tillägger 
hon: »[...] och är fördenskuldh denne ratio 
mehr pro ähn contra me.» (XIII: 385) Hon 
hävdar nu bestämt att hon vill meddela sig med 
ständerna i tronföljdsfrågan, och marsken ac
cepterar, väl därtill nödd och tvungen, eftersom 
drottningen utom att hon redan har haft kon
takt med ständerna i ärendet har fått visst stöd i 
rådet, men under protest:

Men det vij hafve sagdt, det äre våre rådh, som vij 
hafve effter vår plicht häri most säija. [...] Ty det är 
bäst, at man medh gott betänckiande företager een 
saak, och när den är sluten, gör deri så mycket möije- 
liget ähr, men ställer uthgången alt i Gudz handh. 
(XIII: 359)

Nu följer ytterligare ett antal yttranden av 
riksråden, dock ej i voteringsform, summariskt 
protokollförda. Marskens yttranden nu liksom 
tidigare i debatten visar hur medveten han är 
om själva debattformernas betydelse, och detta 
understryks ytterligare i slutet av sammanträ
det, när han för dokumentationen på tal (ön
skan om protokollförandet är ju i och för sig 
onödig):

Feltherren önskade omsijder, at thetta consiliumet 
och rådslaget måtte få vara protocollerat, att man 
deraf må sij, at om i framtjden nogon fahra häraf 
kommo, Rjkzens Rådh tå motte vara endskylladhe, at 
dee hade rådt H.M:t till det dee viste vara H.M:t och 
fäderneslandet nyttigt, och dem sådant icke tillräck- 
nas motte. (XIII: 360)

Sammanträdet får ett slut, som är ett belägg för 
att man verkligen anstränger sig att ta fram alla 
relevanta argument. Sedan drottningen i vad 
som väl är avsett vara en slutreplik deklarerat 
dels att hon icke nu kan tänka på att »gifva sigh 
under mans våldh» (XIII: 360), dels att hon, om 
hon skulle gifta sig och ta Karl Gustav aldrig 
skuile göra det förrän han vore förklarad för 
tronföljare, kommer nämligen marsken på yt
terligare ett argument, som faktiskt stöder 
drottningen, nämligen att valet av en tronfölja
re skulle komma att väcka förtrytelse i Polen.

I denna consultatio framträder alla rådsherrar 
med personligt utformade ställningstaganden. 
Drottningen lyssnar uppmärksamt och noterar 
rådets invändningar mot hennes planer, men 
hon är också snar att ta vara på det stöd hon får. 
Hon hävdar visserligen sin vilja, men det inne

bär inte att utgången är given på förhand. Hon 
har trots allt tvingats inför rådet yppa personli
ga förhållanden, och hennes position är inte 
orubbad. Curt Weibull har i Drottning Chistina 
sett den här behandlade konflikten som en hård 
strid mellan »två statsrättsligt motsatta makter, 
å ena sidan en aristokrati, som kämpade för 
sina klass- och samhällsideal, å den andra Gus
taf Vasas och Gustaf II Adolfs svenska ko
nungamakt förankrad i arvriket».55 Frågan är 
emellertid om inte de debatter och den votering 
som protokollen redovisar trots allt också 
vittnar om ett visst samförstånd mellan parter
na. I samarbetet mellan rådet och drottningen 
visar sig en attityd till frågorna om rikets säker
het som innebär att de betraktas som arcana 
rerum publicarum. Visserligen strävar Kristina 
efter ständernas stöd, men när hon presiderar i 
senaten befinner hon sig i en krets av relativt 
förtrogna, som känner ett gemensamt ansvar 
för staten. Det finns en värdegemenskap som 
återspeglas i sättet att debattera. Drottningen 
skulle faktiskt ha kunnat meddela sig med stän
derna utan dessa ingående diskussioner, utan 
consultatio, men hon gör det inte, trots att hon 
känner till det motstånd hon kommer att möta. 
Förhållandet mellan drottningen och rådet 
präglas emellertid inte av total öppenhet, och 
det är i vissa avseenden komplicerat. Dels hål
ler Kristina vissa skäl för sig själv, dels konfe
rerar rådet vid ett par tillfällen ä part (XIII: 339, 
351).

Karl X Gustav
»Decemberrådslagen» 1654 (XVI: 2-36), om 
eventuell krigsberedskap, åt vilket håll den bör 
riktas etc., har länge varit föremål för histori
kernas intresse; senast har Hans Landberg 
genomfört en skarpsinnig analys av debatterna 
och omröstningarna, i vilken han lägger stor 
vikt vid samrådsformerna.56 Här skall endast 
göras några randanmärkningar ur specifikt reto
risk synvinkel.

Beträffande pro et contra bör understrykas, 
att den inte används enbart »pro forma».57 Vid 
två tillfällen förekommer regelrätta debatter av 
detta slag.58 Den första äger rum den 11 decem
ber. I en precisering av de aktuella diskussions- 
punkterna förklarar drotsen Per Brahe bl. a. att 
debatten syftar till att man finner skäl »på det



Pro et contra och consultatio i 1600-talets svenska riksråd 21

verden må mena vij icke begynna något aff 
kissligheet» samt att visa att »vij stå fast vidh 
det som resolverat blifver» (XVI: 13). Yttrandet 
visar hur angelägen drotsen är om debattmeto
der och dokumentation som klart redovisar ar
gumenten och ansvaret för besluten. Han torde 
ha haft såväl pro et contra som consultatio-yote
ring i tankarna.

Riksskattmästaren Magnus Gabriel De la 
Gardie föreslår strax pro et contra. Motivering
en är stark tvekan i fråga om själva krigsbrered- 
skapen. Drotsen tar upp hans förslag och vill att 
debatten skall gälla den första punkten i propo
sitionen, om man skall rusta för krig. Han före
slår som talare Bengt Skytte för freden och 
Christer Bonde för krigsförfattningen. Valet av 
dessa förklaras av att de företrätt nämnda 
ståndpunkter i den fria diskussionen den 8 de
cember. Skytte och Bonde är inte förberedda 
utan lägger fram de argument som de »i hastig- 
heet» kommer på. Argumenten är såväl etiska 
och historiska som politiska och strategiska. 
Kanslern Erik Oxenstierna konstaterar att man 
efter att på detta sätt ha hört skälen har att 
närmare överlägga. XVI: 16) Pro et contra har 
alltså inneburit en genomgång av tänkbara ar
gument av olika slag.

Den andra pro et contra-debatten förs den 12 
december, då kungen har beslutat sig för rust
ningar och kanslern i sin proposition har talat 
om nödvändigheten av värvningar. Sedan Gus
taf Bonde ifrågasatt värvningarna måste grund
frågan om rustningar skall vara offensiva eller 
defensiva tas upp på nytt. I detta läge föreslår 
kanslern pro et contra med Gustaf Bonde och 
Carl Leijonhufvud som debattörer, tydligen i 
avsikt att åstadkomma överblick över argumen
ten och reda ut situationen. De i pro et contra 
framlagda skälen blir därpå granskade i den fria 
debatten. Kanslern gör även en repetition av 
argumenten.

De voteringar av consultatio-modell som fö
rekommer är intressanta av flera skäl. Den förs
ta inleds redan den 8 december. När kanslern i 
sin proposition frågar om krigsförfattningen 
skall avse det polska och ryska kriget, tycks det 
ha uppfattats som en uppmaning till consulta
tio. Voteringen börjar med den yngste, Carl 
Soop (»Voterade sammaledes.» XVI: 8). Här 
ingriper dock kanslern omedelbart och genom
driver med ett svepskäl59 ett enhälligt beslut 
utan omröstning. Han ser i detta läge en genom

förd consultatio som ett hot vilket han vill av
styra. Kanslern liksom drotsen uppträder i des
sa rådslag hela tiden som kungens ombud.

Under sammanträdet den 11 december for
mulerar drotsen som redan nämnts motivering
ar för en grundlig diskussion. Det direkta initia
tivet till consultatio tar han också själv. Motive
ringen är att man bör komma fram till ett be
slut, »att man en gångh kommo uhr denne sa
ken» (XVI: 17). Kanslern går med på votering
en och fastslår att den skall gälla två frågor, om 
rustningar är nödvändiga och var faran är 
störst. Voteringen kommer i gång enligt den 
vanliga ordningen, men redan Carl Soop som 
inleder går ifrån ämnet och yttrar sig även om 
en eventuell offensiv. Kanslern lyckas nu inte 
upprätthålla voteringsdisciplinen och ger sig 
själv in i den debatt som Carl Soop initierat. Så 
småningom fortsätter voteringen, dock inte 
utan att kanslern vid ett tillfälle måste erinra 
om de uppställda frågorna. Även Johan Oxen
stierna påminner om frågeställningarna.60

Att kanslern inte röstar61 är så till vida riktigt 
som han inte säger sin mening förrän i conclu- 
sio, men i denna sin sammanfattning, i vilken 
han talar om att »draga consultation tillsam
man» (XVI: 25),62 lägger han faktiskt fram sin 
egen uppfattning med en utförlig argumenta
tion.

Kungen hade i denna förhandling velat få 
stöd för sina planer på offensiva rustningar, 
men han får i voteringen inte det stöd han 
önskar.63 Rådet har emellertid accepterat att 
avgörandet hänskjuts till kungen. Denne går nu 
vidare för att få ett starkare stöd från rådet och 
rådslagen fortsätter den 12 december. Som re
dan nämnts förklarar kanslern nu att kungen 
har ansett värvningar nödvändiga, varvid en 
förnyad diskussion om offensiv eller defensiv 
uppstår. Consultatio utnyttjas därvid av kung
ens företrädare på ett sätt som inte förekommit 
sedan Gustav II Adolfs dagar. När kanslern ef
ter pro et contra-debatten föreslår votering, tar 
drotsen ett initiativ som innebär »en åtgärd av 
klar påtryckningskaraktär»64; »Ehuru vehl vota 
pläga colligeras aff dhe nederste först och så gå 
uppföre, så vill lichvel H.Exc. denne gången 
seja sin röst först.» (XVI: 30) Någon särskild 
motivering lämnar han inte; tydligen räcker 
hans rang och auktoritet. Kanslern ingriper inte 
i sin egenskap av ordförande, endast Johan Ox
enstierna protesterar, men bara i samband med
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sitt votum. Att den ändrade voteringsordningen 
accepteras kan tolkas som ett uttryck för den 
starka kungamaktens återinträde i rådsförhand
lingarna. Oppositionen har fått komma till tals i 
såväl pro et contra- som consultatio-iörfarande, 
men förhandlingsförloppet har indirekt styrts 
av kungen.65

Överblick och sammanfattning
Undersökningen av pro et contra och consulta
do (votering) i svenska riksrådsdebatter 1626— 
1658 visar att de nämnda retoriska modellerna 
ingalunda är några tomma former utan att de 
fyller bestämda funktioner.

Pro et contra och consultado förekommer un
der tiden 1626-1658 sammanlagt ca 50 resp. ca 
25 gånger. De flesta ärendena rör utrikespolitik: 
frågor om krig och fred66 samt om förhållandet 
till främmande makter och allianser.67 När det 
gäller inrikespolitiken tillämpas metoderna 
främst i konstitutionella frågor samt frågor om 
rättigheter och privilegier.68

Syftena, uttalade eller ej (de uttalade är säll
synta), med användningen av pro et contra kan 
sammanfattningsvis sägas vara följande. Meto
den används för att inventera argumenten och 
analysera frågeställningarna. I det genomgång
na materialet saknas dock med något undantag 
punkt för punkt genomförda analyser där argu
ment konsekvent ställs mot motargument. 
Uppdelningen av argumenten brukas givetvis 
först och främst då frågan är kontroversiell på 
grund av oenighet eller tveksamhet inom rådet. 
Men man skapar också motsättningar för att 
finna så många tänkbara invändningar som 
möjligt från en utomstående förhandligspart, 
t. ex. en främmande makt eller riksdagen. Man 
gör sig beredd att bemöta motparten; pro et 
contra fungerar därvid som en rådets gemen
samma invendo.

I debattekniskt avseende kan pro et contra 
fungera på olika sätt. Regenten eller någon av 
riksämbetsmännen, i regel kanslern, kan använ
da metoden för att ställa en proposition eller 
initiera en debatt. I förväg utsedda talare kan 
inleda sammanträdet med mot varandra ställda 
argument. Pro et contra kan också tillgripas för 
att man genom opposition skall tvinga fram nya 
argument, när man under sammanträdet finner 
att beslutsunderlaget inte är tillräckligt. Men

metoden kan även brukas då man vill påskynda 
debatten, så att man snabbare kommer till ett 
avgörande; ordföranden kan konstatera vilka 
skälen för och emot har befunnits vara och häv
da att dessa bör vara tillräckliga för ett beslut.

Metoden kan också användas för att man 
efter en fri debatt, en diskurs, skall kunna 
bringa reda i argumenten. Detta kan även då i 
vissa fall göras av särskilt utsedda debattörer. 
Men det kan också ske i form av en gemensam 
ansträngning; det konstateras då i protokollet 
vilka argument som talar för respektive mot ett 
förslag eller en uppfattning. En dylik samman
fattning kan också vara gjord av sekreteraren; 
formuleringarna i protokollen visar inte vem 
eller vilka som svarat för den.

Votering enligt consultado-modellen kan till
gripas utan att protokollet nämner vare sig för
slagsställare eller motivering, men motsatsen är 
det vanligaste.

Den debattekniska funktionen hos consulta- 
do är utom att skapa beslutsunderlag bland an
nat att visa vilka av de argument som presente
rats i diskursen som är de starkaste. Men proce
duren innebär ju också att nya argument succes
sivt kan föras in i debatten. Voteringsordningen 
är inte alltid densamma. Under Gustav II 
Adolfs tid går man alltid från den i rang högste 
(»den äldste») till den lägste (»den yngste»). 
Under Kristinas förmyndare ändras ordningen 
till den motsatta; den iakttas dock ej alltid 
strikt. Denna förändring kan avspegla rådets 
ökade reella betydelse.

Votering enligt consultado-modellen avslutas 
aldrig med rösträkning; det är däremot vanligt 
att ordföranden, dvs. regenten, kanslern eller 
någon annan riksämbetsman, i sin conclusio 
konstaterar vad som synes vara flertalets me
ning. Det väsentliga är emellertid att avgöra 
vilka vota som väger tyngst. Någon skyldighet 
för en myndig monark att rätta sig efter råds
majoriteten i en votering fanns inte, men det 
finns bara ett exempel på bristande överens
stämmelse mellan rådets mening och regentens, 
och det är när Kristina tar ställning i fråga om 
successionen och giftermålet. Att överensstäm
melsen är regel betyder dock inte att consultado 
någonsin fungerar enbart som den underdåniga 
bekräftelsen av ett kungligt beslut.

Både pro et contra och consultado har som ett 
väsentligt syfte att visa på ansvaret för ett be
slut. Den dialektiska uppställningen av argu
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menten visar ju att man grundligt har genomar
betat en fråga och inte försummat att ta ställ
ning till tänkbara invändingar mot ett beslut. I 
rådets fall gäller det i första hand ansvaret inför 
kungen och riksdagen. Men kungen kan också 
på detta sätt visa rådet hur allvarligt han ser på 
sitt eget ansvar.

I en consultatio gäller det såväl kollektivets 
som den enskildes ansvar. Varje enskild råds
herres votum är protokollfört. Den enskilde får 
visa att han har tänkt igenom ärendet. Men det 
förhållandet att alla yttrar sig individuellt bety
der också att kollektivet kan uppträda med stor 
auktoritet, eftersom det inte kan misstänkas att 
någon som ogillar ett beslut har hållit sig undan 
och dolt sig bakom majoriteten. Jag går här inte 
närmare in på de konstitutionella ansvarsfrå
gorna; förhållandena under de myndiga monar
kerna och under förmyndarregeringarna skiljer 
sig givetvis i detta avseende från varandra. Gus
tav II Adolf visade sig angelägen om att consul
tatio användes av det skälet att han efter debat
ten kunde hänvisa till att var och en hade fått 
möjligheten att gör invändningar. Mycket talar 
för att han har drivit igenom sin egen vilja, men 
det är ändå tydligt att han vill ha ett delat an
svar, klart dokumenterat i protokollet.

En vanlig formulering i protokollen är att 
man svarar inför Gud, konungen och riket. 
Men det talas också i debatterna om att försva
ra sin sak inför världen. Det gällde att kunna 
visa att de beslut man fattade var rättfärdiga 
och välgrundade. Det händer även att man vi
sar sig medveten om att man kommer att ställas 
inför historiens domstol, och att man måste 
dokumentera sitt ansvar inför »posteriteten». 
Det torde med goda skäl kunna påstås att 1600- 
talets svenska riksråd var medvetna om att de 
debattmetoder de tillämpade var väl ägnade att 
hjälpa dem att ikläda sig ansvar i alla dessa 
avseenden.

NOTER

1 Föreliggande uppsats kan betraktas som en exkurs i 
en avhandling under arbete om Magnus Gabriel De la 
Gardie och vältaligheten. Ett kapitel i denna handlar 
om rikskanslern De la Gardie i rådsdebatterna. Det är 
min avsikt att behandla det otryckta materialet i av
handlingen.
2 Severin Bergh, »Rådsprotokoll och därmed jämför
liga i riksarkivet förvarade protokoll», Meddelanden

från svenska riksarkivet, Ny följd, 3, s. 279-347 
(Stockholm, 1913).
3 För tiden 1659-1673 har man bara handskrifterna 
att tillgå. För tiden efter 1673 har endast utgivits i och 
för sig märkliga stenografiska protokoll från 1674, 
1675, 1678,1679 och 1682.
4 Samling af instructioner rörande den civila förvalt
ningen i Sverige och Finland. Föranstaltad af K. Sam
fundet fór utgifvande af handskrifter rörande Skandi
naviens historia, 1 [utg. C. G. Styffe] (Stockholm, 
1856), s. 345.
5 Ibid., s. 330.
6 Ibid.
7 Bd XXIX, Leipzig und Halle, 1741.
8 Wilhelm Risse, Die Logik der Neuzeit, I (Stuttgart- 
Bad-Cannstatt, 1964), s. 67 f. Loci communes är 
»platser» där man finner sina argument. I genus judi- 
ciale, »rättegångsslaget», söker man t. ex. utröna om 
en person har haft voluntas, viljan, och facultas, för
mågan, att begå ett brott. Se t. ex. G. J. Vossius, 
Rhetorices contractae [...] libri V (Lugduni Batavo- 
rum, 1627), Lib. I, Cap. VI. Jfr Kurt Johannesson, 
Svensk retorik. Från Stockholms blodbad till Almeda- 
len (Stockholm, 1983), s. 50, 205. Jfr även not 32.
9 T. ex. Harald Hjärne och Nils Ahnlund. Se Lars 
Gustafsson Virtus politica (Uppsala, 1956), s. 116 f. 
Ännu Michael Roberts, som i övrigt har värdefulla 
synpunkter på Gustav Adolfs sätt att använda råds
förhandlingarna för sina syften, tycks snarast vilja se 
pro et contra som rent formell; »very much in the 
manner of an academic disputation» karakteriserar 
han Johan Skyttes och Gabriel Gustavsson Oxenstier
nas debatt i oktober 1629. Michael Roberts, Gustavus 
Adolphus. A history of Siveden 1611-1632, Vol. 2 
(London, 1958), s. 281 (dateringen till november är 
felaktig).
10 Gustafsson, s. 116 f.
11 Johannesson, s. 136.
12 Bd VI, Halle und Leipzig, 1733.
13 Jfr Martin Kramer, »Rhetorikunterricht und dra
matische Struktur. Am Beispiel der consultationes», 
Stadt-Schule-Universität-Buchwesen und die deutsche 
Literatur im 17. Jahrhundert. Vorlagen und Diskus
sionen eines Barock-Symposions der Deutschen For
schungsgemeinschaft 1974 in Wolfenbüttel, hrsg. von 
Albrecht Schöne (München, 1976), s. 265.
14 Henny Glarbo, En Adelsskole i det 16. og 17. Aar
hundrede. Collegium illustre i Tübingen, Studier fra 
Sprog- og Oldtidsforskning udg. af det Filologisk
historiske Samfund, 127 (København, 1923), s. 48 f., 
59ff., 64, 68 ff. Jfr Wilfried Barner, Barockrhetorik. 
Untersuchungen zu ihren geschichtlichen Grundlagen 
(Tübingen, 1970), s. 378 ff. Om Lansius även Aug. 
Willburger, »Das Collegium illustre zu Tübingen», 
Tübinger Blätter, 13 Jahrg., 1911, s. 14 f.
15 Glarbo, s. 48 f.; jfr Barner, s. 379.
16 Glarbo, s. 59 f., 64f. 68 ff.; jfr även Barner, i noter
na s. 377 ff. anförd litteratur, där dock Glarbo saknas.
17 Friedrich Achilles, Consultatio de principatu inter 
provincias Europae habita Tubingae in Illustrio Colle
gio (Tubingae, 1613).
18 Thomas Lansius (praes.) et Steno Bielke de Krake- 
rum, Commentatio de academiis [...] (Tubingae,
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1609). Om övriga svenskar i Tübingen se Christian 
Callmer, »Svenska studenter i Tübingen under tre 
århundraden», Lychnos 1963-1964, s. 119-156.
19 Otto Krabbe, Die Universität Rostock im fünfzehn
ten und sechzehnten Jahrhundert (Rostock und 
Schwerin, 1854), s. 739.
20 Exercitium eloquentiae de bono pricipis tractatum 
octo orationibus quas in Illustri Academia Rostochien- 
si publice recitabant nobilissimi aliquot & oratissimi 
juvenes. Ex informatione Ioannis Simonij Rhetorices 
Prof P. (Rostochi, 1602). Volumen exercitiorum ora- 
toriorum ex informatione Joannis Simonii M. profes- 
soris publici. In alma Rostochiensi Academia a juveni- 
bus quibusdam nobilissimis, ornatissimis & doctissi- 
mis celebratorum (Rostochi, 1619).
21 Skytte har i Een kort Vinderwijsning framhållit 
rådsförhandlingarnas betydelse för härskaren. Års
böcker för svensk undervisningshistoria, 33, s. 12. 
Om Gustav Adolf i rådet i tioårsåldern, då han fått 
Skytte som lärare se Axel Oxenstiernas skrifter, I, s. 
247 f.
22 Palmsk. 38, UUB.
23 Ibid.
24 Bohdan Kentrschynskyj, »Karl X Gustav inför kri
sen i öster 1654-1655», Karolinska förbundets årsbok 
1956, s. 52.
25 Svenska riksrådets protokoll, I-XVIII, utg. av N. 
A. Kullberg, S. Bergh, P. Sondén och L. Thanner 
(Stockholm, 1878-1959), II, s. 245. Hänvisningar 
görs i fortsättningen i löpande text med angivande av 
volym och sida.
26 Jfr även Johan Oxenstiernas ord »nervarande con- 
sultation» om den pågående voteringen. (XVI: 23).
27 Se Göran Rystad, »Med råds råde eller efter ko
nungens godtycke? Makten över ämbetstillsättningar- 
na som politisk stridsfråga under 1600-talet», Scandia 
1963, s. 157-249. Jfr om votering med sedlar vid val 
Nils Edén, Centralregeringens utveckling 1602-1634, 
Uppsala 1902 (Skrifter utg. af K. Hum. Vetenskaps- 
Samf. i Uppsala, VIII: 2), s. 135 f.
28 Consultatio-votering förekommer regelmässigt i 
Svea hovrätt under större delen av 1600-talet. I 
»Codex rationum» (RA) refereras vota ofta utförligt. 
Stig Jägerskiöld, »Hovrätten under den karolinska 
tiden och till 1734 års lag (1654-1734), Svea Hovrätt, 
Studier till 350-årsminnet (Stockholm, 1964), s. 
301 ff. Föreskrifter om voteringar ges i »Rättegångs
process 1615», Joh. Schmedeman (utg.), Kongl. 
Stadgar, förordningar, Bref och Resolutioner [...] an
gående Justitiae och Executions-ährender (Stockholm, 
1706), s. 147.
29 T. ex akademiska konsistoriets protokoll 5 dec. 
1638 (om en viss rättssak bör falla under akademisk 
jurisdiktion), 27 nov. 1639 (om tillsättandet av en 
adjunktstjänst), 14 dec. 1659 om den disputation av 
Schefferus som Gavelius angripit). Om votering stad
gas redan i konstitutionerna 1626. C. Annerstedt, 
Uppsala universitets historia, I, Bihang, I, (Uppsala, 
1877), s. 263.
30 Att denna form, som kallas »votering efter fa
miljer», var sällsynt kan ju bero på att dess genomfö
rande var tidsödande. Den innebar att varje röstbe
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