JoN.{s NoRDTN I Frihetstidens rødikølisrn

EN svENSKA FRIHETSTIDEN och framför allt dess avslutande decennium kom att se en politisk radikalism som markant skilde den från tiden före och direkt efter' Robert
Roswell Palmer har i sin klassiska studie av det sena r Too-talets revolutionära era pekat ut r 7óo-talet som genombrottsdecenniet för de
radikala upplysningsidéernas politiska tillämpning. De protodemokratiska tankar som fick sitt genombrott under detta skede hade då utvecklats i åtminstone ett par generationer och på många håll var det
dags att omsätta dem i praktisk handling. Palmer och flera senare internationella sfudier har visat att utbredningen aY det radikala tankegodset ingalunda begränsades till ett fåtal länder. Idéerna fick genomslag i de mest skiftande statssystem, med de strikta enväldena och
de republikanska folkväldena som moçoler och alla upptänkliga former däremellan.'
Denna artikel kommer att behandla den politiska radikalisering som
ägde rum i Sverige mot slutet av frihetstiden och som är särskilt tydlig
under r 7 6o -talet.Det är en tentativ skiss där j ag skall försöka ange några förklaringar och faktorer som var avgörande för denna utveckling.2
T}e övergripande frågor kommer att beröras, även om inte alla kan
beredas samma utlJrmme. För det första kommer de inhemska

förut-

sãttningarna för den politiska radikalismen att behandlas. I detta avsnitt ges först en genomgång av frihetstidens kronologi, där några betydelsefulla institutionella förändringar lyfts fram, därpå följer en
kort diskussion av ett par viktiga idémässiga qrmodigheter. För det
andra görs en ansâts ãttlyftâ fram de centrala komponenterna i det
radikala tänkandet. Avsikten är att försöka definiera vad som Yar
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och radikalti tidens politik. För det uedje diskuteras om frihetstidens
radikalism var unik för Sverige eller om man skall sftdera den mot en

allmäneuropeisk utveckling. Avslutningsvis berörs i korthet frâgan
om radikalismen meclförde några konkreta förändringar ellervad den
hade haft för utsikter art alstra resultat.
Som redan framgått är en avmina utgångspunkter att detverkligen
existerade en politisk radikalism under frihetstiden. Det betyder
emellertid inte âtt alla var radikaler. Om det av det följande till ävenryrs skulle förefalla som att opponenter saknades vill jag först som sist
påpeka âtt detta absolut inte är min åsikt.

¡'ö

nur sÄrrN rNc,lR

Frihetstiden var ingen homogen epok. Aven om de grundläggande
konstitutionella dokumenten var oförändrade frân r7 zo-talets början till Gustaf III:s statskupp r77z komuttolkningen och tillämpningen av dem att förändras. Regeringsformerna mellan r634 och
r 7zo försökte alla att tillgodose konungens höghet, rådets myndighet och ständernas rätt och frihet.' Hur den exakta balansen mellan
dem skulle utformas kunde dock inte fastslås i lagtexterna, utan ändrades genom praxisförskjutningar. Under frihetstiden kom dessa förändringar att skapa institutionella förutsättningar för den radikalisering som ägde rum mot periodens slut. I politisk mentalitet fanns ett
slags kontinuitet mellan karolinsk tid och tidig frihetstid å ena sidan
och mellan sen frihetstid och gustaviansk tid å den andra. Däremot
var det ganska liten samstämmighet mellan den karolinska och den
grstavianska tiden. Detta senare fakrum var något som Gustaf III
återkommande var tvungen att framhålla. Enligt konungens egen
tolkning innebar statsvälvningen en justering av frihetstidens sociala
instabilitet men med bibehållande av dess politiska öppenhet. I öwigt
återställde han endast den balans och harmoni som präglatVasatidens
styrelseskick och särskilt regeringsformen r ó 3 4. AIlt var alltså i gammal god svensk tradition, men utan några som helst likheter med det
förhatliga enväldet.*
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fegeringsform, första sidan (RA). I frihetstidens politìska Liv intog regeringsen ."rrt al ställning, höjd över allt ifrågasãttande. Ti'ots dess närmast semireligiösa
sratus framställdes ingen offrciell handskriven urkund. Det avbildade exemplaret âr en
aldrig flirdigstäild avskrift på pergament som saknar såvâI underskrifter som sigill.
En rrariant på papper med konungens och talmännens underskrifter finns bland akterna
r 7 2 o års

for-"n

till rTzo

års riksdagsprotokoll. Foto:

KurtEriksson, RA.
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Vid K¿rl KI:s död r 7 r B fanns en rad tänkbara alternativ angående
såval tronföljd och konstitution som vilka politiska maktgrupperingar
som skulle gripa initiativet. Detta kom till uttryck under de följande
årens arbete med grundlagaîflãl som pågick parallellt med att djupgående sociala spänningar blev märkbara under den första privilegiestriden. Det viktigaste för de så kallade grundlagsfäderna av 17 rg Yar
uppgörelsen med enväldet och återinförandet av ett konungastyre
med råds råde. En rad omständigheter samverkade till uppfi'llandet
av denna målsättning - främst den oklara arvsföljden och senare r.illkoren förknippade med Fredriks upphojelse till konung. Den totala
inskränkning av konungens makt som genomfordes var ändå inte
oomtvistad. Inte heller de olika statsorganens roller var slutgiltigt
fastlagda med r 7 zo ârsregeringsforrrl och inledningsvis kämpade komrngen och kanslipresidenten Arvid Horn om kontrollen över Kanslikollegium snarare än över rådet.t
Rådet hade under Ulrika Eleonoras enda regeringsår svårigheter
att göïa sin myndighet gällande i enlighet med den nya regeringsformen. De auktoritära tendenser hon visat måste ltterligare kringskäras inför tronskiftet. Tþots r 7zo ârs konstitutionella bearbetning
hade ändå en monarksom mött mindre personligt motstånd än Fredrik I sannolikt genom praxisutveckling kunnat tillskansa sig ett större

inflytande innan systemet stabiliserats. Vid riksdagen r723 hade
'
Fredrik fortfarande stöd för ett stärkande av den kungliga makten,
inte minst i bondeståndet. Dessa ansatser tillbakavisades dock eftertryckligt och trots att konungen genom jämviktsläget i alliansfrågan
þkades skaffa ett visst inflytande i rådet vågade han inte upprepa försöket. När det holsteinska tronföljdsalternativet eliminerades vid
riksdagen t7 z6-27 försvann det mest omedelbara hotet mot Fredrik
och han tycks dârefter ha uppgivit alla ambitioner att ändra sin ställning eller attföraen aktiv politik. Därmed hade i praktiken relationen
mellan konung och råd fastslagits för framtiden.
Den nya konstitutionen hade realiserats med adelsbyråkratin och
krigsbefälen som främsta stöd.6 Tlots detta kom det nya rådet att domineras av gamla aristokratiska familjer, vilket gâv en kontinuitet

Frih erstidens rudi kølisnt
med föregående perioders m¿kteliter och förstärkte de konserveran de dragen i den nya statsformen. Detta fick exempelvis betyclelse för
de förnyade adelsprivilegierna och kampen mellan å ena sidan traditionstyngd bördsaristokrati och â andra sidan den så kallade riddarhusdemokratin, främst bestående av obetitlad tjänsteadel. Under det
decennium som följde kom kampen om rådsmakren âft föras inte bara
mellan olika statsorgân, utân i hög grad också mellan adelns 'rgamla..
och
män. Frågan satte också sin prägel på det ännu olösta för'rnya..
hålI¿ndet mellan råd och riksdag.
På grund av konungamaktens oklara ställning saknade regerings-

forrnen en klar distinktion mellan lagstiftande och verkställande
makt. lJtan sådan gränsskillnad fanns heller ingen grund för ett parlamentariskt sqne. Rådets definierade roll var att bispringa konungen i
regerandet, och såsom stândernas fullmäktige skulle det kontrollera
konungamakten och efterlevnaden av grundla gàrna' Rådet var straffrättsligt ansvarigt för sitt handlande, men möjlighet att avsätta det på
politiska grunder saknades. Här fanns en motsättning mellan regeringsformens skrivelse och tidens krav.'
Denna uppenbara brist i regeringsformen hade inte kunnat förutses av grundlagsfäderna, vars snabbt föråldrade samhällss¡m var grundad

i en negativ rättsuppfattning. Deras utgångspunkt

hade varit att

samhällets frihet och stabilitet i första hand byggde på korporativ im-

munitet, främst manifesterad i ståndsprivilegierna' Enligt detta s1msätt byggde maktdelning inte på dynamisk balans mellan olika statsorgan, utan på sþdd mot statligt intrång i korporationernas gamla
friheter. Med den inställningen förutsattes den potentiella konfliktlinjen framför allt gâ mellan konungamakt och ständer, och rådets
- ständernas fullmäktiges - okränkbarhet var därför ett sätt att kontrollera monarken. Lika lite som ständerna kunde avskeda politiskt
misshagliga riksråd kunde konungen det. Vad man inte hade förutsett
var att de politiska rågångarna snart skuile gà inom lika mycket som
mellan dessa gr-upper.

Att konungen hade gjorts maktlös på ett sätt som knappast anteciperars av grundlagsfäderna var samtidigt en nödvändig förutsättning
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för att rådet skulle kunna göras ansvarigt inför ständerna. Konstruktionen med licentiering av riksråden kom i regelbundet bruk från och
med riksdageî r 7 3B-3 9. Oönskade rådsherrâr fråntogs på så sätt sina
fullmakter, men behöll den formella riksrådsvärdigheten. Därigenom
kunde de juridiskt skiljas från ämbetsutövningen utan kränkande av
den myndighet konstitutionen tillerkände dem. Efter detta kom rådet
âtt utsättâs för protokollgranskning vid varje riksdag och även om det
inte genast stod klart för samtiden hade en form av parlamentarism
därigenom införts.u

Tillträdet av den första hattregeringen innebar inte bara en generationsväxling inom rådet, utan också att riddarhusdemokratin kom att
dominera adelsståndet. Dessa nya mãn stammade ur ämbetsmannaadeln och hade nära band till merkantila grupper. Árrett om det fanns
betitlad adel också inom denna krets företrädde den framför allt ett
meritokratiskt slmsätt inom snäva ståndsramar, och den gamla âristokratins hegemoniska ställning var med detta slutligen bruten.n
Att riksdagen nu hade möjlighet âtt styra rådets sammansättning
betyder inte att kommittenterna (valmännen) indirekt kontrollerade
den verkställande makten. Sammansättningen av det berydelsefulla
sekreta utskottet, där bönderna saknade representation, gjorde att två
stånds bifall räckte tör majoritet i de viktigaste frågorna, och utskottsväsendet som sådant bidrog till att vidmakthålla korporationer-.
nas inflytânde. Det senare var bland annât något som principalatslärans tillslo/ndare avsåg att bryta. Med hjälp av fullmakter skulle riksdagsmännen bindas till valmännens, eller principalernas, imperativa
mandat. Eftersom endast väljarna

- inte ståndet eller korporationerna

-

kunde vara redofordrande skulle paradoxalt nog ledamöternas möjlighet till självständigt politiskt agerande därmed öka. Vid r 7 46-47
års riksdag awisades principaiatsläran med kraft av de styrande hattârna, men åtminstone inom bondeståndet kom ansvarigheten även
fortsatt att vägledas av överensstämmande grundsatser. Riksdagsmännen ansågs ganska allmänt vara sþldiga att följa häradsböndernas direktiv.
På samma sätt som rådets övermakt över konungen inte blev ome-
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delbart uppenbar för alla, dröjde det nära wå decennier innan riksdagsmaktens företräde över rådsmakten började få reellt genomslag i
medvetandet. Principalarsstriden och partimotsättningarna hade
gjort sin till fOr att dölja den fulla potentialen av riksdagens herravälàe. Först vid riksdagen r 7 S 5 -

5

6 började den utvecklade ständermak-

ren an ta verklig form. Från och med denna riksdag borjade det politiska initiativet allt mer âtt övefföras från sekreta utskottet till stånds-

plena, och med antagandet av den så kallade riksakten fastslogs omsider att riksdagen ensam var att anse som lagstiftande organ't0
Dema betyder inte att det saknades röster som opponerade mot ut-

vecklingen. Riksakten, som jämställde konungaförsäkran med en
grundlag, hade föranlefts av det kungliga kuppförsöketâr 17 56, solJr
Àaft stod såväl bland delar av krigsmakten som i aristokratl<retsar och
bondeopposition. \4d samma riksdag konstaterade clas wilhelm
Grönhagen i ett omtalar memorial på riddarhuset, att konungamakten inskränkts mer än regeringsformen stadgade. Samtidigt propagerade han för en genomförd maktdelning med verkliga kungliga befogenherer." Den politiska opposirionen rörande stâtsskicket kretsade
uteslutande kring konungamakten, men ännu så länge var uppslutningen kring konstitutionen grundmurad, inte bara inom de bägge
riksdagspartierna, utan synbarligen även bland ståndens pluraliteter.
Symptomatiskt för r 76o-talets partiväxlingar är ocüså att hovet fann
stöd hos oppositionspartiet för stunden endast så länge som partiet
var just i opposition.
Ärren o- det fortsatt fanns morsrridiga uppfattringar genomför¿es
under r7io-taleten viktig lagândring till folkstyrets fördel. Med den
förordning om lagarnas verkställighet som utarbetades vid riksdagen
r7 6 5-66 infördes ett förfatnringstillägg som krävde rvå riksdagsperi-

oder för grundlagsândringar. I praktiken erkändes därmed valmanskårens rätt att överväga ständernas beslut, något som skulle underlät-

införda tryckfrihetsförordningen." Den explosionsartade tillväxt av politiska pamfletter som följde upptogs av en
allt mer radikaliserad diskussion där privilegiestrider och frågan om
medborgerliga rättigheter dominerade agendan. På flera sättvar riks-

ras av den sâmtidigt
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dagen, med koncentration

till

ståndsplena, på väg att fullfölja om-

vandlingen från ett implementeringsinstitut till ettverkligt forum for

politiskt menin gsutbyte.
Vad som ytterligare gör riksdagsarbetet unde r t 7 6o-talet kvalitatiw
annorlunda från tidigare är dels att partiväsendet i allt större utsträckning började uppfattas som något både nödvändigt och positiw," dels
att de ofrälse stånden långsamt insåg att de tillsammans hade möjiighet och kraft att gendriva adeln i viktiga politiska frågor. En förutsättning var den t1'ngdpunktsförskjutning från sekreta utskottet till ståndsplena som tidigare noterats, men även i sammansätüringen av utskotten fick partiförhållandena ökande genomslag. Samtidigt blomade detta den allt tydligare anomalin i fzrståndsriksdagen: å ena sidan fanns
(minst) wå etablerade partier med ståidsöverskridande uppslutning,
ä andra sidan måste de arbeta i fina organ samtidigt.
Med den snabba progressionen från t7 6 5 och fram till Gustaf III:s
statskupp hade frrståndsriksdagen nått sin uwecklade fas - och kanske fulla potentiâI. För grundlagsändringar krävdes allafyra ståndens
uppslutning, men de tre ofrälse stånden kunde åtminstone uppnå
vinster av semi-konstitutionell art. Konungaförsäkran hade ju förkla.r.atsäga grundlags t¡rrgd utan attformellt tillhora rikets fundamentâllagar. Därmed kunde den också ändras utan full konsensus. Vìd Gustaf III:s trontillträde hade darfor konungaförsäkran fått formuleringâr som upphavde adelns ensamrätt till högre ämbeten. I realiteten var
detta antagen lag sedan rangordningen avskaffats r766, men med
denna manöver kunde beslutet inte upphdvas av riksdagen, utan tidigast vid ett nltt tronskifte. Tjänstefrågan var intimt sammanbunden
med privilegi efràgan, som också uwecklades till att bli nästa stora fråga till avgörande.
Jämte adeln var det bland de ofrälse stånden endast prästerna som
hade allmänna privilegier. Bönderna saknade dem helt medan borgârståndets var lokala och knutna till enskilda stâder. Vìd riksdagen
r765-66 hade en bonderiksdagsman föreslagit utarbetandet av
särskilda privilegier för ståndet och påföljande riksdag presenterades
ett färdigt förslag till samfällda privilegier för borgarna. Efter vissa ju-
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steringar kom de am presentefas som odølstå'ndens privrlegieE det vill 63
säga gernensâmma för de tre o&älse stånden, men med anspråk på att
omfatra sâmrliga medborgare. Längre än så nådde aldrig ärendet före
Gustaf III:s statskupp, som varit befarad en tid. Bevisligen fanns flera
adelsmän som vaf beredda att ge avkall på sina privilegier för att för-

hindra konungamaktens utvidgningsförsök. Det finns emellertid
knappast skäl att bewivla, att hotet mot adelns privilegier utgjorde
den i särklass viktigaste förutsättningen för ståndsmajoritetens uppslutning kring konungen, och därmed för hela statsyälvningens framgång.'o l\rren konungen själv berömde sig av att ha räddat adeln från
undergång.'5

Det skall beronas am den uffeckling som här skisserats huvudsakligen följer den faktiska urvecklingen. Vid varje avgörande brycpunkt
fanns det emellertid oppositionella grupper och betydande stöd kunde mobiliseras för alternativa lösningar. Som nämnts fanns fortfarande vid r 5 o -talets mitt de som âv antingen partistrategiska eller
7

ideologiska skäl förespråkade en urvidgning av konungamakten. Gustaf III:s statskupp iilustrerar väl denna poängytterligare, även om den
hade några nödvändiga förutsätmingar som skilde ställningstagandet

denna gfug frântidigare tillfällen'
Hittills har den politiska radikalismens institutionella förutsättningar behandlats, korrfattat bör oclaå något sägas om de idémässiga
förutsätrrin garna. Den enrydigt viktigaste förändringen är här sekulariseringen av statsrätten.
Från slutet av r óoo-talet och framåt hade naturrätten uwecklats
till atr bli kanon vid de svenska lärosätena. Naturrätten byggde på föresrällningen âft lagen kunde delas in i rre moment: Guds lag, naturens lag o.h d"r, borgerliga lagen. Guds lagva,. skaparens ursprungliga avsikt med världen, och den var fördold för människan. I naturens
lag hade han i gengäld nedlagt vissa grundläggande normer som var
gemensamma för alla folk. Där fanns regler om sþdd för liv och
egendom och även vissa universella moraliska förpliktelser. Naturens
lag var en negativ rätt och även om den endast vaf en svâg avglans av
Guds fullkomlighet var den bindande och allmängiltig - hos inget
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folkslag var

till

exempel mord och stöld medgivet. Den borgerliga la-

gen, däremot, var den tillämpade, positiva rätten och den kunde utformas instrumentellt efter de enskilda samhällenas behov, så länge
den inte bröt mot den naturliga lagens bud. På det här sâttet stod den

positiva rätten endast förmedlat men ändå definitivt i överensstämmelse med Guds behag, och därmed kunde religionen lämnas utanför
samhällsförklaringarna. Denna separering av världsligt och religiöst
tänkande är uppþningens kanske viktigaste bidrag till den europeiska idéhistorien och förändringen är avläsbar också i Sverige. På en
mindre teoretisk nivå kan den ses i sådant som en ökad religiös tolerans. Religionen började betraktas som en privat angelägenhet och
främmande trosutövare uppfattades inte längre som âkutâ hot mot
samhällsordningen.

En viktig foljdverkan av denna idémässiga omvandling var att ord
som nlag.. eller rrdemokrati<< uwecklades från att ha varit relativt
konkreta politiska begrepp till att bli uttryck for ideologiska princi-

Det fanns vissa oförytterliga rättigheter som måste garanteras
av de styrânde oavsett statsform, och detta var ett positivt imperativ,
inte en negativ rätt i form av privilegier.Laggivaren - oavsett om det
var en autokrat eller en representativ församling - hade inte rätt att
stifta lagar som bröt mot människans naturliga friheter. Genom sekulariseringen av statsrätten upphörde också religionen att vara en nöd-Över
vändig för-utsättning för samhällets stabilitet.
huvud ragetilev
det möjligt att få en mer pragmatisk s1n på politiken där exempelvis
kontraktsläran inte behOvde uppfattas bokstavligt.'7 Därigenom uppstod också på det politiskt visionära planet en förändringspotential
per.16

som tidigare saknats.

INNEHALL

Efter denna bakgrund är det dags att försöka klargöra nâ,gra av de
centrala elementen i den frihetstida radikalismen. Eftersom det inte
var frâgan om något antaget eller sammanhängande program går det
naturligwis inte att göra några exakta avgränsningar. Enligt min me-
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ning bör dock merparten av de nedanstående komponenterna ingå 6 5
och uppfattas som centrala. En del förestâllningar började bli allmänt
tankegods och många samtida debattörer anknöt till ett eller ett par
av de nedan nämnda inslagen utan att för den skull kunna karakteriseras som radikaler. Flera förslag kom att medföra reformer genomdrivna av de tre ofrälse stånden, och även inom adeln fanns många
sorn måste betecknas som radikaler. Men gällande radikalismens
egentliga utbredning och dess sociala förankring kan forskningen
ännu inte presentera nägra fàrdiga svar. Nedanstående sex kriterier
skail i första hand förstås idealrypiskt och möjligen kan de fungera
som utgångspunkt för en receptionsanalys.
Den förmodligen viktigaste och mest grundläggande tanken inom
radikalismen var attöverheten, eller den lagskipande och verkställande makten, sryrdes av folkviljan. I det tidigare statsrâttsliga tänkandet,
sorn byggde på växlande kallor från Aristoteles till Luthers katekes'
beskrevs samhället som en ktopp som formades uppifrån' Hur''udet
utgjordes av konungen som symbolisk eller faktisk företrädare för
overheten. Därunder fanns olika former av kollektiv som var statiska
till karaktären och hade att lyda överheten och fullgöra skilda plikter
allt efter kallelse. Överheten vaÍ av Gud och krävde villkorslös lydnad, helheten var viktigare än enskildheterna och all förändring hotade den samhälleliga ordningen. Under r 7oo-talets lopp ändrades
denna föreställning och kom i praktiken attvändas upp och ned' Den
protoliberala samhällssyn som utvecklades satte individen i främsta
runmet. Om människan fickuweckla den fardighet hon själv bäst behärskade och därigenom gavs möjlighet att fritt arbeta för sin egen
utveckling, skulle hela samhället g)'Tlnas. Som incitament till framåtskridande var moroten bättre än piskan. Egennyttan, som tidigare varit ett invektiv och ett hot, blev garantin för att människans frihet
skulle gagna samhället. Eftersuur tleL s¿nl¿de folket delf¿r bäst kände
samhällets behovvar det fr;l;drikdgt att överheten skulle vara en verkställare av folkviljan. Ett rydligt uttryck för denna förändring är att
begreppet unders,åte mot seklets slut allmãnt och nästan helt kom att
ersättas av rnedborgøre i den offentliga retoriken.
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Den andra viktiga tanken inom radikalismen rörde medborgarskapets politiska dimension, eller tanken artallamedborgare var delaktiga i den lagstiftande makten. Att ständerna ensâmma stiftade lagar
hade uwecklats till âtt bli en av frihetstidens mest centrala förestäIlningar. Detta vâr dock långtifrån en modern föreställning om demokrati. För det första måsre lagstiftningen av praktiska skäi utövas
genom ombud. Däri àr ingen skillnad mot moderna statsskick' men
under r 7oo-talet var det - som bland annat märktes i principalatsstriden - fortfarande en öppen fråga vilken relarion ombuden hade till
valmanskåren. Här utvecklade många radikaler en mera positiv syn på
hur.'udmännens inflytande. För det andra var medborgarskapet inte
absolut, utan beroende av individens rättsliga starus. Mânga av dessa

skillnader reglerades av ståndsprivilegierna och till skillnad från medlemmar av öwiga stånd föddes adelsmannen till lagstiftare i och med

att alla adelssläkter hade garanterad representation. Radikalismen
vände sig mot denna abnormitet'
Delvis sammanhängande med det ovanstående var den radikala
ståndpunkt som kanske kom att diskuteras mest, nämligen uppfattningen att merit skulle gå före börd vid tillsättande av offentliga poster. Dessa diskussioner rev upp djupa sår' men detta till trots genomdrevs ert anral bestämmelser som öppnade ämbeten för ofrälse sökan-

de. De flesta reformerna upphävdes emellertid efter Gustaf III:s
statskupp och vi känner därför inte den fulla verkan de kunde ha fått.
Den meritokratiska ståndpunkten tangerade också medborgarskapets râttsliga dimension, eller frågan om privilegiesystemets avskaffande. IJtöver representation och tjänstetillträden reglerade privilegierna även ägande och rättskapacitet. Noga besett var det endast
adeln som hade medfödda privilegier, och detvar en rationell foljd av
den allmänna urjämningsrendensen aft dess företräden förr eller senare måste avskaffas. Den abstrakta princip som föreföll naturlig på
papperet medförde dock många oförutsedda olägenheter när den
skulle omsättas i praktik. Flertalet tycks darför ha förespråkat en negativrättslig lösning som skulle ge alla stånd enskilda privilegier' Endast ett mindretal talade för den positiwättsliga lösningen, att helt av-
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skaffa privilegierna och göra alla fullständigt lika inför lagen' Vad som 67
icke desto mindre förenade de flesta förslagsställare oavsett infallsvin-

kelvar tanken om lika rättskapacitet för alla manliga medborgare.
Bland ânnat bondeståndet ställde sig rentav bakom förslaget att ge
krinnor sâmma rättssubjektivitet som männen.r8 Vad man avsåg var
atrallamedborgare skulle vara fuia frânpersonligt tvång och säkra till
liv, egendom och näringsfång. Till detta kunde fogas närmare specifikationer om laga rannsakning, förbud mot tortFr och liknande.
En annan radikal tanke som stod i klar opposition till eldre slmsätt
var den framväxande liberala åsikten att staten skulle inkräkta så lite
som möjligt på samhällslivet. Vanligen anslöt mân till Montesquieus
frihetsbegrepp: frihet är rätten att göra.allt som lagarnatillåter.'o Tydligt uttryck fick denna norm i r766 ãrs tryckfrihetsreform, som kan
jämföras med den sju år yngre motsvarigheten. Medan den förra följde grundsatsen att allt var tillåtet att trycka som inte uttryckligen var
förbjudet, lyckades Gustaf III genom att bara ändra några få meningar och paragrafer vända principen så, att allt tryck kunde forbjudas
som inte uttryckligen var tillåtet.
En föreställning som också kan knytas till radikalismen var att politiska partier och politiska diskussioner i varierande grad gick fiån att
ses som något entydigt negatiw, över till ett nödvändigt ont och slutligen till något i sig gott (jfr Michael F. Metcalfs bidrag i denna volym). Den konsensusboja som tidigare låst det politiska samtalet framför allt genom att påläggas av den för tillfället härskande gruppen

-

borjade lättas.

Det fanns också en brytning mellan en radikal och en traditionell
linje i utrikespolitiken, som dock inte närmare skall beröras här' I
korthet kan den förra karakteriseras som mer borgerligt kapitalistisk
och pacifistisk, i motsättning till en aristokrariskt-merkantilistisk och
arealutvidgande krigisk eller aktivistisk politik. Detta kan i stort följas
i de utrikepolitiska omläggningar som ägde rum i växlingarna mellan
möss- och hattregeringar ftân r765 och framåt.
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Alla de oyanstående elementen kan återfinnas i de radikala diskussionernâ mot frihetstidens slut. Frågan är om deras uppkomst berodde
på interna eller externa faktorer. Var tankarna speciella för Sverige
och beredde det svenska politiska systemet särskilt gynnsamrna förutsättningar att förverkliga en radikal politik, eller var tankegodset helt
och hållet inlånat från utlandet och idéerna verklighetsfrämmande
mot bakgrund av tidens svenska politiska infrastruktur? Eller ligger
sanningen någonstans däremellanl
Det är en okontroversiell, närmast trivial iakttagelse aff de mest

inflytelserika tänkarna -John Locke, Montesquieu, Rousseau med
flera - var modelektyn i Europas bildade kretsar och att många av de
centralâ radikala föreställningarna kom att bli del av ett internationellt meningsutbyte. Att överheten skulle uttrycka eller avspegla folkviljan hade blivit en accepterad (teoretisk) förestäilning i många stater. I Storbritannien med dess parlamentariska styre ingick den som
rydlig komponent i ett nationellt mytkomplex. Mera överraskande,
men talande för dess utbredning, är att tanken också återfanns i enväldigt styrda stater som Danmark. Där ansågs konungens främsta uppgift vara att värna freden, de borgerliga friheterna och den allmänna
säkerheten. Oberoende av ståndstillhörighet var alla undersåtar i förhållande till konungamakten, och individens rättskapacitet var därfor
teoretiskt oberoende av statsskicket. Det kunde darfor utvecklas ett
slags egalitär föreställning om att konungen var hOjd över särintressen och tillgodosåg folkets väI. AvenJohann Friedrich Struensees
korta reformperiod i r77o-talets inledning upptog i mycket samma
element som präglade den svenska radikalismen. Áttdå rrrt det skillnader mellan de båda länderna. Exempelvis tryckfriheten växte i Sverige
fram konsekvent ur den politiska uwecklingen, medan den i Danmark infördes närmast utan förberedelser och i strid mot statsformens förhärskande principer. Den oinskänkta tryckfriheten avskaffades också redan av dess upphovsman och efter Struensees fall kom
den endast att fortleva formellt och under arbiträr tillämpning.'o

Fr i b e tsti d en s rø di k ø li srn
Áven de meritokratiska tankarna borjade bli allmänt utbredda, vil- 6g
ket framför allt hade sin grund i de sociala omvälvningar som ägde
rum på de flesta håll i truropa. Om det tidigare i historien hade fun-

nits en självklar samvarians mellan börd, inkomst, utbildningsnivå
och politiskt inflytande så var detta inte längre fallet. Under r Tootalet fanns det rika borgare som kunde föra sig som aristokrater, välbeställda bönder som närmade sig lågadeln i jordinnehav, ofrälse
officerare och ämbetsmän som umgicks i hovkretsar. Det hade uppstått en ny och irreversibel social dynamik och det var en allmän europeisk trend att dessa grupper, som vanligen saknade formaliserat

poli-

tiskt inflytande, stãllde krav på representâtion'
Utan ytterligare fordjupningar kan det obestridligt fastslås, att ra'
dikalismen vilade på allmäneuropeiskt idégods lil<som att stånds- och

inkomstnivelleringen hade internationella motsvarigheter. Däremot

vill jag hävda att den svenska konstirutionalismen gav möjligheter
som var unika i det förrevolutionära Europa att utveckla de republikanska stämningar som var på modet.2' Det svenska parlamentsväsendet hade visat en förmåga attförrtya sig och systemetvar inte entydigt

beroende av en samhällsklass. De radi[ala reformerna syftade

till att

öka denna flexibilitet än mer.

Grunderna för den svenska frihetstida konstitutionen har varit omdiskuterade, men måste framför allt ses som utvecklade ur en inhemsk
tradition. Hâr ingick element från de medeltida landslagarna och
r634 ârs regeringsform med additamentet t66o.I de äldre rättskällorna rymdes förvisso en hel del romerskrättsligt inflytande, men det
hade under r 7oo-talet blivit lika nationaliserat som kristendomen.
Rättshistorikern Per Nilsén har lyft fram llera exempel på att såväl
den vedertagna utländska terminologin som de statsrättliga principer
som reproducerats från antiken och framåt inte heller ansågs täcka de
svenska tillämpningàrna.22

Vsst kom nya filosofiska grundsatser att

påverka debatten under frihetstiden. De internationella statsrättsliga
teorier som rrar i svang kom exempelvis att influera de diskussioner
om konstitutionella förändringar som fördes i r76o-talets förenade
deputationer, dock utan påtagliga resultat." Desstörinnan hade man
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läst de nya tankarna och i förekommande fall smickrat sig över att de
stämde märkligtväl överens med kodifierad statsrätti Sverige. Någon

direkt påverkan hade det nya tankegodset emellertid inte utövat.
Grundlagsfäderna av 17 t9 hade också bara i ringa grad tagit intryck
internationella idéer vi d lagpangrafernas utformning.'a
För att sammanfatta: De kontraktstankar som fanns immanenta i
de frihetstida fundamentallagarna återknöt i första hand dll inhemsk
konstitutionell tradition. Först i efterhand kom de am idémâssigt rationaliseras i överensstämmelse med samtidâ stâtsrättsligt tankeav

gods. De svenska reformiwarna anslöt till en allmäneuropeisk trend
dar de svenska förslagen ingalunda behöver ha varit de verbalt mest

radikala.I gengäld torde det frihetstida svenska statssystemet ha erbjudit unikt goda möjligheter att genomföra flera av de förslag som
stod på agendan.

Yar dä det frihetstida systemet så uwecklat och den politiska radikalismen så tongivande inom detta att fundamentala rättsliga förändringar verkligen stod för dörren? En kontrafaktisk prognos från läget
nd t77o-talets ingång tycks kunna stödja ettsådant antagande. Dock
måste en viktig poäng understrykas: När man bedömer radikalismens

utbredning och diskussionernâs verklighetsförankring skall de politiska förslagen framför allt betraktas som en kamp för medborgarnas
lika rättskapacitet, inte som en kamp för utökad representation.
Många forskare har uppmärksammat den retoriska radikaliseringen
mot frihetstidens slut, men avfärdat den som skuggboxning eller ett
spel för gallerierna; när verkliga beslut skulle fattas återgick alla, frãn
adel till bönder, till traditionell intressebevakning." I de bedömningarna har man inte klart separerat diskussionen om juridiska eller civila rättigheter från den om politisk representation. Dessa båda moment kan inte automatiskt sammanblandas och den förra hade avgiort
mycket större djup. Iakttagelsen är helt i överensstämmelse med
Thomas H. Marshalls klassiska teori, enligt vilken medborgarskapet
utvecklats från civila över politiska och slutligen till sociala rättigheter.'u En god möjlighet att bekräfta hypotesen här är att sruderâ de yrkanden som förordade full rättssubjektivitet även åt kvinnor. I dessa
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nämns ingenting om att samtidigt ge kvinnorna politisk

representa- 7 r

tion och nästan utan prövning kan vi förutsätta att en sådan tanke saknade förespråkare.

Det h¿r redan framhållits att representationen var beroende av status, och wå statusförhållanden fortsatte attvîramer påtagliga än andra: kön och förmögenhet. En medborgarevzr närmast definitionsmässigt man. Kvinnor kunde - liksom i det korporativa tänkandet endast ha förmedlad politisk representation genom sin make, far eller
förmyrdare." Medborgarskapetvar i mycket också en ekonomisk fråga eftersom det offentliga framför allt vägdes i ekonomiska termer.
Det är betecknande attnâgra få burskapsägande änkor under rTootalet erhöll valrätt till borgarståndet och utgjorde omdiskuterade undantag från kvin¡ors politiska omlmdighet. Det fanns ännu få sociala

nyttigheter och de viktigaste offentliga verksamheterna - domstolar
och krigsmakt - hade som grundläggande funktion att sþdda olika
former av àgande. Sjalva begreppet rtat var från början en kameral
term och att '>ha del i staten<< var fortfarande att förvalta en förmögenhet som kunde gagna det offentliga såväl som det privata. Ju större förmögenhet desto större intresse i det gemensamma, och rösträtten fortsatte in på rgoo-tâlet attva;ra inkomstreglerad. Detta var
emellertid inget siälvklart hinder för politiska reformer.
Diskussionen om privilegiernas avskaffande hade kommit långt i
r7 7 o-ta\ets inledning. Hade de kunnat fortsätta ostört bara en liten
tid torde man ha kunnat förvänta sig formerandet av ett verkligt radikalt parti med bas bland de ofrälse stånden. De krav som kunde få allmän uppsluûring var privilegiernas avskaffande eller utvidgning intill
berydelseloshet. Eftersom dessa påverkade äganderätten, ämbetstillsättningar och representation skulle det öppna för meritokratiska
vârderingar. Därigenom skulle samhällets formella skrankor ha upphävts och även ståndsriksdagen i sig bli obsolet. Som en oförutsedd
men logisk konsekvens torde därför följt tanken på en representationsreform. Några debattörer hade redan föreslagit ett wåkammarsystem, och de skulle säkerligen ha blivit flera. Däremot är det weksamt om de sociala omvälvningarna eller de ofrälses gemensamma in-
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tressen varit så starka, att de hade kunnat rubba de traditionella makt-

gl'rrpper som hotades.

Detvill

säga, de grupper som redan besatt eko-

nomiskt eller socialt kapital (dâribland ofrälse ståndspersoner) hade
troligen kunnat få ökat politiskt inflytande jämte de gamla eliterna,
medan egendomslösa och kvinnor fortsatt ställts utanför systemet.
Det hade likväl inneburit en övergång från ett stånds- till ett klassamhälle, eller inget mindre än en borgerlig revolulion'
Det polidska läget talar för att riksdagen 17 7 r-7 z þunde ha medfört verkligt radikala förändringar i riktning mot allmänna medborgerliga rättigheter och ett mera utvecklat parlamentariskt system.
Emellertid är det ett historiskt faktum att den inte giotde det. Áven
om frihetstidens fundamentallagar hade bred folklig legitimitet och
fastän riksdagssystemet hade börjatîppnå en ny form av mognad,
lyckades det Gustaf III att utan påtagligt motstånd omkullkasta konsrihrtionen. Vi kan utgå från att det fanns fcirsvarare av det frihetstida
systemet som tog det för säkrast att hålla inne med sin kritik av statsvãlvningen. Vi vet också att många med övertygelse välkomnade kuppen och verkligen såg Gustaf III som rikets frälsare. Slutligen är det
också ett faktum att Gustaf

III inför eftervärlden fãttfuanav

en rad

framslmta reformer som innebar antingen återinförandet av förordningar som han upphär.t efter statsvähmingen, elier återuppväckandet
av förslag från partitidevarvets dagar. Antingen konungen nu ledde

uffecklingen, godvilligt släpades med av den eller wingades acceptera
den var det sociala krafter i rörelse som i längden inte gick att stå
emot.
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