
I~EGERINGSFORMENS TILLKOMST 

Av Professor NILS STJERNQUIST, Lund 

Reformer på lagstiftningens område brukar i vårt land sedan 
gammalt förberedas noga. En kommitte tillsättes. Denna dryf

tar frågan i lugn och ro och ej sällan utförligt och omständligt för 
att slutligen avge ett förslag. Myndigheter och organisationer yttrar 
sig över förslaget, pressen gör sina kommentarer, en överarbetning 
sker inom kanslihuset och ytterligare ändringar kan tillkomma vid 
riksdagsbehandlingen. Proceduren kan sträcka sig över år, stundom 
över årtionden. Ett sådant noggrant förfaringsätt borde, kan man 
tycka, framför allt vara på sin plats i fråga om de viktigaste av alla 
lagreformer, tillkomsten av nya grundlagar. Det finns också exempel 
på att man gått till väga på detta sätt; ett sådant erbjuder tillkomsten 
av vår första, för hela riket gällande skrivna författning, konunga
balken i Magnus Erikssons landslag, i sin helhet sammanställd och 
utarbetad aven lagberedning, som var verksam i fem års tid vid 
1300-talets mitt. Men den yttre situationen vid tillkomsten av våra 
skiftande regeringsformer har i allmänhet varit av den art, att föga 
rådrum funnits för tanke- och eftertankeverksamhet. Läget har präg
lats av krig och omstörtningar, och det har gällt för de nya makt
havande att snarast möjligt få fram en ny grundlag, som säkrade 
deras maktinnehav. Ett utmärkt exempel erbjuder just tillkomsten 
av 1809 års regeringsform. 

Sverige befann sig i början av år 1809 i krig med nästan hela 
omvärlden, med Napoleon, med Ryssland och med Danmark-Norge. 
(Förbundet med sjömakten, England, båtade föga.) Pommern var 
ockuperat, Finland hade erövrats av ryska trupper, och dessa stod 
i begrepp att rycka fram i Norrland och mot Åland, varifrån de 
uppenbart hotade Stockholm och Stockholmstrakten. Finanserna 
var urusla, krigföringen knappast bättre, och kungen, Gustaf IV 
Adolf, milt sagt, icke vuxen sin uppgift. Jäsningen bland militära 
och civila ämbetsmän växte. I början av mars 1809 vände den s. k. 
västra arnlen, stationerad på gränsen mot Norge, under befäl av 
överstelöjtnant Georg Adlersparre, fienden ryggen och tågade mot 
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Stockholm i avsikt att göra revolution. Adlersparre förekoms emel
lertid aven grupp civila och militära ämbetsmän i huvudstaden med 
den från finska kriget ryktbare generaladjutanten C. J. Adlercreutz 
i spetsen. Dessa arresterade den 13 mars kungen och fråntog honom 
regeringen.1 

Måhända ansågs fredsfrågan och tronföljdsfrågan som de mest 
brännande till en början, men även författningsfrågan trängde sig 
snart i förgrunden. Att den gustavianska författningen, d. v. s. 1772 
års regeringsform och 1789 års förenings- och säkerhetsakt, med allt 
vad den innebar av envälde och ofrihet, skulle avlösas aven ny 
konstitution med genomförd maktdelning stod klart. Och att den 
nya författningen måste bli färdig så skyndsamt som möjligt, var 
lika uppenbart med hänsyn till att det sades att Ryssland endast 
ville fredsunderhandla med en laglig regering. Det låg vidare i öppen 
dag, att rikets ständer skulle inkallas till riksdag, något som Gustaf 
IV Adolf envist hade motsatt sig. Riksdagskallelse beslöts redan 
den 14 mars, och ständerna skulle sammankomma i Stockholm 
den 1 maj. 

Då det gäller att utarbeta en ny författning, som skall avlösa en 
tidigare, har man från lagskrivningsteknisk synpunkt två alternativ 
att välja mellan. Antingen kan lllan taga den gamla författningen 
såsom utgångspunkt och göra de ändringar i densamma, som anses 
nödvändiga. 1-'illfogas må, att även en kvantitativt sett liten ändring 
kan vara av avgörande betydelse för den politiska makt- och roll
fördelningen. Eller också kan man skriva om författningen från 
grunden. Vilket alternativ som väljes beror på hur en rad olika frå
gor besvaras: hur många och kvantitativt sett hur stora ändringar 
tål den gamla författningen, hur stort pris sättes på att ha en från 
stilistisk och logisk synpunkt tillfredsställande författning, hur högt 
värderas anknytningen till gamla former, formler och formuleringar, 
hur god tid har man på sig för grundlagsskrivandet, o. s. v.? Nu kan 
det givetvis med ·fog invändas, att inget av dessa alternativ någonsin 
renodlat kommer till användning. Det finns alltid paragrafer, som 
måste omskrivas helt, och även i en från grunden nyskriven författ
ning glider gärna formuleringar från dess föregångare in. Men vilket 
av de båda alternativen som väljes såsom utgångspunkt är ur lag
skrivningsteknisk synvinkel fundamentalt, och distinktionen bör hål
las i minnet icke minst för förståelsen av tillkomsten av 1809 års 
regeringsform. 

1 Här hänvisas till Sten Carlsson, »Gustaf IV Adolfs fall» (1944). 
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fVad finns det då för möjligheter att rekonstruera tillkomstför-:, 
loppet av 1809 års regeringsform? Vilket material står härvidlag till ;~~ 
buds? I första hand de egentliga förarbetena till regeringsformen, 
grundlagsutkast och till dem hörande promemorior och annat mate
rial. Vid sidan av de egentliga förarbetena har vi debatterna i stån
dens plena samt diskussionen i press och broschyrer. En rad fak
tiska upplysningar kan därutöver hämtas från samtida brev och 
dagböcker, skrivna av de huvudagerande eller dem närstående per
soner. Viktigast och mest uppmärksammade är några dagboksan
teckningar, nedtecknade av Hans Gabriel Wachtmeister, son till då
varande riksdrotsen C. A. Trolle-Wachtmeister. Så har vi slutligen 
uppgifter och omdömen om vad som hände vid tillkomsten av 1809 
års regeringsreform, lämnade och fällda på en långt senare tidpunkt.2 

Det har nog ganska allmänt i skildringar av tillkomsten av 1809 
års regeringsform gjort sig gällande en tendens att låta materialet 
så att säga ta överhanden. De egentliga förarbetena är givetvis i 
allmänhet av den art, att de utan vidare kan läggas till grund för 
en framställning. Men härvid är att märka, att materialet är ofull
ständigt, åtskilligt kan ha gått förlorat och åtskilligt fästes aldrig på 
ett papper. Beträffande uttalanden från de huvudagerande gäller, att 
sådana uttalanden endast finns bevarade i begränsad utsträckning. 
Risk föreligger vidare att de är tendentiösa eller rentav felaktiga. 
Detsamma kan vara förhållandet med dagboksanteckningarna. Vad 
slutligen angår uppgifterna och omdömena från en långt senare tid
punkt än 1809, får man komma ihåg, att de är präglade av den sär
skilda situation, i vilken de tillkom. I betydande utsträckning utgör 
de ett led i den legendbildning, som uppstått kring frågan om till
komsten av 1809 års regeringsform och som vid närmare granskning 
ej sällan visar sig ha karaktären av kejsarens nya kläder. 

Såsom vanligt är efter en revolution tedde sig kampen om den 
politiska makten och ledningen den första tiden förvirrad. Man kan 
skönja en viss gruppbildning. En grupp bestod av personer ur den 
centrala förvaltningens toppar, såsom riksdrotsen C. A. Trolle-vVacht
meister, presidenten i statskontoret (till gagnet »finansministern») 
C. E. Lagerheim, statssekreterarna Carl Lagerbring och Mathias
 
Rosenblad m. fl. Dit hörde också den erfarne riksdagstaktikern, 
landshövdingen i Karlskrona, Anders af Håkanson, som omedelbart 

2 Upplysningar angående källor och litteratur lämnas i slutet av denna uppsats. 
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efter revolutionen ombads komma upp till Stockholm. Denna grupp 
hade i allmänhet ställt sig kritisk mot Gustaf IV Adolf och ej sällan 
visat en form av passivt motstånd. Det var nu närmast den, som var 
makthavande. 

Utanför denna grupp rörde sig ett antal personer, som icke till
hörde den civila förvaltningens toppar och som mera öppet fram
trätt som motståndsmän. Bland dem märks L. A. Mannerheim och 
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Hans Järta (båda bekanta som oppositionsmän från tidigare riks
dagar), kanslirådet Gudmund Göran A'dlerbeth, mera kän·d som 
skald, riddarhussekreteraren A. G. Silverstolpe m. fl. De hade för
bindelser av olika slag med de tidigare nämnda, men det fanns också 
motsättningar, vilket gav förutsättningar för en ny gruppbildning. 
En särskild position intog Georg Adlersparre, som med sina trupper 
tog kvarter i Stockholm. Tillfogas må, att Gustaf IV Adolfs farbror, 
hertig Carl, som inträtt som riksföreståndare, knappast utgjorde 
mer än en bricka i spelet. 

Några utarbetade författningsplaner hade av allt att döma män
nen bakom 1809 års revolution inte. Wachtmeister berättar i sin 
dagbok under den 30 mars 1809, att på hans fars (riksdrotsens) 
förslag hade en kommitte tillsatts, som under dennes presidium skulle 
utarbeta förslag till de författningsändringar, som borde göras vid 
riksdagen. Kommitteledamöter var vice presidenten i kammarkolle
giet O. E. Lagerheim, revisionssekreterare F. Gyllenborg, Rosenblad, 
Håkanson, Adlerbeth, Adlersparre, Järta samt lagmannen G. Pop
pius, prosten P.S. Drysen och grosshandlaren H. N. Schwan. Det 
väntades vidare, att biskopen i Linköpings stift, C. von Rosenstein, 
skulle inträda i kommitten, liksom att man skulle höra åtskilliga 
andra personer. Uppenbart är, att man ville ge kommitten och där
med dess förslag en så bred förankring som möjligt med represen
tanter för regeringen, de mera aktiva motståndsmännen samt för 
adeln, prästeståndet OCll borgarståndet. 

I sin dagbok under den 20 april omtalar Wachtmeister emellertid 
sedan, att den tilltänkta organisatione'n av författningskommitten 
stannat på papperet. Orsaken härtill skulle vara, att Adlerbeth,' 
Poppius och Järta ej ville medverka på så sätt, att de utarbetade 
planer och överlämnade dem till Håkanson, åt vilken redaktionen 
av regeringsformen hade uppdragits. Adlerbeth hade redan avgivit 
några »punkter» till riksdrotsen. Dem begärde han tillbaka, sedan 
Håkanson sett dem, och därmed var det slut med hans medverkan. 
Även Järta och Poppius upphörde med arbetet, eftersom det »efter 
deras tanke nu blott var fråga om att arbeta för en annan, som 
skulle ensam skörda hedern därav. En sådan oginhet var att vänta», 
tillfogar Wachtmeister, »som en följd av egenkärleken, helst då vid 
dylika tillfällen var och en vill vara ensam lagstiftare och ej under
kasta sina förslag någon jämkning». Däremot skulle Gyllenborg 
hjälpt till, och från honom konI en stor del av de anmärkningar och 
tillägg, som gjordes på detta stadium. Adlersparre skulle också haft 
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del av det förslag, som Håkanson var sysselsatt med, och sagt sig 
fullkomligt gilla detta »såsom vilande på de principer, han i över
läggning med Håkanson ansett böra ligga till grund». 

Wachtmeisters dagboksanteckningar är rapsodiska och präglade 
av nedtecknarens sympatier och antipatier. De kan givetvis inte ge 
oss någon fullständig bild av vad som föregick inom författnings
kommitten. Tydligt är dock, att det fanns motsatsförhållanden och 
att det uppstått en viss spänning mellan gruppen av högre ämbets
män och en del av de övriga. Tillfogas må, att enligt en annan tradi
tion, som förmedlats av Järta, skall Håkanson ha satt sig »i besitt
ning av förtroendet» att utarbeta författningsförslaget. 3 

I riksarkivet finns ett aktstycke, som plägar kallas Anders af 
Håkansons första utkast till regeringsform. Det är ett koncept om 
åtta ark med själva lagtexten skriven å högra delen av sidan och 
med talrika ändringar och tillägg tillskrivna, dels i själva texten, 
dels och framför allt i den breda marginalen å den vänstra delen av 
sidan. Håkanson har genomgående fört pennan.4 Aktstycket har varit 

3 N a u m a D D, Tidskr. för lagstiftning, 1872, s. 257. 
4 Riksdagsacta 1809. Riksarkivet. 

'.1 
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hans arbetsexemplar och återspeglar läget på ett visst, tidigt stadium. 
Att Håkanson sålunda tagit verksam del i arbetet och varit »redak
tör» behöver knappast betvivlas. Varifrån ideerna egentligen kom, 
är svårare att säga. Kvar finns vidare en »P. M. i anledning av fråga 
om ny konstitution 1809», som Poppius inlämnat till riksdrotsen. 
Promemorian innehåller en rad anmärkningar och förslag med ut
gångspunkt från 1772 års regeringsform. Att denna promemoria 
beaktats, är man allmänt ense om. I vilken grad den varit ide
givande, är svårt att säga. I betydande utsträckning innehåller den 
saker och ting, som kan karakteriseras som allmängods. Och tankar 
och förslag kom givetvis även från andra håll, säkerligen också från 
Håkanson själv. Wachtmeister nämnde, som vi sett, i detta samman
hang inte bara Poppius, utan även Järta och ännu tydligare Adler
beth, Adlersparre och Gyllenborg. 

Under den 15 april i dagboken berättar Wachtmeister, att Håkan
son hade till riksdrotsen avgivit ett förslag till regeringsform, som 
skulle meddelas författningskommittens övriga ledamöter. Wacht
meister noterar, att förslaget tycktes böra bli antaget med några få 
ändringar. Om ändring av representationsrätten hade man ej vågat 
nämna något. Fem dagar senare vet Wachtmeister att förtälja, att för
slaget till regeringsform granskades aven kommitte hos riksdrotsen. 
Närvarande var bl. a. Rosenblad, Håkanson, Adlercreutz, Adlersparre 
och t. f. hovkanslern G. Lagerbjelke. Förslaget antogs med tillägg av 
redan påtänkta ändringar. Enligt dagboken skulle kommitten under 
tiden fram till och med den 4 maj ha sammanträtt ytterligare minst 
fyra gånger. En viss oenighet rådde i frågan om ofrälse ståndsper
soners representationsrätt. Slutligen blev emellertid en proposition i 
detta ärende utarbetad. 

Regeringens förslag till ny regeringsfornl var därmed färdigt. Av 
förslaget, som är allmänt bekant under namnet »Håkansonska för
slaget» - ett namn som redan stundom användes av samtiden och 
som sedan, när förslaget så att säga återupptäcktes på 1870-talet, 
blev gängse - har vi bevarade åtskilliga handskrivna exemplar. 
Praktiskt taget alla har tillhört ledamöter av 1809 års konstitutions
utskott eller återfunnits i deras efterlämnade papper. Regeringsför
slaget är vida fylligare utarbetat än Håkansons första utkast. Det är 
uppställt i två huvudavdelningar. Den första har som rubrik: »Om 
konungen, dess styrelse och makt samt de verk honom närmast häruti 
biträde göra»; den senare: »Om riksens ständer, riksdagar och riks
dagsgöromål». Den styrande makten tillerkändes kungen. Vid sin 

REGERINGSFORMENS TILLKOMST 

Anders af Håkansons första utkast till ny regeringsform, första sidan
 
Riksarkivet, foto
 



15 14 NILS STJERNQUIST 

sida skulle denne ha ett statsråd, bestående av fem statsministrar 
(departementschefer) samt sju andra statsråd (utan departement). 
I högsta domstolen skulle kungen ha två röster. ,rad förvaltnings
organisatiollen angår återvände förslaget icke till traditionen från 
tidigare regeringsformer att utförligt reglera denna organisation. Den 
friare ställning, som kungen erhållit på detta område genom 1789 
års förenings- och säkerhetsakt, bibehölls i huvudsak. Den lagstif
tande makten delades mellan kung och riksdag enligt samma rikt
linjer, som återfinnes i 1809 års regeringsform. Beskattningsmakten 
och den därmed sammanknippade makten över statsregleringen till
erkändes i princip riksdagen. Redan första utkastet av Håkansonska 
förslaget innehåller den välkända satsen, att svenska' folkets urgamla 
rätt att sig beskatta utövas av riksens ständer vid allmän riks.dag 
- det är för övrigt här som vi första gången möter denna deklara
tion, som vållat grundlagstolkare så mycket huvudbry men som 
med suggestivitetens styrka vunnit stadgat burs.kap för framtiden. 
Den procedur, som förslaget anvisade å finansmaktens område, er
bjöd emellertid goda möjligheter för den första statsmakten att göra 
sig gällande och att leda riksdagens beslut i »önskad» riktning. Ären
den rörande statsverket och statsregleringen omgavs med sekretess. 
De skulle beredas av hemliga utskottet, där kungen var ordförande. 
Själva besluten skulle sedan fattas av ståndens plena, dock med det 
viktiga undantaget, att om två stånd stannade mot två, skulle hem
liga utskottets mening bli gällande. Förslag till bevillningens fördel
ning skulle visserligen uppgöras av bevillningsutskottet, men om 
stånden icke kunde enas, skulle avgörandet träffas vid ett gemensamt 
sammanträde med samtliga stånden på rikssalen inför kungen. Slut-o 
ligen gällde, att om riksstaten inte var reglerad och bevillning över
enskommen vid riksdagens slut, kunde kungen »med statsrådet där
om besörja» till nästa riksdag. 

Sådant tedde sig i grova drag regeringens förslag till ny regerings
form. Det är i jämförelse med tidigare författningsbestämmelser ur 
lagskrivningsteknisk synvinkel i huvudsak att betrakta som en »ny 
produkt». 

Meningen var nu - sades det - att riksdagen skulle erkänna 
hertig Carl som kung i kraft av dennes arvsrätt och därefter få ta 
ställning till författningsförslaget men därvid i huvudsak endast ha 
rätt att antingen antaga eller förkasta detsamma. I det senare fallet 
skulle de under Gustaf IV Adolfs regering gällande författningsbe
stämmelserna (1772 års regeringsform och 1789 års förenings- och 
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säkerhetsakt) fortfara, d. v. s. enväldet bestå. Det var ett högt utspel, 
som gjordes, och man var tydligen inte allmänt överens om en lyck
lig utgång. Men Adlersparre sades vara fast besluten att genomföra 
författningsförslaget, och man rustade sig så gott man kunde. Av 
särskild betydelse var, att af Håkanson utsågs till bondeståndets 
sekreterare (detta i trots av att bondeståndet var garanterat att få 
denna post besatt med en ofrälse man). I sin egenskap av sekreterare 
skulle Håkanson gå bönderna till handa på olika sätt och även enligt 
gammalt skick och bruk ordna lämplig »bespisning». Denna posi
tion skulle, ansåg man, göra det möjligt för den erfarne riksdags
taktikern att dirigera ståndets beslut. 

Det gällde för regeringen nu närmast att göra författningsförslaget 
bekant och få den allmänna opinionen och särskilt riksdagsmännen 
positivt ins,tällda till förslagets innehåll. Wachtmeister berättar, att 
till författningskommittens sista sammanträde den 4 maj, hade även 
lantmarskalken och de tre ofrälse ståndens talmän infunnit sig. Var 
och en av dem hade tagit med sig ytterligare två representanter för 
sitt stånd. Dagboken noterar samtidigt, att riksdrotsen delade ut »till 
de kloka i stånden» så många avskrifter av regeringens författnings
förslag, som man hann göra, i syfte att var och en skulle kunna 
framföra anmärkningar, som därefter komme att granskas av her
tigen och författningskommitten. Det får dock antagas, att uppgifter 
om förslagets inn'ehåll sipprat ut långt tidigare och vunnit en ganska 
allmän spridning. 

Men utvecklingen länkades ej i de avsedda banorna. I vida kretsar 
höjdes kritik mot såväl det tillvägagångssätt, vilket regeringen äm
nade använda, som mot innehållet i förslaget. Diskussionens vågor 
gick höga. Mot regeringens plan »kung först - konstitution sedan» 
uppställdes motprogrammet »konstitution först - kung sedan», och 
hertigens arvsrätt till kronan underkändes. Enligt vVachtmeisters 
dagbok (21/5) skall Järta ha varit livligt engagerad för sistnämnda 
linje. Wachtmeister noterade i annat sammanhang (13/5), att iden, 
att alla grundlagar var upphävda och att det rådde revolution, frätte 
omkring sig på ett oroande sätt. 

Under hand gjordes försök att förmå hertigen att ge vika och 
även att nå en kompromiss. En överläggning ägde rum på slottet 
den 7 maj inför hertigen. Närvarande var riksdrotsen Trolle-Wacht
meister, hovkanslern Lagerbjelke, samtliga talmän jämte ytterligare 
representanter för de fyra stånden, bland dem några av de mer 
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oppositionella riddarhusledamöterna, samt slutligen Håkanson i sin 
egenskap av bondeståndets sekreterare. Från överläggningen före
ligger ett protokoll. 5 

Enligt protokollet lämnade Lagerbjelke inledningsvis upplysningar 
angående det »hopplösa» utrikespolitiska läget och underströk med 
skärpa nödvändigheten av att man fick en laglig regering för att 
fredsunderhandlingar skulle kunna inledas. I anknytning härtill sade 
Lagerbjelke, att hertigen med bekymmer erfarit, att irriga rykten 
kringlupit om att ett nytt förslag till regeringsform skulle på ett 
överraskande sätt bliva för riksens ständer framställt, i hopp att 
deras bifall utan överläggning däruppå skulle följa. Detta ville Lager
bjelke på uppdrag av hertigen dementera. Omedelbart därpå inträdde 
hertigen själv och bekräftade hovkanslerns ord. De uttalanden, han 
därefter gjorde i tronföljds- och författningsfrågorna, var delvis vaga, 
men betecknar en klar reträtt från den tidigare positionen. Hertigen 
skulle först erkännas som kung, men detta skulle ske genom ett 
riksdagsbeslut och först därigenom skulle hans arvsrätt till tronen 
inträda. Han skulle sedan överlämna åt ständerna att själva över
enskomnla om den nya regeringsformen, men grunderna borde an
tagas av både konung och ständer - hertigen angav samtidigt vilka 
dessa grunder borde vara. Och slutligen skulle den av ständerna 
utarbetade regeringsformen överlämnas till Kungl. Maj :ts prövning 
och sanktion. 

Tydligt är emellertid, att man inte kom överens vid mötet inför 
hertigen. I själva verket fortsatte underhandlingarna under aftonen 
den 7 maj. Ett möte hölls då hos lantmarskalken, och bud gick 
mellan lantmarskalkens bostad och slottet. Den lösning, som proto
kollet återger, utgör resultatet även av dessa underhandlingar. Läget 
var emellertid spänt och diskussionsämnena ömtåliga, och det kan 
på vissa grunder ifrågasättas, om protokollet enligt alla mötesdel
tagarnas mening på ett riktigt sätt återgav vad man kommit över
ens om. 

Regeringens plan att genom de ovan skildrade underhandlingarna 
den 7 maj nå en allmän anslutning till sitt program för lösningen 
av tronföljds- och författningsfrågorna misslyckades. Adeln och bor
garståndet ville varken medge, att hertigen blev kung, innan författ
ningen antogs, eller låta denne få sanktionsrätt till regeringsformen. 
Läget var allvarligt. Sedan ovan angivna protokoll upplästs vid adelns 

5 Detta är intaget i ståndens protokoll för den 8 maj. 
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sammanträde den 8 maj och lantmarskalken frågat om ståndet ville 
ansluta sig till programmet, hördes inte ett enda ja-rop. I stället 
uppträdde den från revolutionsförberedelserna b·ekante frih·erre Jacob 
Cederström och därefter friherre Knut I{urck och yrkade: konstitu
tion först, kung sedan. Många instämde, och sedan lantmarskalken 
gjort sig skyldig till ett med tanke på den ömtåliga situationen mindre 
väl avpassat inlägg, blev villervallan lika allmän som möteskulturen 
ringa. »Nu är fan lös», skrev samma dag en samtida iakttagare. 6 

En hovjunkare, som den 8 maj presenterades på slottet, skrev i 
ett brev till sin hustru samma dag: »Hertigen ser mycket gammal 
och skröplig ut.» 7 Enligt vad som uppgavs hade hertigen sagt, att 
han redan gått så långt i medgivanden som han kunde, och inför 
utgången på riddarhuset och i borgarståndet skall han ha varit 
benägen att draga Slig tillbaka. Måhända kommer man sanningen 
närmare, om man säger, att bland hans närmaste omgivning fanns 
det personer, som ansåg ett sådant motdrag riktigt. Andra åter 
delade inte d·enna uppfattning - bland dem befann sig lantmar
skalken, landshövdingen i Kalmar M. C. Anckarsvärd och översten 
A. F. Skjöldebrand. De fick hertigen på andra tankar. Redan på 
kvällen den 8 maj meddelades genom lantmarskalken ett lugnande 
och klart b·esked om att hertigen gav efter. Vid sammanträdet på 
rikssalen den 10 maj, då Gustaf IV Adolf »officiellt» avsattes, upp
manade hertigen ständerna att »sig emellan rådslå och överens
komma» om en ny regeringsform och att själva »utstaka det över
läggningssätt», som snarast och lämpligast ledde till det avsedda 
målet. Han lovade att stå kvar som riksföreståndare, till dess stän
derna överlämnat resultatet av sitt arbete till honom. Han skulle 
då lämna definitivt besked, om han ansåg sig kunna alltjämt med
verka. 

Därmed hade regeringens plan på »kung först, konstitution sedan» 
stjälpts. Riksdagen skulle först själv fastställa regeringsformen och 
därefter välja (underförstått hertigen) till kung. Någon proposition 
till riksdagen i författningsfrågan från regeringen var ej att vänta. 

Kritiken riktade sig emellertid, som redan nämnts, inte bara mot 
det tillvägagångssätt, som regeringen ville använda. Den vände sig 
också mot innehållet i regeringens tilltänkta förslag till ny regerings

6 F. T e r s m e d e n. Se Hist. tidskr. 1918, s. 186. 
7 »Bengt von Hofstens brev från 1809 års riksdag», s. 47 f.; v. Hofsten till

lägger: »men» han »har stora mustascher och peruk». 

2 - 18o9 års regeringsform 
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form. Därvid kom framför allt förslagets bestämmelser om beskatt
ning och statsreglering i skottgluggen. I ett brev av den 4 maj ut ... 
tryckte sålunda överste Baltzar von PJaten, av eftervärlden mest 
känd som byggare av Göta kanal, sitt missnöje med förslaget och 
framhöll som en huvudanledning, att penningverket ej var nog i 
riksdagens händer och tillsyn. 8 Samma önskan att slå vakt om riks
dagens finansmakt kom också till synes i några av de politiska 
broschyrer, som publicerad,es vid denna tid. Det gäller bl. a. A. G. 
Silverstolpes av eftervärlden så uppmärksammade skrift» Vad synes 
allmänna opinionen önska till en, nu möjlig, förbättring av svenska 
statsförfattningen?» Silverstolpe yrkade här bl. a., att »ständerna, 
ensamma landets beskattare», skulle »äga att bestämma beskatt
ningens varjehanda ändamål under fredstillstånd, och anslå sum
morna till vartdera särskilt, men vid inträffande krig endast i massa 
bevilja vad till dess utförande de» prövade »nödigt». I båda fallen 
skulle det vara dem förbehållet att överse användningen av utgif
terna, som konungen ensam anordnade. Tillfogas må, att redan sam
tiden trodde, att Järta stod bakom den silverstolpeska broschyren. 

Regeringen var emellertid med vissa undantag inte obenägen att 
göra ändringar och eftergifter i fråga om författningsförslagets inne
håll. Grunderna för regeringsformen bord·e enligt vad hertigen med
delade vid underhandlingarna den 7 maj bliva: »att bevara allmän 
och enskild säkerhet och äganderätt, riksens ständers fri- och rät
tigheter, svenska folkets ovillkorliga självbeskattningsrätt, allmänna 
medlens ordentliga förvaltning, konungens rådgivares billiga ansva
righet, domarämbetets helgd och oberoende av högsta maktens god
tycke, samt skriv- och tryckfrihetens lagbundna, men till alla grenar 
av allmän nytta sträckta utövning». Vid sammanträdet på rikssalen 
den 10 maj angav hertigen på samma sätt grunder för den nya 
regeringsformen. De överensstämmer i stort med de tidigare fram
förda. Dock tillades nu, att författningen borde bevara kungamak
tens helgd och verkningsförmåga, och i stället· för »svenska folkets 
ovillkorliga självbeskattningsrätt» talades det om »riksens ständers 
ovillkorliga självbeskattningsrätt» , en icke oväsentlig ändring med 
tanke på den statsrättsliga diskussionen om beskattningsbestämmel
serna i förenings- och säkerhetsakten. 

Kritiken fick sin särskilda karaktär av den politiska gruppbild
ning, som samtidigt pågick, och av de personliga motsättningar, som 

8 S c h i nk e l s »Minnen», bih. 2, s. 98. 
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rådde. Hertigen fann sålunda - som han framhöll i ett brev till sin 
förtrogne, sedermera utrikesstatsministern Lars von Engeström 
ingen annan orsak till kritiken mot regeringsförslaget »än beklag
ligen den vanliga jalousie som auktorer sins emellan hyser».9 En del, 
bl. a. Wachtmeister (5/5), ansåg att förslaget innehöll »två eller tre 
oförsiktiga» paragrafer, vilket utnyttjades för att »elektrisera mäng
den». Den gamla styrande gruppen kom ut i blåsväder samtidigt 
med dess förslag till ny regeringsform. Attackerna koncentrerades 
kring Håkanson, som säkerligen med rätta ansågs som den starkaste 
av de »gamla». Han var nämligen - som saken sedermera uttryck
tes - »redan från förra riksdagar fruktad för sitt inflytande och 
hatad för sin karaktär» .10 Slagordet spridde sig att regeringsförslaget 
var en förklädd säkerhetsakt.11 

H. G. Wachtmeister,s i dagboken (22/4) senare tillskrivna karak
teristik av männen kring regeringsförslaget som »monarkiens gamla 
riddare, vilka väl ser sig nödgade att i den föreslagna grundlagen 
hylla tidens anda för att göra arbetet smakligt och få revolutionen 
gillad på riksdagen, men som därjämte i deras projekt berett åt
skilliga gömställen, varifrån styrelsen kan ligga i bakhåll på natio
nens onlbud», sammanfattar på ett utmärkt sätt den blandning av 
sak'liga och personliga moment, som förelåg. 

Kritiken blev den gamla, styrande gruppen övermäktig och den 
miste greppet över utvecklingen. Trolle-Wachtmeister, Lagerbring 
och C. E. Lagerheim drog sig mer eller mindre tillbaka. Och Håkan
son blev i mitten av maj »tvungen» att lämna sin post som bonde
ståndssekreterare och resa hem till Karlskrona. Skjöldebrand säger 
sig i sina memoarer ha medverkat härtill. Adlersparre stannade vis
serligen kvar, men hans anseende och inflytande hade sjunkit kraf
tigt. De av de »gamla» i övrigt som stannade, såsom Rosenblad, 
måste mer eller mindre spela anpasslingens roll. Ledningen övergick 
i stället till den grupp av personer, som tidigare rört sig utanför den 

g S a n d e g r e fl, »Till historien om statshvälfningen i Sverige 1809», s. 86. 
10 »Landshövdingen Gustaf Wathier Hamilton och hans anteckningar från I{arl 

Johanstiden», s. 4l. 
11 F. Te r s m e d e n skriver i brev av 8/5 följande för hela läget karakteristiska 

rader: »Efter gammal riksdagsvana så grälas här. De som varit auteurer och äls
kare av säkerhetsakten hava hopsmort en ny regeringsform, åt vilken de givit 
namn av hertigens, och som på klubbar blivit uppläst genom talmännens försorg. 
Det var säkerhetsakten, klädd i ny rock; man plockade sönder den bit för bit,. 
och förmärktes ett allmänt missnöje både över saken och sättet, varpå man 
trodde, att den skulle förebringas stånden. Man ansåg ständerna berättigade att 
föreskriva det sätt, varefter de ville bliva styrda hädanefter, då de antaga en ny 
konung utom den vanliga successionsordningen». Hist. tidskr. 1918, s. 185. 
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Lars August Mannerheim, ordf. i KU 1809
 

Teckning, Per Krafft d. y. S. P. A. foto
 

inre cirkeln och som lämpligen efter en senare brukad terminologi 
kan kallas »1809 års män». Till dem räknas främst bland här redan 
nämnda personer L. A. Mannerheinl, Hans Järta, A. G. Silverstolpe, 
A. F. Skjöldebran,d, Baltzar von Platen, Gudm;un'd Göran Adlerbeth 
samt därutöver Järtas förtrogna Adolf Göran Mörner och J. G. Gahn. 

Då 1809 års män nu efter hand blev mäktigare och »fördrev» de 
tidigare ledande, hade de stöd aven ny gruppbildning (eller kanske 
riktigare sagt flera nya gruppbildningar) till vänster, av radikaler och 
republikaner och alla andra, som det hette, »oförfärade demokra
tiserande skrikare» (Wachtmeister). Den centerpartiposition, i vilken 
1809 års män på så sätt befann sig i maj 1809, var onekligen syn
nerligen förmånlig för den som ville utöva politiskt inflytande. Kom
promiss, moderation och självbesinning blev slagord, som karakteri 
serade den nya tongivande gruppens politik. Å andra sidan erford
rades ett betydande mått av hänsynstagande till vänstergrupperna, 
och risk förelåg för en dubbel frontställning. 

Det låg i sakens natur, att riksdagen skulle, sedan författnings
frågan kommit i dess händer, tillsätta ett konstitutionsutsl{ott. Med-
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Baltzar Bogislav von Platen, ledamot av KU 1809
 

Oljemålning, O. J. Södermark. S. P. A. foto
 

lemmarna i detta utsågos den 12--13 maj. Valda blev för adeln fri
herrarna Mannerheim och von Platen samt Adlerbeth, Silverstolpe, 
Skjöldebrand och bergsrådet von Stockenström, för prästeståndet 
biskoparna Carl von Rosenstein i Linköping och C. G. Nordin i 
Härnösand samt Uppsala-professorn, sedermera biskopen i Västerås 
Sven Caspersson Wijkman, för borgarståndet assessor J. G. Gahn, 
lagman I. Blom och brukspatron Daniel Eberstein och för bonde
ståndet Mats Pehrsson från Utsund i Dalarna, Anders Jansson 
Ryckert från Ytterboda i lJppland och Jon Jonsson från Skörje i 
Blekinge. Det betraktades som uppseendeväckande att Adlersparre 
blev förbigången. Ordförande i utskottet blev med rangens och 
ålderns rätt Mannerheim - adeln var hänsynsfull nog att inte invälja 
någon greve. Till sekreterare utsågs Hans Järta och till vice sekre
terare presidentsekreteraren och skalden J. D. Valerius. 

Valet måste i huvudsak betecknas såsom en framgång för 1809 
års män, som kunde insätta en hel rad av sina ledande personer i 
utskottet. Särskilt gäller detta om ledamöterna från adeln. Av präste
ståndets ledamöter räknades Rosenstein och Wijkman som »libe
rala», medan Nordin hörde hemma i det motsatta lägret. Han hade 
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på sin tid varit medhjälpare och rådgivare till Gustaf III och stod nu 
Rosenblad och Håkanson nära.12 Någon egentlig opposition mot 1809 
års män kunde han dock knappast föra, så länge dessa bibehöll sin 
kompromissvänliga inställning, och detsamma torde ha varit fallet 
med övriga »eventuella oppositionsmän» inom utskottet. Av borgar
ståndets ledamöter var, som redan nämnts, Gahn lierad med Järta, 
och även Blom och Eberstein torde kunna räknas som »liberala». 

Det väntades nu ganska allmänt, bl. a. med hänsyn till att de 
utrikespolitiska förhållandena manade till skyndsamhet, att konsti 
tutionsutskottet skulle inskränka sig till en översyn av regeringsför
slaget och att arbetet skulle vara slutfört inom fjorton dagar. Att 
regeringförslaget har bildat utgångspunkten för arb·etet framgår med 
all önskvärd tydlighet. För översynen var givetvis den kritik som 
framförts mot förslaget vägledande. En särställning intog de erin
ringar och synpunkter, som framförts eller framfördes av utskotts
ledamöterna själva. Av betydelse har vidare varit två aktstycken, 
som finn~ bevarade, ett utlåtande i författningsfrågan av utskottets 
ordförande, Mannerheim, och en promemoria för utskottets arbete 
av dess sekreterare, Järta. Mannerheims utlåtande innehåller syn
punkter i anslutning till 1772 års regeringsform, medan Järtas pro
memoria uppställer en rad frågor, till vilka utskottet borde ta ställ
ning och som presenteras under följande fem rubriker: styrande 
makten, domaremakten, lagstiftande makten, makten att beskatta 
och kontroll. Man har i detta sammanhang också brukat fästa upp
märksamhet vid några »Reflexioner i anledning av närvarande poli
tiska ställning», som A. G. Mörner nedtecknade i april 1809, medan 
han vistades på Esplunda utanför Örebro. Därutöver hade utskottet 
som ytterligare arb·etsmaterial alla de många yttranden och förslag 
i författningsfrågan, som framkom i ståndens plena e.ller på annat 
håll. Bland de sistnämnda brukar nämnas ett aktstycke av kansli 
rådet Eric Bergstedt med kritiska synpunkter på regeringens författ 
ningsförslag. Aktstycket, som kallas »Något om den projekterade 
konstitution», har återfunnits bland Platens efterlämnade papper. 

Arbetet inom konstitutionsutskottet påbörjades omedelbart. Enligt 
ett protokollsutdrag skulle utskottet ha hållit sitt första sammanträde 
på förmiddagen den 12 maj, varvid samtliga ledamöter var närva
rande.13 Angivna datum måste emellertid vara felaktigt, enär alla 

12 Om Nordin se Gidiund, Kyrkohist. årsskr. 1951, s. 53 ff. och Waller, 
Hist. tidskr. 1953, s. 48 ff. 

13 Konstitutionsutskottets memorialer 1809-10, s. 1 f. Enligt samma protokolls
utdrag beslöt utskottet, att diskussionsprotokoll ej behövde föras. 
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stånden då ännu icke hade valt sina ledamöter i utskottet. Det första 
sammanträdet torde i stället ha ägt rum söndagen den 14 maj. 
Arbetet bedrevs, enligt utsago av ett par av ledamöterna i ståndens 
plena, hårt och intensivt. I sin 23 år senare nedskrivna b,erättelse om 
regeringsformens tillkomst berättar Järta, att utskottet överlade dag
ligen under tio till tolv timmar. Och han tillägger: »Blott den åter
stående delen av dygnet hade sekreteraren att använda till redaktion 
av de beslutade paragraf.erna, vilka merendels den följande dagen 
justerades» .14 

Både samtiden och ·eftervärlden har särskilt uppmärksammat den 
roll som Järta spelade i utskottet. Att han var strängt sysselsatt under 
den tid arbetet med regeri~gsformen pågick, b'ehöver inte betvivlas. 
Av hans hand föreligger ett koncept till regeringsformen, tillkommet 
på ett relativt tidigt stadium, och han utarbetade, som redan an
givits, en arbetspromemoria. Och några dagar efter det att regerings
formen antagits den 6 juni 1809 skall Mannerheim i ett privat säll
skap ha sagt, att »vi voro 30 i konstitutionsuts.kottet - ledamöterna 
voro 15, men Hans Järta som sekreterare utgjorde också 1'5».15 Men 
arten och graden av Järtas inflytande har omdiskuterats av efter
världen. Ofta har han presenterats som regeringsformens författare, 
stundom som (med någon ringaktning i tonfallet) enbart utskottets 
sekreterare. Frågan om Järtas roll i 1809 års konstitutionsutskott kan 
inte här upptagas till egentlig behandling. Att han varit en »ovanlig» 
sekreterare torde stå klart. Men det förefaller som om också hans 
egentliga meningsfränder inom utskottet varit livligt verksamma. 
Och av intresse i sammanhanget vore att veta, vilken roll de inför 
eftervärlden mera »tysta» utskottsledamöterna spelat i utskottsarbe
tet, män som Nordin, Rosenstein, Wijkman, Blom och Eberstein. 
Ingen av dem var obetydlig, och i varje fall Rosensteins aktivitet 
lärer icke kunna sättas i fråga. 

Arbetet inom utskottet fortskred emellertid raskt. Platen kunde 
redan i ett brev från tiden 15-20 maj meddela grunddragen av 
förslaget. Meningarna inom utskottet hade knappast varit delade 
och någon votering hade ej behövt tillgripas.16 I dagboken under den 
21 maj noterade Wachtmeister, att författningsförslaget var i det 
närmaste färdigt och att alltjämt ingen votering försiggått. Biskop 
Nordin berättade i ett brev den 22 maj, att utskottet »med god enig

14 Hist. tidskr. 1915, s. 265.
 
15 »Bengt von Hofstens brev från 1809 års riksdag», 1913, s. 136.
 
16 S c h i n k e I s »Minnen», bih. 2, s. 114 f.
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het» gått igenom »alla till konstitutionen hörande momenter», för
slaget var »under uppsättning» och Nordin tillade: »Ingen votering 
har varit oss emellan, intet surt ord. Mannerheim förer ordet artigt 
och värdigt».17 Därpå vidtog underhandsdiskussioner om förslagets 
innehåll. A hertigens vägnar fick Engeström och Lagerbjelke, må
hända också Adlersparre del av förslaget. Detta blev också uppläst 
för hertigen, och det meddelades, att denne ej hade några erinringar 
att göra. Till hertigen överlämnades senare de ändringar, som gjor
des vid utskottets slutjustering av förslaget den 1 juni. Efter pingst
helgen, som inföll 21-22 maj, fortgick överläggningarna inom kon
stitutionsutskottet, varvid icke blott en hel rad detaljfrågor utan 
även stora reformprojekt behandlades. Nu blev meningsmotsätt 
ningarna starkare och votering förekom. Av det memorial av den 
2 juni till stånden, varmed utskottet presenterade sitt förslag till ny 
regeringsform samt av reservationerna till förslaget, framgår i hu
vudsak, vilka tvistepunkterna var. 

Vid behandlingen av tvistepunkterna förelåg en tydlig strävan 
inom utskottet att undvika att så att säga positivt engagera utskottet 
för förslag, som kunde beräknas bli föremål för delade meningar 
inom stånden och därför äventyra eller fördröja en lösning av för
fattningsfrågan. Denna taktik var självskriven, då det gällde den 
verkligt stora frågan, spörsmålet om ändringar i representations
systemet. I memorialet sades blott, att det var till grunden rättvist 
och billigt, att ofrälse jordägare och bruksidkare blev representerade 
vid riksdagarna men att utskottet i avsaknad av utredning i ämnet 
- och en sådan var icke gjord i en handvändning - avstod från 
fö:r.slag i ämnet. Synpunkten att en representationsreform för till~ 

fället icke vore möjlig, utvecklades sedan vidare i ett särskilt ytt
rande av Adlerbeth. 

Samma taktik kom i huvudsak också till användning vid behand
lingen av två särskilda projekt, som hade sina egna talesmän inom 
utskottet. Det ena - som fördes till torgs av Platen - avsåg in
förandet aven allmän nationalarmering (värnplikt), det andra, som 
hade A. G. Silverstolpe till förespråkare, gick ut på införande aven 
riksens ständers permanenta lag- och hushållsberedning. Inget av 
dem vann sådan genklang, att det togs med i förslaget till regerings
form. Platens projekt omnämndes med några vänliga ord i memo
rialet, medan Silverstolpes förslag nedvoterades inom utskottet med 
nio röster mot sex. Båda överlämnades till ständernas bedömande. 

17 Hist. tidskr. 1953, s. 60 f. 
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Till utskottets förslag hade em,ellertid fogats en rad reservationer, 
som dock med ett undantag alla var av den art, att de icke äventy
rade förslagets positiva utgång. En reservation avsåg kungens rätt att 
börja krig, en annan landshövdingarnas och vissa kollegiichefers in
rangering bland förtroendeämbetsnlännen med därav följande möj
lighet för kungen att avsätta dem, en tredje rörde tolkningen av 
»religionsfrihetsbestämmelsen» i regeringsformen § 16/8 en fjärde 
gällde kravet från bondeståndets representanter på rätt för ståndet 
att självt välja talman och sekreterare. U n d a n t a g e t var en reser
vation, som rörde privilegiefrågan. Representanterna för de tre högre 
stånden enade sig om att en garanti för dåvarande existerande privi
legier borde införas i förslaget till regeringsform (§ 114). Dessa skulle 
icke kunna ändras eller upphävas utan bifall av samtliga stånd, allt
så även det eller de stånd, som stod som innehavare av dem. Här
emot reserverade sig böndernas representanter i utskottet och fram
höll uttryckligen, att all jord borde deltaga i lika beskattning och 
försvarsbördor. Privilegierna borde därför icke omnämnas och ga
ranteras i regeringsform,en.19 

Samtidigt pågick finslipningen och justeringen av lagtexten. Efter 
något dröjsmål kunde utskottet efter slutjustering den 1 juni, nästa 
dag överlämna sitt förslag till stånden. Förslaget presenterades, som 
redan omnämnts, i ett särskilt memorial, enligt traditionen förfär
digat på en natt av Hans Järta.20 Memorialet är skrivet med kraft 
och elegans och hör till de klassiska aktstyckena i svensk historia. 
Känt i vida kretsar har blivit det något mångtydiga uttalandet, att 
utskottet »sökt att bilda en styrande makt, verksam inom bestämda 
former, med enhet i beslut och full kraft i medlen att dem utföra, 
en lagstiftande makt, visligt trög till verkning men fast och stark 
till motstånd, en domaremakt, självständig under lagarna, men ej 
självhärskande över dem». Utskottet sade sig vidare ha »sökt att 
rikta dessa makter till inbördes bevakning, till inbördes återhåll, 
utan att dem sammanblanda, utan att lämna den återhållande något 
av den återhållnas verkningsförmåga. På dessa huvudgrunder av 
statskrafternas särskilda bestämmelser och ömsesidiga motvikt» 
skulle »den statsförfattning vila, som utskottet föreslagit». Utskottet 

18 Se härom närmare i H e s s l e r, »Stat och religion i upplysningstidens Sve
rige» (1956), s. 154 ff. 

19 Beträffande privilegiefrågan hänvisas till T h o m s o n, »Grundskatterna i den 
politiska diskussionen» (1923) och till S t e n C a r l s s o n, »Bonden i Sveriges 
historia», 3 (1956). 

20 Avsnittet om kungens rätt att börja krig skall dock ha författats av Valerius. 
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uttalade därjämte, att det ej föreslog »stora och lysande förändringar 
i vår statsförfattnings åldriga grundformer. Det» hade »trott, att så
dana former icke» borde »lättsinnigt omskapas, allraminst i de första 
stunderna aven återvunnen frihet, under en då oundviklig söndring 
av tankesätt» . Tillfogas må, att utskottet inledningsvis underströk, 
att det på grund av »fäderneslandets vådor» måst hasta till sitt mål 
och att det villigt erkände »den ofullkomlighet, som» kunde »upp
täckas i» dess »så skyndsamt fullbordade arbete». I detta samman
hang bör man se förslaget, att former för grundlagsändring skulle 
tillskapas, en viktig nyhet för Sveriges del på det konstitutionella 
området. 

Konstitutionsutskottets förslag till ny regeringsform har av natur
liga skäl många likheter med regeringens författningsförslag. Det 
utgör en om- och överarbetning av detta. Det skiljer sig dock på ett 
par avgörande punkter. En sådan är statsrådets organisation. Ut
skottet avböjde regeringsförslagets »departementalreform» och stan
nade inför den gängse indelningen av Kungl. Maj:ts kansli med fyra 
expeditioner, var och en med en statssekreterare som chef och före
dragande i konseljen. Statsrådet skulle bestå av justitiestatsminis
tern, utrikesstatsministern, hovkanslern samt sex statsråd utan annan 
särskild funktion än den rent rådgivande. En annan avgörande 
punkt, där utskottets förslag skiljer sig från regeringsförslaget, avser 
finansmaktens område, något som var naturligt med hänsyn till den 
häftiga kritik, som riktats mot regeringsförslaget just i denna del. 
Ärenden rörande statsverket och statsregleringen skulle icke, som i 
regeringsförslaget, b,eredas av hemliga utskottet med kungen som 
ordförande, utan av statsutskottet. Om två stånd stannade mot två, 
skulle hemliga utskottets mening icke automatiskt bli gällande, utan 
avgörandet träffas genom votering i förstärkt statsutskott. Och åt 
detta förstärkta utskott uppdrogs också att slita tvister i frågor 
rörande bevillningens fördelning. Regeringsförslaget hade här över
lämnat avgörandet åt· ett gemensamt sammanträde med stånden på 
rikssalen inför kungen. Av betydelse var även, att regeringsförslagets 
fullmakt åt kungen att ombesörja statsreglering och bevillning, om 
ständerna icke hade beslutit i dessa delar vid riksdagens slut, hade 
ersatts aven bestämmelse, att den gamla bevillningen i så fall skulle 
fortfara. På kontrollmaktens område kom utskottet med åtskilligt 
mer detaljerade bestämmelser och med flera nyheter. Dit hör bestäm
melserna om konstitutionsutskottet, justitieombudsmannen, opinions
nämnden och tryckfrihetskommitterade. 



29 28 NILS STJERNQUIST 

Konstitutionsutskottet har därutöver företagit en mängd detalj
ändringar och preciseringar i jämförelse med regeringsförslaget, ej 
sällan karakteriserade aven önskan att fastare binda den första 
statsmakten. Vidare har utskottet, som naturligt är, på många ställen 
omskrivit och utvecklat meningar och vändningar i regeringens för
fattningsförslag. Men i betydande utsträckning har formuleringarna 
från detta förslag bevarats. Detta gäller även i fråga om sådana om
råden, där utskottet kommit med viktiga ändringar i sak. En jäm
förelse i detalj mellan regeringens förslag och konstitutionsutskottets 
förslag skulle vara av intresse för att få frågan om förhållandet mel
lan de båda aktstyckena säkrare belyst. En sådan jämförelse faller 
dock utom ramen för denna framställning. 

Det är en ofta upprepad sats, att konstitutionsutskottets (Järtas) 
produkt i stilistiskt hänseende är avgjort överlägsen regeringens 
(Håkansons) . Omdömet torde grunda sig på Järtas erkända för
måga att på ett elegant sätt behandla svenska språket. Man skulle 
också ha kunnat peka på vice sekreterarens, Valerius, vittra talanger 
och på den omständigheten att icke mindre än fyra av utskotts
ledamöterna var medlemmar av svenska akademien. Om tycke och 
smak bör dock inte diskuteras, och varje jämförelse av sådan art 
blir subjektiv. Om åter med detta omdöme skulle menas, att ut
skottsförslaget skulle vara mer högtstående från lagskrivningssyn
punkt än regeringsförslaget, d. v. s. att det skulle vara lättare att 
tolka och tillämpa, kan det vara befogat att sätta ett frågetecken. 
Konstitutionsutskottet producerade sannerligen självt paragrafer, 
som ur denna synvinkel måste betecknas som misslyckade och som 
under utvecklingens lopp ställt till stort besvär för dem, som haft 
till uppgift att tolka och tillämpa dem. Detta gäller t. ex. i fråga om 
regeringsformen § 77 och § 90. Den förra, som helt utarbetades inom 
utskottet, innehåller så invecklade och dåligt avvägda regler an
gående kronans fasta egendom, att de i praktiken icke kunnat följas. 
Den senare, som i allt väsentligt tillkom inom utskottet, "ger debatt
restriktioner av så komplicerad art, att mången talman torde ha 
bett en stilla bön att bli förskonad från frestelsen att tillämpa 
paragrafen. 

Av den här gjorda jämförelsen och av vad redan sagts torde dock 
klart framgå att om någon bland alla dem, som medverkade vid 
regeringsformens tillkomst, förtjänar nämnas framför de andra, är 
det Håkanson och icke Järta. Det Håkansonska förslaget är ifrån 
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lagskrivningsteknisk synpunkt i huvudsak att betrakta som en »ny 
produkt», konstitutionsutskottets som en överarbetning. 

Redan i de privata diskussioner om utskottsförslaget, vilka ägde 
rum, innan utskottet avgav sitt memorial, höjdes starkt kritiska rös
ter mot förslagets innehåll. Uppgifter angående detta sipprade ut 
efter hand och i slutet av maj månad blev det bättre känt, vad ut
skottet ämnade föreslå, genom att själva lagtexten lästes högt på 
ståndsklubbarna och där kommenterades och diskuterades. Här
vid medverkade ledamöter av konstitutionsutskottet och även Järta. 
H. G. Wachtmeister har i sin dagbok åtskilligt att berätta om kriti
ken mot utskottsförslaget. Den föreslagna regeringsformen, noterade 
han under den 21 maj, »är efter alla klokas tanke förträfflig, men 
det hindrar icke, att den utan nåd förkastas av riddarhusets oför
färade demokratiserande skrikare, ehuru de ännu ej läst något därav 
utan blott genom enskilt samtal ha någon kunskap därom. Deras 
och deras likars utom ståndet oförskämdhet går så långt», fortsätter 
vVachtmeister, »att de påstå, det utskottets ledamöter voro dels köpta 
dels influencerade av hovpartiet. Det var en oväntad beskyllning för 
dem som nyss ansågos såsom chefer för demokratiska partiet och 
i synnerhet är denna förebråelse ny för en Hans Järta (f. d. baron 
Hierta, utskottets sekreterare som däri har stort inflytande ...) ». Det 
är sålunda tydligt, att 1809 års män nu även mötte en öppen oppo
sition från vänster. Wachtmeister har i sin dagbok för de följande 
dagarna åtskilligt att berätta om hur »de illasinnade och exalterade» 
använde alla krafter att utkläda var paragraf av förslaget i en obe
haglig dräkt. Nu kom turen till utskottsförslaget att kallas en för
klädd säkerhetsakt. Slagordet från kritiken mot regeringsförslaget 
blev på så sätt en bumerang. 

Stämningen bland riddarhusets ledamöter förefaller att ha varit 
sådan, att man kunde misströsta om utgången inom det första stån
det. Nu tillkom ,emellertid några omständigheter, som gjorde att slut
resultatet blev »positivt». Nyheter inträffade och spriddes nogsamt 
om framgångar för de ryska trupperna. Böndernas krav på privi
legieutjämning och på ett borttagande av privilegiegarantien ur rege
ringsformen, verkade på ett effektivt sätt avkylande på oppositionen 
på riddarhuset. Och rykten gick, att Adlersparre skulle vara benägen 
att ingripa med vapenmakt, om konstitutionsutskottets förslag fäll
des. Diskussionen hos adeln påbörjades lördagen den 3 juni och 
fortsatte och avslutades måndagen den 5. Mycket stöttes och blöttes, 
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både stort som smått, men tonen i oppositionens inlägg var dämpad. 
Debattens höjdpunkt utgjorde ett inlägg av Adlerbeth, vilket gav ett 
lysande vittnesbörd om dennes insikter i vältalighet och politik och 
som mottogs med »det mest högljudda och högtidliga bifall». Av 
maktfördelningsschemat iden föreslagna regeringsformen lämnade 
Adlerbeth här en beskrivning, som - till skillnad från den ovan 
citerade, mera kända beskrivning, som återfinnes i konstitutions
utskottets memorial - är klar och preciserad. »Efter statslärans 
grunder och historiens vittnesbörd», yttrade Adlerbeth, »synes det 
vara tämmeligen avgjort, att·säkerheten bäst bevaras, då lagstiftande 
makten tillhör nationen och dess regent gemensamt, lagskipande 
makten vissa kårer, som varken av nationen och dess representanter 
eller av regeringen böra lida impositio,n, den exekutiva makten odelt 
innehaves av regenten, och den beskattande odelt av folket. Men», 
fortsatte talaren, »dessa makter böra tillika med den försiktighet i 
den gemensamma utövnh1gen sammanlänkas, att ingendera kan 
göra intrång på den andra, störa jämvikten och draga för mycken 
kraft åt d·en ena eller andra sidan; ty då urartar efter hand antingen 
monarkien till despotism eller folkets frihet till laglöst mångvälde, 
självsvåld och anarki. Att utfinna en sådan jämvikt är det säkra 
men ej lätt verkställbara medlet att giva statsförfattningen var
aktighet.» 

Adeln antog med acklamation konstitutionsutskottets förslag till 
ny regeringsform och beslöt samtidigt, att de anmärkningar, som 
gjordes i ståndens plena, skulle remitteras för yttrande till konstitu
tionsutskottet och sedan avgöras vid nästa riksdag. Till lantmarskal
kens proposition »yttrade» adeln enligt protokollet »enhälligt och 
många gånger det mest högljudda bifall». Detta skall rentav enligt 
samtida vittnesbörd varit så högljutt, att »folk, som stod på torget, 
menade, att det var hand i hår och kniv på strupe».21 Även präste
ståndet biföll på samma sätt förslaget. Ärkebiskopens proposition 
besvarades, heter det, »med ett enhälligt, högt och flera gånger upp
repat Ja ... varefter ståndet uppstod och under de livligaste ö'nsk
ningar, att vad sålunda blivit avslutat måtte lända fäderneslandet 
till frälsning och framtida bestånd, avsjöng psalmen 305 v. 3». 
Borgarståndet antog för sin del några detaljändringar, men hade 
intet emot att utskottets förslag blev gällande, om de övriga stånden 
ej delade borgarståndets mening. 

I bondeståndet blev emellertid utgången en annan. Anledningen 

21 »För hundra år sedan», I (1909), s. 107. 
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var privilegiefrågan. Böndernas representanter i konstitutionsutskot
tet hade, som redan angivits, reserverat sig mot att privilegierna 
omnämndes och garanterades i regeringsformen, och framhållit, att 
all jord borde deltaga lika i beskattning och försvarsbördor. Bonde
ståndet ansågs på denna punkt ganska omedgörligt. Visserligen be
tydde böndernas hållning i privilegiefrågan på sätt och vis en fördel 
för tillskyndarna av konstitutionsutskottets förslag till ny regerings
form, därför att riddarhusoppositionen dämpades (jfr ovan), men 
å andra sidan kvarstod problemet att få bondeståndet att antaga 
förslaget. För att nu gå bönderna till mötes beslöt adeln, närmast på 
Mannerheims förslag, redan den 2 juni 1809 att avstå från sin en
samrätt till de egendomar, vilka alltjämt endast kunde innehas av 
adelsmän, d. v. s. de s. k. säterierna. Adeln åtog sig vidare fram till 
nästa riksdag mantalspengar och bevillning för alla slag av frälse
jord på villkor att övriga stånd för sin del gjorde liknande med
givande i fråga om den skatteprivilegierade jord, som tillhörde dem. 
Präste- och borgarståndens medgivande kom omgående. Med adelns 
avstående från sin ensamrätt till säterierna hade dess sista privi
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legium i fråga om rätten att inneha frälsejord uppgivits, och därmed 
kunde vem som helst bli ägare till alla slag av frälsejord. 

För att utöva ytterligare påtryckning på bönderna uppkallades 
därefter talmännen jämte fyra deputerade för varje stånd till en 
sammankomst om kvällen den 3 juni inför hertigen. Böndernas om
bud var Mats Pehrsson, som var ledamot av konstitutionsutskottet, 
samt Johan Magnus Wessing från Västmanland, Jan Ersson från 
Uppland och Erik Svensson från Bohuslän. Samtalsämnet var ånyo 
det hotande utrikespolitiska läget och nödvändigheten av att omedel
bart få ett positivt avgörande i författningsfrågan samt naturligtvis 
privilegiefrågan. Enligt samtida vittnesbörd skall det vid mötet ha 
kommit till ordväxling och uppträde mellan bönderna och andra.

22 

Det påstods, att hertigen hade avlägsnat sig och kanslipresidenten 
von Engeström gjort sig skyldig till överilning.

23 

Men bondeståndets majoritet fann sig varken tillfredsställd med 
de medgivanden, som de övriga stånden gjorde, eller särskilt impo
nerad av de påtryckningar, som förekom. Man önskade, att all jord 

22 Historiska handlingar 25: 2, s. 27.
 
23 »För hundra år sedan», I (1909), s. 104 f.
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skulle dela beskattning och försvarsbördor lika, vilket av de »prlVl
legierade» stånden ansågs innebära ett våldsamt ingrepp i deras 
äganderätt. Vad de radikalaste bland bönderna nu krävde i författ 
ningsfrågan kan uttryckas med formeln: skatteutjämning först, kon
stitution sedan. Till dem hörde ledamoten av konstitutionsutskottet 
Mats Pehrsson, samt Anders Danielsson från Älvsborgs län, som nu 
började sin långa riksdagsmannabana. Böndernas beslut den 5 juni 
blev emellertid icke så radikalt, fast likväl mindre tillmötesgående 
än den första propositionen till beslut, vilken talmannen, Lars Ols
son från Groröd i Bohuslän, framställde. Bondeståndet sade sig ha 
»antagit och godkänt konstitutionsutskottets förslag till rikets grund
lag med några få anmärkningar». Men då det var »tryckt av svåra 
bördor och utblottat av kriget» och behövde »hjälp och lindring», 
hade ståndet »ansett sista eller 114 § av projektet rörande privi
legiernas fastställande böra helt och hållet från regeringsformen un
dantagas». Privilegierna borde under riksdagen granskas och »slut
ligen efter omständigheterna lämpas». Såsom ett förtydligande beslöt 
bondeståndet nästa dag enhälligt, att ståndet »undandroge sig» att 

3 - 1809 års regeringsform 
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underskriva regeringsformen, »intil1 dess de äskade jämkningarna i 
privilegierna av de övriga stånden» blivit »meddelta». 

Samtliga de fyra stånden hade emellertid förenat sig i beslutet att 
erbjuda hertig Carl kronan. På kvällen den 5 juni församlade de sig 
på riddarhuset och avtågade gemensamt under anförande av lant
marskalken till slottet, där hertigen mottog dem i galleriet. Sedan 
lantmarskalken meddelat ståndens beslut, »behagade Hans kungl. 
Höghet» - för att nu citera protokollet - »i de nådigaste ordalag 
och med yttersta sinnesrörelse för riksens ständer tolka sin erkänsla 
och bevågenhet». Vid ett högtidligt möte mellan hertigen och de fyra 
stånden på rikssalen nästa dags förmiddag relaterade lantmarskal
ken och talmännen respektive stånds beslut, varefter hertigen för
klarade sig villig att åtaga sig rikets styrelse efter den av ständerna 
fastställda regeringsformen och uppsteg på tronen under namn av 
Carl XIII. 

Samma dag, den 6 juni, är också regeringsformen daterad. I in
gressen till regeringsformen konstaterade den nye kungen, att hans 
och medborgarnas »ömsesidiga rättigheter och skyldigheter ... blivit 
så tydligen utstakade, att de med bibehållande av konungamaktens 
helgd och verkningsförmåga» förenade »svenska folkets lagbundna 
frihet». I{ungen sade sig antaga, gilla och bekräfta regeringsformen. 
I sin del av ingressen slog ständerna fast, att de genom regements
förändringen i egenskap av »svenska folkets fullmäktig.e inträtt i 
rättigheten att själva genom upprättande aven förändrad statsför
fattning, för framtiden förbättra fäderneslandets belägenhet». De 
hade därför upphävt 1772 års reg,eringsform, 1789 års förenings
och säkerhetsakt jämte övriga ännu gällande grundlagsregler samt 
såsom rikets främsta grundlag stadgat en ny regeringsform. På ett 
mera tydligt sätt kunde inte folksuveränitetens ide ha kommit till 
uttryck. 

Den 6 juni företogs också en rad högre utnämningar, bl. a. till 
de genom regeringsformen inrättade statsrådsämbetena. I statsrådet 
kom bl. a. .A.dlerbeth och Platen att ingå, miedan Järta blev stats
sekreterare för handels- och finansexpeditionen. Samtidigt blev Blom 
och Poppius justitieråd, och något senare under riksdagen valdes 
Mannerheim till justitieombudsman. Utnämningarna den 6 juni ut
gjorde det officiella erkännandet av att 1809 års män inträtt bland 
de maktägande. 

Originalurkunden till regeringsformen är, som nämnts, daterad 
den 6 juni, men förelåg icke färdig till underskrift förrän några 
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dagar senare. Den undertecknades tvivelsutan omgående av lantmar
skalken, ärkebiskopen samt borgarståndets talman. Men underskrif
ten av bondeståndets talman uteblev. Bönderna hade, som tidigare 
sagts, förbjudit denne att underteckna regeringsformen, innan pri 
vilegiefrågan lösts på ett för dem tillfredsställande sätt. Situationen 
kändes :med fog lika pinsam som besvärande, och det diskuterades, 
hur man skulle komnIa ur dödläget. Skulle den nya regeringsformen 
anses antagen med tre stånds beslut mot ett? I så fall valde man 
samma, ännu livligt kritiserade tillvägagångssätt, som använts vid 
genomdrivandet av förenings- och säkerhetsakten år 1789. Eller 
skulle man driva tesen, att bondeståndet antagit regeringsformen 
trots att ståndet vägrade låta talmannen underteckna? Men vad hade 
man för garanti för att bönderna skulle acceptera ett sådant resone
mang? Slutet blev, att man valde den klumpiga vägen i stället för 
den spetsfundiga. Efter diverse påtryckningar - som gav resultat 
i fråga om några av bondeIedarna men icke på ståndsmajoriteten _ 
och sedan talmannen efter enskild behandling hos hertigen förgäves 
försökt förmå ståndet att »ta reson» och medge undertecknandet, 
grep regeringen till s. k. »gustavianska» medel. Under bondeståndets 
överläggning på förmiddagen den 27 juni infann sig plötsligt tillför
ordnade hovkanslern Gustaf af Wetterstedt och uppläste en kunglig 
skrivelse med anmodan till ståndet, »att sig genast på kungl. slottet 
inställa uti Stora galleriet». Överläggningen avbröts genast, och efter 
det att bönderna samlats på angiven plats, inträdde den nye kungen, 
åtföljd av statsrådet och höll ett strafftal till dem, där det sannerligen 
inte sparades på krutet. Kungen slutade med att säga sig vilja lämna 
lokalen, för att låta bönderna yttra sig »fritt och otvunget» och 
sedan votera med slutna sedlar. 

Enligt det vid sammankomsten förda protokollet 24 blev det emel
lertid varken diskussion eller votering med slutna sedlar och enligt 
samtida uppgift skall Carl XIII ha stannat kvar. 25 Omedelbart efter 
det kungen slutat tala, uppläste Wetterstedt följande proposition: 
»Är bondeståndet beredvilligt att underteckna konstitutionen, om 
Kungl. Maj:t nu försäkrar bondeståndet att vid de uppkomna frågor 
om jämkning av privilegier och skyldigheter, i vilka de övriga stån
den förklarat sig vilja gå bondeståndet till mötes, använda Dess höga 
bemedling med all den åtgärd och kraft, som lagar och ömsesidig 
billighet medgiva, samt därjämte förvissar bondeståndet om full och 

24 Protokollet finns avtryckt i bondeståndets protokoll.
 
25 Rist. tidskr. 1918, s. 191.
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öppen rättighet, att vid nästa riksdag ånyo väcka samt få avgjorda 
alla frågor rörande samma ämne, som under innevarande riksmöte 
man icke skulle medhinna att slutligen och fuTlkomligen avgöra?» 
»Bondeståndet besvarade denna proposition med ett enhälligt Ja», 
heter det sedan i protokollet, »jämte ett allmänt yttrande, att ingen 
votering var av nöden. Detta frivilliga begivande var förenat med 
en synbar rörelse och de livligaste uttryck av ståndets undersåtliga 
trohet och tillgivenhet för Kungl. Maj :ts person. Under denna för 
konungens hjärta lika så oförgäteliga som högtidliga stund fram
trädde talmannen Lars Olsson, därtill anmanad av bondeståndets 
enstämmiga röst, och undertecknade regeringsformen av den 6 juni 
1809, å ståndets vägnar, och i dess närvaro». Enligt uppgift i sam
tida brev skulle därefter Mats Persson stigit fram och hållit »ett 
oväntat vackert» tal till kungen och anhållit att denne skulle bli 
medlare mellan bönderna OCll de övriga stånden.26 

Så gick det enligt protokollet till, då regeringsformen av den 6 
juni 1809 slutligen den 27 juni samma år erkändes av bondeståndet. 
Det myckna ordandet om frivillighet m. m. är en falsk beskrivning 
av verkligheten, men ytterligare kommentarer skall ej göras. Hela 
tillställningen kommer i sin rätta b,elysning, om vad därunder före
kom ses mot bakgrunden av förbudet i regeringsformen § 55 för 
ständerna att »i konungens övervaro (närvaro) över något ämne 
besluta». 

Över de anmärkningar, som stånden gjort mot regeringsformen, 
inkom konstitutionsutskottet i slutet av november 1809 med ett ut
låtande, men det slutliga ställningstagandet kom först år 181'5. 

Som ett komplement till regeringsformen antogs vid 1809-10 års 
riksdag sedan ytterTigare tre grundlagar, nämligen successionsord
ningen av den 18 decemb,er 1809, riksdagsordningen av den 10 feb
ruari 1810 och tryckfrihetsförordningen av den 9 mars 1810. 

~ 

Kort och föga lys'ande blev 1809 års mäns politiska bana. Väl 
komna till makten fick de ett annat perspektiv på tingen än tidigare. 
Den liberala färgen bleknade omedelbart, och de blev, som en av 
Carl Johans-tidens mest erfarna politiker, Växjöbiskopen C. I. Heurlin 
uttryckt saken i sina memoarer, »liksom modigare» .27 De saknade 
dock tillräcklig administrativ erfarenhet för att kunna sitta i rege
ringsställning och fick börja fråga de gamla ämbetsmännen till 

26 Hist. tidskr. 1918, s. 191.
 
27 Heurlins självbiografi, pag. 70. Lunds universitetsbibliotek.
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råds. Dessa erhöll därigenom en starkare ställning, och mot grund
lagsriksdagens slut erbjöds rentav Håkanson att återvända till Stock
holm, vilket 11an dock avböjde. 

Under hela den långvariga riksdagen 1809-10 var det emellertid 
den andra statsmakten, som dominerade. Grundlagsriksdagen var 
en de friska initiativens riksdag, som på många sätt grep tyglarna 
och dryftade stora reformprojekt, såsom nytt representationssystem, 
en radikal omläggning av bevillningssystemet, nya lagar på skilda 
områden etc. 

Med Carl Johans allkomst som svensk tronföljare på hösten 1810 
fick regeringen i sin topp en man, som från Europas slagfält var 
van att befalla, och som ansåg, att herrar löjtnanter inte borde vara 
något annat än löjtnanter. En självständig och initiativrik riksdag 
passade ej in i det nya systemJ som Carl Johan efter hand införde. 
Han behövde också kraftfullare medhjälpare än 1809 års män, låt 
vara att dessa, med undantag av Järta, i allmänhet anpassade sig 
efter den nya tiden. Då ständerna nästa gång sanllades år 1812, blev 
det en av regeringen icke blott väl planerad utan även effektivt diri 
gerad riksdag, vi möter. Som dirigenter tjänstgjorde i betydande 
utsträckning Lagerbring, som var lantmarskalk, samt Håkanson 
och Lagerheim, alltså tre av de personer, som i maj 1809 mer eller 
mindre motats bort av 1809 års män. De senare kände sig nu miss
lynta. I stället för att förbättra de nyligen vidtagna reformerna vill 
man i grund göra om allt, klagade Silverstolpe i ett brev till Mörner. 
»Orsaken är förmodligen, att den hemliga ledningen kommer från 
personer ur ett tidevarv äldre än 1809, villi-a ej sakna varken skick
lighet eller brist på liberalitet.» 28 Och regeringen planerade sanner
ligen att i grund göra om allt. Tryckfrihetsförordningen av år 1810 
ersattes-på ett grundlagsvidrigt sätt aven ny. Även 1809 års rege
ringsform ansågs otidsenlig och förslag till ny författning utarbeta
des, vilket dock stannade på papperet. 29 

Samtidens omdöme om regeringsformen var icke överbetyg. Men 
man fann i betydande utsträckning - liksom konstitutionsutskottet 
självt - resultatet ursäktligt med hänsyn till de yttre omständig
heterna. Man konstaterade, som inledningsvis framhållits, att den 
yttre situationen vid tillkomsten av 1809 års regeringsform var sådan, 

28 Silverstolpe till Järta 25/5 1812. Hans Järtas papper. Uppsala universitets
bibliotek. 

29 Se härom Andgren, »Konung och ständer 1809-1812» (1933). 
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att föga rådrum fanns för tanke- och eftertankeverksamhet, något 
som eftervärlden ej sällan glömt. Detta torde ha varit den gängse 
uppfattningen bland 1809 års män. En mera kritisk inställning till 
regeringsformen var allmän hos kretsar, som också ställde sig kri 
tiska till 1809 års män. Den skånske greven och possessionaten, 
Jacob De la Gardie, känd som en av ledarna för det s. k. gustavi
anska partiet under 1809-10 års riksdag, skrev sålunda i slutet av 
maj 1809 ett brev till sin broder, sedermera landshövdingen i Kris
tianstad, Axel De la Gardie, om den regeringsform, som konstitu
tionsutskottet stod i b·egrepp att föreslå: »Den är i mitt tycke på 
många ställen felaktig, men i närvarande stund lärer dock nödigt 
bliva, den antaga sådan den är». Och några dagar senare kommen
terade han för brodern utförligare: »Den är ganska smidigt och 
adroit skriven men vida under fullkomlighet och vad den borde 
vara». Samtidigt motiverade han sitt beslut att rösta för utskottets 
förslag med att »,en fullkomlighet av människohand ej» kunde »vän
tas», att »en felaktig konstitution» var för ögonblicket »bättre och 
oundvikligt nödvändigare än ingen» samt med att den föreslagna 
regeringsformen icke kunde äga bestånd och således kunde »vara 
så god som en annan».30 Och känt är, att ingen mindre än Carl XIII 
själv tillsammans med representanter för det gustavianska partiet 
under grundlagsriksdagen utarbetade ett förslag till en ny och efter 
de reaktionära intressena väl avpassad »Sveriges rikes regerings
form», som skulle ersätta den nyss antagna.3l 

Efter hand framträdde även 1809 års män med kritiska uttalan
den. Grundvalarna i regeringsformen var nog riktiga, framhöll Sil
verstolpe i ett brev till Carl Johan år 1811. »Men», tillade han, »utan 
tvivel lider den i detaljerna av verkliga och påtagliga ofullkomlig
heter, vilka till en del äro nödvändiga följder av brist på erfarenhet 
rörande många omständigheter, men kanske ännu mera av den 
betydliga brådska, varmed man tvang utskottet att avsluta sina 
arbeten.» 32 Och i en tidskriftsartikel från samma år uttalade Mörner 
om regeringsformens brister, att »tidpunkten under vilken konstitu
tionen skrevs och sinnenas dåvarande för.wtning» utgjorde »den 

30 Brev av den 30 maj och 3 juni 1809. Lunds universitetsbibliotek. 
31 Hist. tidsk. 1911, s. 269 ff.; 1929, s. 328 ff. 
32 S c h i nk e l s »Minnen», Bih. 2" s. 3619. Uttarlandet bör ses mot bakgrunden av 

att Carl Johans inställning till regeringsformen icke var särskilt positiv. Silver
stolpe publicerade år 1812 den första handboken rörande 1809 års regeringsform 
i »Försök till utveckling av grunderna för svenska regeringssättet». Arbetet vål
lade honom stor möda och han fick bl. a. anvisningar och hjälp av Järta. Se 
Statsv. tidskr. 1945, s. 337. 
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bästa ursäkt».33 Som tidigare nämnts karakteriseradeWachtmeister 
i sin dagbok i slutet av maj den föreslagna regeringsformen som 
»efter alla klokas tanke förträfflig». Det kan sägas vara beteck
nande, att han vid en senare tidpunkt - ovisst dock när - strök 
ett streck över detta omdöme och i stället noterade i marginalen: 
»till huvudsaklig del modellerad på det förkastade projekt av kon
stitutionskommitten och efter alla moderatas tankar så bra som ett 
hast- och lappverk kan vara». 

Carl Johan torde av allt att döma vid denna tid ha instämt i stora 
delar av kritiken mot 1809 års regeringsform, och vid 1812 års riks
dag planerade han, som nyss framhållits, att införa en ny grundlag, 
bättre lämpad att tillgodose de styrandes önskemål och intressen. 
Traditionen om regeringsformens relativa skrö·plighet levde kvar nå
gon tid. »En senare tids erfarenhet har lärt mig, att mycket kunnat 
vara bättre därutinnan», antecknade von Engeström i sina minnen, 
»men att göra en felfri konstitution är icke några veckors verk» .34 
Men snart förbleknade traditionen. Efter Napoleon-epokens slut 
gjorde sig konservativa strömningar gällande i Europa. Konserva
tismen, vid denna tid främst representerad av den historiska skolan, 
såg med sympati tillbaka på vad som var gammalt och fornt. Sedan 
1809 års regeringsform väl hunnit få ett par årtionden på nacken, 
kom den att höra till vad som skulle försvaras. Den blev ur de sty
randes synvinkel tolerabel och värdefull, därigenom att dess tolk
ning och tillämpning länkades i en riktning som stod i samklang 
med tidsandan. Så blev regeringsformen i själva verket ända fram 
till parlamentarismens och demokratiens genombrott i vårt land en 
väsentlig plattform för de gamla maktägande iden politiska kam
pen om makten. 

Försvaret för regeringsformen fick sin särskilda karaktär av att 
Järta från 1820-talet framstod som den historiska skolans mästare 
och från denna utgångspunkt uppträdde mot de oppositionella kret
sar, som ville göra gällande andra och mera frisinnade tolkningar 
av regeringsformens bestämmelser än de dåvarande maktägande, 
eller som rentav yrkade på grundlagsändringar. I sin berättelse om 
regeringsformens tillkomst från år 1832 framhöll Järta i ironisk ton, 
att det föreföll honom ganska naturligt, att tidens »ungdomsraske 
statsmän tadlat 1809 års regeringsform och yrkat än den ena, än 
den andra omskapelsen därav». Han sade sig ej heller ha »väntat, 

33 Journal för litteraturen och teatern, 8/10 1811.
 
M L. v. Engeström, »Minnen och anteckningar», II (1876), s. 13\2.
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att de skulle förälska sig i gamla lagar mera än i gamla flickor eller 
anse det vara mindre lätt att efter främmande mönster förändra 
ett folks styrelseordning än ett regementes uniform» .35 Järta läm
nade även vid skilda tillfällen, bl. a. i intervjuer till yngre forskare,36 
upplysningar om hur det gick till år 1809 och vad som då avsågs, 
och han satte ej heller sitt eget ljus under skäppan. Hans uttalanden 
blev länge kungsord. Först långt senare har man klarlagt det svalg, 
som föreligger mellan den uppfattning, som den konservative Järta 
förde till torgs på 1820- och 1830-talen, och å andra sidan den rela
tivt sett radikala miljö, ur vilken 1809 års regeringsform framgick. 
När det Håkansonska förslaget så att säga återupptäcktes på 1870
talet, verkade upptäckten som en chock och gav anledning till en 
lång och säkerligen ej avslutad diskussion om regeringsformens till
komst i allmänhet och om Järtas roll i synnerhet. Med denna dis
kussion hopkopplades en annan och mera vittsyftande debatt, näm
ligen debatten kring frågan om regeringsformens karaktär, d. v. s. 
frågan om regeringsformen och den utländska doktrinen. Analyser 
av denna fråga följa nedan i särskilda studier. 

* * 
* 

De bevarade förarbetena till regeringsformen och de viktigaste av de inlägg, 
som publicerades eller gjordes i författningsdiskussionen under våren 1809, är 
bekvänlt tillgängliga i »1809 års regeringsform. Några aktstycken belysande dess 
tillkomst» (1940, publicerade som festskrift till Georg Andren) . Beträffande dis
kussionerna i ståndens plena hänvisas till de tryckta ståndsprotokollen, i vilka 
även utskottsutlåtanden och annat material finnes avtryckta. Konstitutionsutskot
tets memorial m. m. från riksdagen 1809-10 omtrycktes i en särskild volym år 
1874. 

Beträffande dagböcker, som belyser tillkomsten av 1809 års regeringsform se: 

H. G. Trolle-Wachtmeister, »Anteckningar och minnen», utge av Elof 
Tegner (1889). - Utgåvan är emellertid bristfällig och har uteslutit betydande 
partier (se S t e n C a r l s s o n, Vetenskapssocietetens årsbok, 1943). Här har an
vänts originalhandskriften, som förvaras å Trolle-Ljungby arkiv, och som ställts 
till förfogande av greve Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister; 

J.	 Adlerbeths dagbok i Uppsala universitetsbibliotek; 
C h r. W å h l i n, »Anteckningar om riksdagarna 1809-10», etc., Historiska 

handlingar 25: 2 (1916); 

35 Hist. tidskr. 1915, s. 264. 
36 Se t. ex. N a u m a n n t. Järta 9/2 1844 (Hans Järta~pper, Uppsala univer

sitetsbibliotek), samt N a u m a n n, Tidskr. för lagstiftning 1872, s. 257. 
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Av brevpublikationer hänvisas till: 

»Bengt von Hofstens brev från 1809 års riksdag» (1913), vidare till brev 
publicerades av S. J. B o eth i u s iSchinkels »Minnen», Bih. 2 (1881), av S a ffi 
Clason och Carl af Petersens i »För hundra år sen», 1-2 (1909-10), av 
G.	 L i n d s t e n i Hist. tidskr. 1918, av A. M ö r n e r i Hist. tidskr. 1938, samt av 
S.	 M. Wall e r i Hist. tidskr. 1953. 

Av memoarerna kan nämnas:
 

H a n s J ä r t a s berättelse om tillkomsten av 1809 års regeringsform, publ. av
 
A.	 Brusewitz i Hist. tidskr. 1915; 

Bernhard von Beskow, »Levnadsminnen» (1870); 
A.	 F. S kj ö l d e b ra n d, »Memoarer», bd 3 (1904). 

Beträffande litteraturen hänvisas till: 

M. S a n d e g r e n, »Till historien om statsvälvningen i Sverige 1809» (1890, är 
alltjämt det grundläggande arbetet); 

R.	 K j e Il e n, »Om den svenska grundlagens anda» (1897); 
S.	 J. B o eth i u s, »1809 års regeringsform» (1909); 
P.	 Fahlbeck, »Regeringsformen i historisk belysning» (1909); 
A.	 B r u s e w i tz, »Studier över 1809 års författningskris» (1917); 
A. T h o m s o n, »Grundskatterna i den politiska diskussionen 1809-1866» 

(1923) ; 
S.	 A n d g r e n, »Konung och ständer 1809-1812» (1933); 
E. F a h l b e c k, »Ståndsriksdagens sista skede» (1934) ; 
F.	 Lagerroth, »1809 års regeringsform» (1942); 
N. Stjernquis,t, »Ständerna, statsreglering'en och förvaltningen» (1946); 
S.	 ~1. Wa Il e r, »Rutger Macklean och 1809-10 års riksdag» (1953). 
Se även tidskriftsartiklar av P. F a h l b e c k i Statsv. tidskr. 1909, av N. H ö j e r 

i Hist. tidskr. 1910 och i Statsv. tidskr. 1911, av S. J. B o eth i u s i Statsv. tidskr. 
1911-12, av N. Stjernquist iStatv. tidskr. 1945 och av E. Thermrenius i 
Statsv. tidskr. 1950 och 1956. 




