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ABSTRACT   

The purpose of this paper is to chart the relationship between supplicants and the Knightship 

and the nobility (K.a.N) during the age of freedom and the identities created in these meetings. 

The result of this study is based on the parliamentary protocols of 1731, 1746-1757 and 1771-

1772. To answer the purpose of this study, three questions have been constructed. First, who 

were the supplicants and the supplications? Supplicants came from all over Sweden and its 

provinces. It was mainly nobleman who spoke to K.a.N, but also women, farmers, bourgeois, 

craftsmen, theologians, academics, officials and cultural workers. The supplications, could be 

performed by a single supplicant or a larger group, both for personal reasons or for someone 

else's. The supplications could both, written down short and concise or long and nuanced. 

Service, economy, benefit, legal goals and permissions are the five different types of 

supplications that have been categorized. There is a change in the content of supplications over 

time, which was due to changes in external frameworks such as laws and taxes.  

Secondly, what strategies and identities were used by the supplicant to try to influence the 

outcome of the supplication? In total, sixteen different strategies and identities have been 

indetified. The legal right, Employment, Succession, For king and country, Suffering, Gods will, 

By the nature, Like so many before, Honors and status, Encouragement, Flattering, The family, 

Health and mind, Loss, Modesty, and Poverty. 

Thirdly, how did the K.a.N motivate their decisions? Of the total 182 supplications 147 were 

appeals. In 1731 a practice was developed where widows were granted half of the amount 

they sought. In total there were 12 supplications that did not get a decision or were left resting 

and nine supplications were rejected. The supplications that were rejected were mainly 

requests regarding succession and recommendations. It has shown that the supplication could 

create reproach for the K.a.N, partly by showing decisions later regarded as incorrect. 

Supplications about recommendations often raised discussions within the K.a.N and many 

advocated that they should not interfere with private matters. K.a.N did not treat the 

supplications with consistency - but with what was considered appropriate for the individual, 

even if it was against the law/practice. It was also found that the supplicant's identity was 

fortified by K.a.N or created, in order to justify approvals. The approval could be written even 

more nuanced and flattering by K.a.N than the supplication itself.  

Keywords: Supplicants, Petitions, Supplications, Knightship and the nobility, Age of freedom.
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INLEDNING 
 

Arte et Marte – så lyder orden över porten till barockpalatset Riddarhuset i Stockholm. Själva 

citatet är latin för ”konst och krig”. Under detta sigill och motto som kläder Riddarhusets port 

har många tusen adelsmän passerat inunder, in till frihetstidens många riksdagar. Men inte bara 

adelsmän steg genom porten, även män av ofrälse börd och kvinnfolk tog sig in kammaren för 

att antichambrera* i hopp om att få ljud** av lantmarskalken i Riddarhussalen. Inte heller var 

det enbart ärenden om konst och krig som hördes i kammaren. En av dem som tog steget in i 

riddarhuset var sockerbagerehustrun Anne Sophie Lundgrén. Hon hade med sig en supplik, en 

ödmjuk bön om ”...att få flytta sitt såckerbagarevärkstånd, som nu står emellan bägge 

riddarhusbroarne, närmare intill Riddarhustorget in på Riddarhusets tomt och sätta det vid slutet 

af den stenmur, som långs efter canalen går ifrån Riddarhuset.”1 

Suppliken fick efter hennes motivering bifall av Ridderskapet och Adeln. Var det de nybakta 

sockerkringlorna som motiverade hennes bifall? Ett privat intresse från adeln i form av ett 

sockersug eller var det för att det ansågs finnas en större nytta för staden eller frun själv? 

Anledningen till beslutet som gavs går inte att fastslå, men med hjälp av fler suppliker kan man 

upptäcka vissa mönster och drag i relationen mellan undersåte och överhet. En relation där alla 

som betraktades som undersåtar hade rätt att skriva en supplik och förvalta sina rättigheter.2 

  

                                                           
*Antichambrera = i väntsalen för att i person tala inför ståndet. 
** Få ljud – få ordet av lantmarskalken.  
1 Landahl, Sten (red.), Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från och med år 1719. D. 29, 1771-1772, 
1 : 19 juni-18 december 1771, [Riksdagens tryckeriexp.], [Stockholm], 1969, s. 340. 
2  Prytz, Cristina, Familjen i kronans tjänst: donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-
tal, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2013,Uppsala, 2013, s. 162. 
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PROBLEMFORMULERING 

Det sägs att det är problematiskt att komma åt vanliga medborgare i svensk äldre tid, men en 

sak de lämnat efter sig var önskningar, förfrågningar, beklagningar och suppliker till sin 

överhet.3 Harald Gustafson beskriver supplikväsendet på följande sätt: ”Oftast bad man om 

konkreta lindringar i bördor, förorsakande av den statsmakt som man nu väntade sin hjälp från. 

Staten framträder på sätt och vis som en maffialiknande organisation som säljer beskydd mot 

sig själv.” Även om supplikerna som skall studeras i denna undersökning inte inkom till själva 

staten så låg ändå en stor makt hos Ridderskapet och Adeln (R.o.A), som formade och arbetade 

fram lagar och beslut. Gustafssons syn på supplikväsendet delas även av Michael Roberts i 

boken Sverige under frihetstiden: 1719-1772: 

En besvärande konsekvens av ridderskapets och adeln storlek och sammansättning under de Frihetstida 

riksdagarna var den åtföljande benägenheten att bevaka även de allra smalaste privata intressen. När 

ständerna var maktägande kunde ett ständernas ingripande mot ett oförmånligt domslut eller en oönskad 

befordran få slagkraftig effekt, varför ståndets arbete med riksvårdande ärenden stördes av ett ständigt 

växande antal privata mål. Tack vare ättens omedelbara representation på Riddarhuset hindrade 

ingenting att ogenerat söka sin egna eller de sinas närmaste upprättelse på bekostnad av de allmänna 

ärendenas snabba behandling stördes av privata mål.4  

Så såg Roberts på adelns arbete i Riddarhuset. Roberts syn på suppliksystemet har inte enbart 

konstruerats efter frihetstiden, utan var ett perspektiv som enligt Hugo Valentin redan var 

etablerad under själva frihetstiden, inte minst hos de ofrälse. Kritiken var bland annat mot att 

R.o.A gynnade det egna ståndet men även privata intressen. Ett perspektiv som fick ökad 

spridning än längre in i frihetstidens historia.5 I början av frihetstiden fanns nämligen en större 

social dynamik i riddarhuset med ett nyadlingssystem som förde in ny kunskap och kraft till 

R.o.A. Dynamik i Riddarhuset skulle komma att slutas mer och mer desto närmare frihetstidens 

slut.6 Förändrade denna dynamik också det politiska arbetet i riddarhuset? För att identifiera 

denna dynamik och relation har jag valt att titta på riksprotokollen från R.o.A riksdagar under 

frihetstiden. Genom denna uppsats hoppas jag fånga relationen mellan överhet och undersåte 

och den makt som folket hade att påverka de makthavande, i detta fall R.o.A.  

                                                           
3 Gustafsson, Harald, 'Att draga till Malmö och skaffa sig rätt: undersåtar, överhet och identitetsföreställningar i 
skånska suppliker 1661 -1699', Öresunds gränser: rörelser, möten och visioner i tid och rum., s. 78-115, 2007, s. 
78, 108. 
4 Roberts, Michael, Sverige under frihetstiden: 1719-1772, [Ny utg.], Prisma, Stockholm, 2003, s. 134. 
5 Valentin, Hugo, Frihetstidens riddarhus: några bidrag till dess karakteristik, Geber, Diss. Uppsala : Univ., 1915, 
Stockholm, 1915, s. 288 
6 Elmroth, Ingvar, För kung och fosterland: studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 
1600-1900, Liber Läromedel/Gleerup, Lund, 1981, s. 245, 248. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga relationen mellan supplikanter och Ridderskapet och 

adeln under frihetstidens riksdagar och vilka identitetsföreställningar som skapades i det mötet. 

För att besvara syftet har tre frågeställningar konstruerats: 

1. Vilka var supplikerna och supplikanterna?  

2. Vilka strategier och identitetsföreställningar användes av supplikanten för att 

försöka påverka supplikens utfall?  

3. Hur motiverade R.o.A besluten?  

Med begreppet strategier menas de vägar supplikanten tog för att driva igenom suppliken. En 

strategi kunde exempelvis vara den juridiska rätten eller förlust av egendom, vilket skulle 

kunna ses som yttre faktorer. Begreppet identitetsföreställning syftar på den identitet 

supplikanten framställde sig som genom olika egenskaper, till exempel att supplikanten var 

ädelmodig eller hurtig. Det skulle kunna ses som inre faktorer.  
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BAKGRUND 

Frihetstiden – Råds råde 

Lika plötsligt som den kula som penetrerade hans majestät Karl den XII båda tinningar den 

trettionde november år 1718, lika plötsligt tog enväldet och den svenska stormaktstiden slut. 

Stormaktstiden skulle efterträdas av en ny maktkamp, en kamp som adeln tog i beslag – tiden 

skulle komma att kallas Frihetstiden. Kungen som i stort sätt hade spenderat sitt liv på slagfältet 

hade inga egna arvingar, därför ställdes två kandidater upp - kungens syster Hedvig Sofias son 

Karl Fredrik och hans andra syster Ulrika Eleonora. 378 adelsmän undertecknade beslutet om 

Ulrika Eleonoras kröning men valet var inte helt smärtfritt för den nya drottningen. För att få 

tillträde till tronen var hon tvungen att erkänna en ny författning – en författning som planerats 

långt innan kungens död och som stympade hennes makt och inflytande, hon var nu till skillnad 

från hennes bror Karl XII inte enväldig härskare. Den likhet hon skulle ha gemensamt med sin 

döde bror skulle istället bli barnlösheten. Drottningen ville även se sin man Fredrik som sin 

medregent, fast besluten om att det inte var kvinnans sak att regera över sin egen make. Detta 

ville inte ständerna gå med på och bara efter lite mer än ett år som regerande drottning avsade 

hon sig kronan till sin make Fredrik I. Även Fredrik I fick avsäga sig än mer makt innan man 

gick med på att placera kronan på hans huvud, ett beslut som fattades med bland annat 335 

adliga underskrifter. Kungen var nu inte utvald av guds nåde utan råds råde.7 

Som tidigare nämnt var åren under frihetstiden en maktkamp, en kamp för kungen att återfå sin 

forna position och för adeln en kamp att återfå sin position som de haft innan reduktionen. 

Denna kamp fortsatte under de efterkommande regenterna Adolf Fredrik och hans drottning 

Lovisa Ulrika. När rådet tröttande på att kungen vägrade skriva under olika handlingar så 

tillverkade man istället en namnstämpel och signerade i kungens frånvaro, vilket uppfattades 

oerhört kränkande för kungaparet och även senare Adolf Fredriks son och efterträdare Gustav 

III som fick utstå samma medicin. Frihetstiden har bland annat beskrivets som en instabil period 

färgad av korruption även om det också finns en ljusare bild av frihetstiden, som en början till 

en ny parlamentarisk politik och ett steg mot demokrati.8 Frihetstiden har även betecknas som 

                                                           
7 Elmroth, 1981, s. 243.; Prytz,  2013, s. 25.; Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 
1720-2006: böndernas och arbetarnas tid, 3., [rev. och uppdaterad] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 139-
141.; Roberts, 2003, s. 125, 127-129. 

8 Elmroth, Ingvar, Från överklass till medelklass: studier i den sociala dynamiken inom Sveriges adel 1600-1900, 
Nordic Academic Press, Lund, 2001, s. 10.; Hedenborg, Susanna & Kvarnström. 2009, s. 140-141, 148. 
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en mycket dynamisk period där många olika tjänster skulle tillsättas och där den sociala 

rörligheten var hög. I och med 1720 års regeringsform stod många nya ämbeten öppna för alla 

som besatt motsvarade kompetens för positionen, men de högsta positionerna som riksråd eller 

överste kunde man få tillgång genom nobilisering. När adeln stympade nyadlingarna vid 1760-

1761 års riksdag uppfattades det av de andra stånden som att den tidigare öppna riddarhusporten 

stängde möjligheterna för dem att uppnå frälseståndet.9 Lika plötsligt som frihetstiden börjat, 

lika plötsligt tog den slut när Gustav III i en statskupp åter grep taget om makten och satte punkt 

för frihetstiden. 

 

Ståndsriksdagen och Riddarhuset 

Frihetstidens riksdag bestod av fyra ständer. De fyra stånden hette i stigande led - Det 

hedervärda bondeståndet, det vällovliga borgar-ståndet, Det högvärdiga prästeståndet och 

slutligen det höglovliga ridderskapet och adeln. Riksdagen sammanträde var tredje år och 

längden var obestämd.10 Den nya regeringsformen innebar en ny organisation. I riksrådet skulle 

totalt sexton medlemmar finns representerade som kungen valt från 48 rekommendationer från 

de tre övre stånden.11 Det nya politiska läget efter Karl XII’s död innebar ett nytt komplicerat 

arbete för de fyra stånden - men en grupp hade ett försprång. De tre ofrälse stånden hade en 

trögare start med att organisera det politiska arbetet och var helt enkelt mindre vana vid sina 

nya privilegier, men adeln, som länge förberett sig för ett maktskifte och även haft delad makt 

med konungen tidigare, fick nu ett försprång. De fyra stånden i sig var alla på sitt sätt unika, 

det valdes olika och hade olika många platser. Adelns representation i riksdagen var endast 

begränsad till dess levande ätter, nämligen 1200 platser.12 Adelns stånd skilde sig också genom 

att de inte förväntades behöva få lön eller ersättning för sitt arbete och kunde även upprätthålla 

sig var de önskade. Riksdagarna krävde också fyra talmän för var riksdag, inom R.O.A kallades 

talmannen istället lantmarskalk. Ståndsriksdagen skulle stå kvar till år 1866.13 

 

 

                                                           
9 Elmroth 2001, s. 26.; Roberts, 2003, s. 133-135. 
10 Hedenborg & Kvarnström 2009, s. 142-143; Roberts, 2003, s. 127 
11 a.a., s. 141-142. 
12 Elmroth 1981, s. 241; Elmroth 2001, s. 11-12, 14. 
13 Hedenborg & Kvarnström 2009, s. 143; Roberts 2003, s. 131, 133; Elmroth 2001, s. 27. 
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Adeln – de Karolinska ätterna  

Endast män och kvinnor födda efter en svensk adelsman fick erhålla de svenska 1626 

adelsprivilegier och därmed erhålla plats i ståndsriksdagen. Endast konungen var berättigad att 

kunna upphöja någon till frälseståndet eller ge ut privilegier till en ofrälse eller adel från 

utländsk fader. Men i verkligheten ses det att denna lag ibland förbisågs. Istället blev villkoren 

hårdare när Fredrik I 1720 skriver sin konungaförsäkran, den svenska adeln ville inte på något 

sätt få in utländsk adel, speciellt inte från konungens egna hessen-kasselske härkomst. Denna 

åtgärd som idag kan uppfattas lätt ironiskt med att förbjuda utländska ämbetsmän och samtidigt 

tillsätta en utländsk kung var snarare ett övervägande som också diskuterades. Men eftersom 

man samtidigt ville begränsa adliga ätter, beslutades med den nya kungens regeringsform att 

enbart vid en kröning skulle kungen få tillfälle att adla nya ätter. Men inte ens denna lagstadgade 

åtgärd kom att vidhållas. 1747 ändrades stadgan åter igen till att enbart kräva att utländska 

adelsfamiljer men med svenskfödda barn kunde få svenska adelsprivilegier.14  

Krav på utbildning eller meriter var mycket vagt när det kom till adelns möjligheter för att 

befordras och tillträda nya positioner och tjänster, vilket i sig inte var onaturligt då det svenska 

utbildningsväsendet fortfarande var mycket svagt. Adeln besatt också en stor yrkestradition, 

perspektiv, kunskaper och erfarenheter i de olika ätterna. Egenskaper som skulle gå arv i 

generationer. Att deras kompetens var erkänd kan även ses i deras representation i sekreta 

utskottet (S.U) där de hade femtio platser till skillnad från borgarna och prästerna som hade 

tjugofem platser var – och bönderna inga alls. Adeln kunde också försöka säkra en sociala och 

ekonomisk trygghet för sina ättlingar. På så sätt försökte de karolinska ätterna slå vakt om 

personliga intressen och medvetet eliminera möjliga hot – hoten var den nya adeln som helt 

enkelt skulle kunna konkurrera med dem själva eller deras ättlingar, en hotbild som även kunde 

ses hos nyadeln. Det fanns alltså två hotbilder mot adeln under frihetstiden, att kronan skulle 

gripa makten igen och den inre konkurrensen.15 

 

                                                           
14 Elmroth 2001. s. 16; Nordin, Jonas, Ett fattigt men fritt folk: nationell och politisk självbild i Sverige från sen 
stormaktstid till slutet av frihetstiden, B. Östlings bokförl. Symposion, Diss. Stockholm : Univ.,Eslöv, 2000, s. 
101, 105-106. 
15 Andersson, Gudrun, Larsson, Esbjörn & Winton, Patrik (red.), Med börd, svärd och pengar: eliters 
manifestation, maktutövning och reproduktion 1650-1900, Historiska institutionen, Univ., Uppsala, 2003, s. 
176.; Elmroth 198, s. 241; Elmroth 2001, s. 10, 20; Hedenborg & Kvarnström 2009, s. 143.; Roberts, 2003. s. 
130, 134. 138. 
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Nyadeln – hot och dynamik 

Den statsapparat och krigsmakt som växt fram under 1600-talet skulle komma att öka genom 

åren, precis som adels egna utnämningar. Genom demografiska problem, bland annat att 

adelsmän hade stor dödlighet och en negativ reproduktion på grund av alla krig Sverige deltog 

i och den samtidigt växande statsapparaturen blev makten allt svårare att kontrollera för adeln. 

Många poster stod tomma och behövde fyllas av nytt kompetent folk. På så vis kan adelsståndet 

ses som en dynamisk del av den sociala rörligheten i Sverige. På så sätt kan man förvisso se 

platserna i riddarhuset begränsad till levande ätter men inte en begränsning av levande ätter, 

utan en form av dynamisk öppenhet.16 De nyadlade hade därmed inte bara klättrat i rang till en 

så pass hög nivå att han kunde ta steget in i frälseståndet och på så vis hade de erhållit inte bara 

ett ekonomiskt ökat kapital utan även ett socialt. Nu kunde den nyadlade även få en röst i det 

politiska spelet.  

Nyadeln eller lågadeln som de också kallades (ätter yngre än 50 år), var en grupp som tidigare 

haft mindre makt, men redan innan riksdagen 1719 avsades klassificeringssystemet inom adeln. 

Vilket gjorde alla oavsett titel lika i riddarhuset. Det resulterade i att det politiska engagemanget 

ökade. Men missnöjet inom R.o.A riktade sig inte bara mot nyadeln, även den gamla bördsadeln 

hade ett missnöje mot sina privilegier och dominans inom den svenska politiken. En spricka 

som inte bara syntes inom riddarhusets fyra väggar utan också mellan de andra tre stånden. 

Trots den inre sprickan mellan adeln var samtidigt den äldre bördsadeln beroende av att det 

kom in nyadel för att kunna klara av de allt större och avancerade samhällsuppgifterna.17 Men 

närmre 1800-talet minskade nyadlingarna, speciellt under Gustav III tid, vilket kan ses som att 

den dynamiken i Riddarhuset avtog mer och mer. Under frihetstidens intåg var cirka sextio 

procent nyadel i riddarhuset. I slutet av frihetstiden var det bara trettiotre procent nyadel. En 

sådan utveckling kan också gjort att adeln fick mindre stöd av externa grupper, som uppfattade 

att chansen för att de sen själva skulle bli adlade minskade. Ingvar Elmroth menade att 

minskningen av nyadel resulterade att det inte heller längre gick att upprätthålla ståndsriksdagen 

i Riddarhuset.18 

                                                           
16 Elmroth 1981, s. 245; Elmroth 2001, s. 9, 15; Andersson, Larsson, Esbjörn & Winton, 2003, s.174-175. 
17 Elmroth 2001, s. 11-12, 14, 20. 
18 Elmroth 2001, s. 12, 16, 23, 26; Elmroth 1981, s. 241, 244-245, 248.; Roberts 2003. s. 143-135. 
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TIDIGARE FORSKNING OM 

SUPPLIKER 

Supplikväsendet var ett system som var utbrett över hela senmedeltida Europa ända fram till 

1800-talet. Suppliker var ödmjuka förfrågningar till överheten, en väg för folket att få hjälp med 

olika ärenden. I Sverige skulle suppliksystemet bli en praxis och en del av det administrativa 

systemet under 1600-talet.19 Den tidigare forskningen på suppliker i världen är begränsad, 

speciellt när det kommer till suppliker till ridderskapets och adeln under frihetstiden.20 Men det 

finns forskning på suppliker inkommande till andra maktinstitutioner – både till tiden före och 

efter frihetstiden. Även om det svenska politiska läget under frihetsidén på många sätt var unik 

finns det undersökningar gjorda på suppliker inkomna till de övre styrelseskicken i andra riken, 

bland annat till England och Italien. 

 

Suppliker i Europa  

Den brittiska historikern James E. Shaw har i Writtings to the prince: Supplications, Equity and 

absolutism in sixteenth-century Tuscany tittat på suppliker inkomna till prinsen i Toscana under 

1500-talet, en tid då lagen ansågs behöva vara flexibel för att kunna vara rättvis. Precis som en 

doktor som ordinerar olika behandling beroende på patientens situation, även om sjukdomen är 

den samma. Kungen som rättens överhuvud hade på 1500-talet uppgiften att skapa rättvisa. Nåd 

och rättvisa blev enligt Shaw ofta likställda med varandra men absolut inget som togs förgivet, 

utan tvärt om diskuterades om hur det ena skulle väga över det andra. Monarken var i en säregen 

ställning genom att både skapa lagen och även förbise den. Som undersåte kunde man antingen 

få sin rätt genom den juridiska vägen eller genom en supplik. Supplikväsendet hade då varit 

etablerat sedan hundra år tidigare i Italien. Men precis som inom de svenska supplikerna rörde 

inte heller det italienska bara juridiska frågor utan innefattade ett brett spektrum av olika 

områden, från privata ärenden till offentliga. Shaw menade att supplikanterna försökte 

framhärda genom sina suppliker att deras fall var speciella och därmed inte kunde dömas inom 

lagens ramar. Shaw betraktar supplikväsendet som en kommunikativ väg mellan överhet och 

                                                           
19 Olsson 2007, s. 59. 
20 Gustafsson 2007, s. 79.; Almbjär, Martin, Lilliequist, “Early modern court records and petitions in Sweden (c. 
1400–1809): overview and research trends” i Frühneuzeit-Info, 23(1+2). 2012, s.  18. 
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undersåte, vilket i sin tur stärkte kontrollen över territorier och kan betraktas som en bärande 

pelare i absolutismen. Att monarken förbisåg lagen i specifika fall kunde i för stor mängd istället 

försvaga makten än att stärka den, då det skapades en misstro och försvagning av de reella 

lagarna. Shaw beskriver att suppliksystemet från början rörde mer specifika fall men över tid 

blev dem mer och mer en praxis. Vilket kan ses på den totala mängden av suppliker som inkom 

och den organisation som tillkom för att kunna organisera och behandla dem.21 ”Supplications 

tended in practice to become something like a parallel system of pseudo-law.”22 Det utvecklades 

alltså system bredvid varandra. Hur Suppliken författades och behandlades blev genom åren 

mer effektiviserad vilken ses genom att supplikerna blev mindre nyanserade och svaren mer 

förutsägbara. Det tidigera dynamiska suppliksystemet blev allt stelare och mer statisk.23 

Ludwig Schmugge har i publikationen Female Petitioners in the Papal Penitentiary undersökt 

suppliker inkomna till påven under åren 1449 till 1533. Schmugge ansåg att supplikerna kan 

berätta om den rådande tidens genusordningar.24 Shmugges undersöktning är baserad på  37,916 

suppliker med förfrågningar kattegoriserade som ansökningar om dispanser för 

utomäktenskapliga barn. Endast 516 av supplikerna var från kvinnor (1,4 procent). 25 Vilket var 

få i förhållande till att kvinnor var i majoritet i många medeltida städer. Schmugge har då frågat 

sig varför supplikerna från kvinnorna var så få? Svaret tros ligga i att kvinnor hade mycket lägre 

chans att bli beviljade än männen med utomäktenskapliga barn. Det kan också vara så att 

kvinnorna helt enkelt var mindre intresserade då de riskerade att uteslutas från själavården.26 

Antalet suppliker från kvinnor som kom in till påven var mellan en till sjutton stycken om året, 

i genomsnitt 6,4 stycken per år.  Av de 515 kvinnliga supplikerna var 301 från kvinnor 

verksamma inom kyrkan och olika nunneordnar. Av de suppliker som inte inkom från kvinnor 

i kyrkan var det 131 suppliker av ”flickor”, 59 suppliker av ”fruar”, 23 stycken av okänd status 

och bara två stycken från änkor. De religiöst verksamma kvinnornas suppliker kunde innehålla 

anledningar till varför de lämnat sina kloster i hopp att få påven att ta bort deras bannlysan eller 

att förklara dem som icke nunnor för att få rätten att gifta sig. Nunnorna motiverande sina 

suppliker med att de satts i kloster mot sin vilja och som minderåriga. Supplikerna i sig är 

nyanserade och berättar om kvinnans liv och familj. En annan typ av supplik till påven var om 

                                                           
21 Shaw, James E. Writing to the Prince: Supplications, Equity and Absolutism in Sixteenth-Century Tuscany. Past 
& Present, Vol. 215(1), pp.51-83 [Fackgranskad tidskrift] Oxford University Press, 2012, s. 52-53, 55-57, 81. 
22 a.a., s. 82. 
23 a.a., s. 82-83. 
24 Schmugge, Ludwig. Female Petitioners in the Papal Penitentiary. Gender & History, Vol.12(3), pp.685-
703[Fackgranskad tidskrift]. John Wiley & Sons, Inc. 2000, s. 685. 
25 Schmugge 2000, s. 687. 
26 a.a., s. 887. 
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rätten till att gifta sig. Präster, som trots att det inte var lagligt hade levt med en kvinna under 

lång tid och till och med fått barn, ansökte om att få dispens till att gifta sig. Varken när det 

kommer till supplikens text och framställning, eller om hur den blev beviljad eller avslagen går 

att urskilja en skillnad mellan män och kvinnor, snarare var de mycket likställda.27 

I artikeln Writing wrongs: The drafting of supplications to the crown in later fourteenth-century 

England av Gwilym Dodd. Dodd tittade på hur supplikerna språkligt var formulerade under 

trettonhundratalets England. Dodd fann att supplikerna hade ett mycket rikt språk och att de 

retoriska strategierna var avancerade - vilket krävde att författaren besatt höga språkliga 

kunskaper som uppnåddes genom utbildning och skicklighet. Om supplikerna framställdes i 

någon form av automatisk produktion utifrån en viss mall eller om supplikerna istället skall se 

som ett kreativt skrivande menar Dodd att det inte går att säga, utan att de istället hamnar 

någonstans mitt i mellan, som en kombination av kriterier och kreativitet för att få suppliken att 

”sticka ut.” Speciellt eftersom innehållet hade en viss struktur men samtidigt en stor variation i 

innehållet. Smicker vara även en stor del av innehållet i supplikerna.28 En supplik inkommen 

till kronan var formulerad på följande vis: ”Till den mest utmärkta, mest kraftfulla och mest 

älskvärda herre, vår mest hedervärda herre konungen och om det är glädjande att din mest höga, 

mest nådige, och mäktigaste suveräna kunglighet av din godartade och rikliga nåd, din mest 

utmärkt närvaro ... Må det behaga dina mest hög, mest excellent, och mäktigaste kunglighet...”. 

Hela suppliken innehåll 20 smickrade benämningar medans andra texter kunde innehålla så lite 

som fyra stycken ”smicker”. Så trots att texterna båda kom ur i stort sätt samma kontext och i 

samma tid så fanns det stor plats för att ”krydda” texterna och ge dom ett mer personligt 

utryck.29 I publikationen Kingship, Parliament and the Court: the Emergence of ‘High Style’ 

in Petitions to the English Crown, c.1350–1405, även den författad av Dodd, beskriver han hur 

språket till den brittiska kronan förändras under 1300-talet. Han menar om man vill förstå varför 

språket förändras måste man först uppmärksamma de politiska, kulturella och sociala 

förändringarna och betrakta språket som en spegel.30  

 

                                                           
27 Schmugge, 2000, s. 688, 290, 692-695, 700-702. 
28 Dodd, Gwilym. Writing wrongs: the drafting of supplications to the crown in later fourteenth-century 
England. Medium Aevum, Vol.80(2), [Fackgranskad tidskrift]. 2011, s. 217, 238-239. 
29 a.a., s. 217, 238-239. 
30 Dodd, Gwilym. Kingship, Parliament and the Court: the Emergence of ‘High Style’ in Petitions to the English 
Crown, .1350–1405. The English Historical Review, Vol. 129(538), pp.515-548 [Fackgranskad tidskrift], Oxford 
University Press, 2014, s. 544. 



13 
 

Suppliker i Sverige  

I Martin Almbjärs och Jonas Lillieqvists artikel “Early modern court records and petitions in 

Sweden (c. 1400–1809) beskriver de supplikväsendets system, funktion och supplikernas 

innehåll. Enligt Almbjär och Liljeqvists blev supplikväsendet en praxis i Sverige under 1600-

talet. Även Almbjär och Liljeqvist nämner att ekonomiskt stöd var en vanlig förfrågan i 

supplikerna, speciellt när skördarna hade varit dåliga. Annars förekom också ekonomiska mål 

i form av lättnader, pension och standardiserande förfrågningar om olika typer av tillåtelser som 

annars gick emot lagen. 31 Almbjär och Liljeqvist betraktar supplikerna som ett praktiskt system 

som inte fanns i teorin. 

Although the term ‘system’ is frequently used in this piece, it is important to note that it refers 

to a practice that permeated state organization rather than a devise in itself. A system existed 

in practice, but not in theory. Additionally, the term ‘supplication’ refers to an act which could 

vary in its content from appeals to requests to standard formal procedures.32 

I artikeln Att draga till Malmö och skaffa sig rätt: undersåtar, överhet och identitets-

föreställningar i skånska suppliker 1661-1699  har Harald Gustafssons undersökt suppliker från 

Skåne. Gustafsson betraktar suppliker som en kommunikativ väg mellan undersåte och överhet 

där identitetsuppfattningar och värderingar produceras och reproduceras. Om undersåten ansett 

sig uppfylla överhetens krav, förväntades överheten uppfyllda sina. Gustafsson anser att 

supplikerna kan berätta om supplikantens socialt producerade identitetsföreställningar men 

tyvärr inte om de innersta tankarna och känslorna utan snarare det supplikanten förväntade sig 

skulle kunna vinna ett bifall. Supplikerna kan på så vis inte visa vem supplikanten verkligen 

var utan vem de ville framstå som. En av de identitetsföreställningarna var en kristenidentitet 

där supplikanten försökte få överheten att ge bifall i utbyte mot böner och religiösa belöningar. 

Supplikanten spelade på en gemenskap - tron. Gustafsson beskriver även att det fanns suppliker 

som var lite mer rakt på och inte lika undergivna. Dessa suppliker kom från personer främst 

med högre börd. 19 av 149 suppliker kom från kvinnor och det var kvinnor som främst spelade 

på sitt kön för att väcka de traditionella patriarkala skyddsplikterna hos överheten till hennes 

förfogande. Bara supplikernas mängd visar på att det fanns en uppfattning att chansen att få 

bifall var stor. Suppliker handlade om främst om olika materiella fördelar som lindringar av 

                                                           
31 Liliequist, Jonas & Almbjär, Martin, “Early modern court records and petitions in Sweden (c. 1400–1809): 
overview and research trends” i Frühneuzeit-Info, 23(1+2), 2012. 
Månson, Per (red.), Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, 8. uppl., Norstedt, Stockholm, 
2010. s. 17-19. 
32 a.a., s. 17. 
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skatter och avgifter, strafflindringar, nersättningar om statliga pålagor eller att få tillstånd eller 

tillgång till ett område som var statligt reglerat. Själva suppliken tros i många fall vara författad 

av en skrivkunnig mot betalning, vilket man kan se på den mängd olika handstilar och de 

standardiserade fraserna. Det finns också fall där suppliken verkar vara författad av 

supplikanten själv menar Gustafsson. Supplikanterna kom främst från områden geografiskt nära 

de olika förvaltningssätena. Desto närmare förvaltningssätet desto fler suppliker, vilket kan ses 

genom vilka år landshövdingarna upprätthöll sig på sina gods. Flyttade landshövdingarna avtog 

också supplikerna från det området.33 

Andreas Olsson skriver i artikeln Inte bara undersåte, utan också borgare, om samma 

perspektiv på supplikväsendet som Gustafson, där supplikväsendet betraktas som en 

kommunikativ väg och maktmedel. Men Olsson ifrågasätter om supplikväsandet verkliga roll 

och säger ”att supplikväsendet kan väl inte sägas ha alla dessa funktioner.”34 Han menar istället 

att makthavarna var intresserade av att känna till befolkningens åsikter. Eftersom Olsson främst 

undersökt suppliker från borgerskapets har han fastställt genom att titta på variationen av 

handstilar att fler av borgerskapets suppliker var skriva av dem själva än om man tittar på 

suppliker från allmogen. Han menar att de följde en viss mall tagen ur ett sociokulturellt 

sammanhang. Olsson har tittat på supplikernas skriftliga utformningar, att titulera mottagaren 

rätt var av stor betydelse. Supplikanten presenterade sig själv vid namn och framställde sig själv 

med ordet fattig – förutom den reella fattigdomen så kunde supplikanten även visa på fattigdom 

av politisk makt eller som utryck för sin lägre position. Suppliker berörde bland annat olika 

beklagelser mot tjänstemän, oftast om outbetald lön eller avgifter. Olika typer av 

rekommendationer var också vanligt.35  

Anna Hillborn har undersökt kvinnors suppliker till riksrådet under 1600-talet.  Även här kunde 

supplikanterna framträda både ensamma och i grupp.36 Under drottning Kristinas era fick 

supplikanterna först lämna in en skriftlig supplik och sen personligen argumentera för sin sak 

muntligt inför rådet. Vissa suppliker kunde diskuteras i flera dagar, speciellt när supplikerna 

kom från kvinnor som tillhörde frälseståndet.37 Hillborn fann att majoriteten av de kvinnliga 

supplikerna kom från änkor, men även att supplikerna från alla samhällsgrupper fanns 

                                                           
33 Gustafsson 2007, s. 79-81, 89, 93-96. 
34 Olsson 2007, s. 60. 
35 a.a., s. 60-61. 
36 Hillborn, Anna, ”Och fogar iagh på dhetnödmiukeligaste Eders högwälborenheter tillkianna….”- 1600-
talskvinnors kontakter med rikets högsta ledning, (Bachelor’s thesis, Inst. för tema, avd Stockholms universitet. 
Historiska institutionen), Stockholm, 1993, s. 5.  
37 a.a, s. 7. 
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representerade med undantag från tiggerskor och ogifta kvinnor. Istället var kvinnor från 

frälseståndet och hustrur till präster och militär överrepresenterade, trots sin 

underrepresentation i antal ätter och/eller positioner i förhållande till landets befolkning. 

Hillborn drar därefter slutsatsen att kvinnorna i samhällets övre skikt var mer utbildade och 

visste hur man skulle föra sig och argumentera för sin sak mer än de kvinnor som tillhörde de 

lägre samhällsgrupperna.  Som tidigare nämnt var det främst änkor som supplikerade och de 

flesta ansökte om pension efter sina makars bortgång.38  

I boken De norrländska landshövdingarna och statsbildningen 1634-1769 har historikern 

Alexander Jonsson undersökt suppliker inkomna till landshövdingar och landstinget under åren 

1634–1769. Den långa tidsintervallen är vald för att fånga förändringar över tid. 

Landshövdingsämbetet instiftades i regeringsformen 1634 och undersökningen avgränsar sig 

till slutåret 1769 då frihetstiden nästan var till ända och flera poster skulle bytas ut. I sin tur är 

avhandlingen avgränsad till landshövdingar i Norrland, där det saknades inflytande av 

adelssläkter och landstinget spelade en större central roll. En av de uppgifter som ingick i rollen 

som landshövding var att behandla suppliker. Även här har supplikväsendet betraktats som en 

kommunikativ väg mellan allmogen och landshövdingen för att upprätthålla goda relationer där 

landshövdingen hade en beskyddande roll för sin allmoge. Att landshövdingarnas position 

ifrågasattes inträffade mycket sällan, men kan ses i form av att allmogen istället sände sin 

supplik direkt till kungl. Maj:t istället för landshövdingen.  

Precis som Shaw menar Jonsson att när överheten, detta fallet landshövdingen, lyssnade och 

personligen besvarade allmogens suppliker så etablerade han också sin politik bland 

allmogen.39 Tretton procent av de 2982 inkomna ärendena som avhandlades vid de 135 

landstingen var suppliker och besvär, vilket gör suppliker till allmogens största kategori av 

ärenden till landstinget och landshövdingen.40 Under 1700-talet blev landstingens roll mer och 

mer ensidig ”med påbud uppifrån och suppliker underifrån. Att makten blev mer centraliserad 

till riksdagen ökade möjligheterna för allmogen att sända suppliker genom fler vägar än genom 

landstinget, trots de ökade alternativen stagnerade inte supplikerna till de norrländska 

landstingen”41 

                                                           
38 Hillborn 1993, s. 60. 
39 Jonsson, Alexander. De norrländska landshövdingarna och statsbildningen 1634-1769. Skrifter från 
institutionen för historiska studier, 2005, s. 38, 105, 151, 171, 191. 
40 a.a., s. 173, 189. 
41 a.a., s. 236. 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Jonsson%2c+Alexander&vl(2951191UI0)=creator&vl(389229036UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(UMUB_MODS_DATABASER)%2cscope%3a(UMUB_DIVA_MODS)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_ARKIV_MODS)%2cscope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Allmogens suppliker var flest under 1685 och 1735, ungefär dubbelt så många som under 1698 och 

1716. Det skulle ha kunnat förväntas att de individuella supplikerna ökade när allmogen inte kunde sända 

in riksdagsbesvär under 1710-talet, men så skedde inte. Antalet riksdagsbesvär och suppliker från 

allmogen till landshövdingen följdes åt. Införandet av sollicitantplakatet 1680 minskade arbetsbördan 

för Kungl. Maj:t och ämbetsverken på central nivå och medförde samtidigt en ansenligt ökad arbetsbörda 

för landshövdingen och hans medhjälpare på regional nivå.42  

Under det fyra åren hade supplikerna goda chanser till bifall. Under 1685 fick hälften av 

samtliga suppliker bifall, vilket är smalt i jämförelse med de tre andra åren där 85 % fick bifall.43 

Christina Prytz har i avhandlingen Familjen i kronans tjänst hävdat att tidigare forskning om 

suppliker menat att relationen mellan krona och undersåtar var förhållandevis könsneutral även 

om det fanns vissa skillnader mellan vad som förväntades upprätthållas av de två könen. Prytz 

menar att det dock fanns en viss skillnad i strategierna för att vinna bifall bland supplikanterna 

beroende på kön. Skillnaden var att männen spelade på sina egna förtjänster till överheten och 

att kvinnorna istället främst lyfte fram makens förtjänster före hennes egna. Men ofta nämnde 

den kvinnliga supplikantens hennes ansvar och roll som föreståndare för hushållet och barnens 

välbefinnande. Därför blev även hushållet en strategi för att hävda att man behövde medel för 

att det skulle bli möjligt att leva upp till förpliktelserna mot överheten. Strategier som gav gehör 

var till exempel att visa att man i tjänsten visat på trohet och möda. När det kom till olyckor, 

nederlag och behov av stöd tryckte i stället supplikanterna på att de under tjänsten råkat ut för 

olyckor. 44  

Slutligen har Martin Almbjär i avhandlingen The voice of the people?: Supplications submitted 

to the Swedish Diet in the Age of Liberty, 1719–1772 undersökt suppliker till frihetstidens 

riksdagar. Almbjär beskriver samma avvägning som setts i övriga Europa: ”..en avvägning 

mellan administrativ realitet och effektivitet å ena sidan och patriarkalt ansvar och maktanspråk 

å andra sidan.”45  

Almbjär fann att supplikerna och supplikanterna förändrades efter olika samhällsförändringar, 

beslut och regleringar. Supplikkanalen kunde på så vis ha en stabiliserade effekt efter 

                                                           
42 Jonsson 2005, s. 237. 
43 a.a., s. 237, 274. 
44 Prytz, Cristina, Familjen i kronans tjänst: donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-
tal, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2013,Uppsala, 2013, s. 104, 137, 152. 
45 Almbjär, Martin, The voice of the people?: supplications submitted to the Swedish Diet in the Age of Liberty, 
1719-1772, Department of historical, philosophical and religious studies, Umeå University, Diss. Umeå : Umeå 
universitet, 2016,Umeå, 2016, s. 241. 
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oroligheter och förluster i riket. Under den tidiga frihetstiden var suppliksystemet mer öppet för 

olika ståndstillhörigheter men den senare delen av frihetstiden stramades kanalen åt till följd av 

regleringar, då kanal blivit allt för svårhanterad då den översvämmades av suppliker. Resultatet 

av åtstramningen blev att de supplikanter som inte aktivt tjänande staten, samt kvinnliga 

supplikanter avtog.  Istället ökade olika typer av kooperationer där exempelvis bönder, präster 

och borgare gick samman för at driva igenom politiska ärenden. Städer kunde använda kanalen 

för att påverka i närings- och skattefrågor. 46 

Men det fanns också regleringar som gjorde att supplikerna istället ökade. Under 1760, menar 

Almbjär att nya befordringsregleringarna resulterade i att fler överklagade när de ansåg att 

någon som besatt mindre kompetens erhållit en position framför dem själva. Supplikkanalen 

var svårskött och Almbjär har frågat sig varför supplikväsendet upprätthölls trots att det låg i 

vägen för ”viktigare” arbeten? Almbjär menade då att Riksdagens som stiftare av lagar, kunde 

genom supplikkanalen granska sig själv. Supplikanalen stod öppen för hela samhället men trots 

det återfanns nästan inga suppliker från samhället nedersta skikt. Almbjär menar att på så vis 

nyttjades aldrig suppliksystemets fulla potential. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Almbjär 2016, s. 241-244. 
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TEORI 

Kapital och fält  

När man säger ”kapital” tänker de flesta på 

ekonomiska tillgångar men Pierre Bourdieu, tolkad 

genom Donald Broady, menar att det finns fyra typer 

av kapital, varav det ekonomiska som också innefattar 

materiella tillgångar kan ses som den första formen av 

de fyra kapitalen. Det andra kapitalet är det sociala 

kapitalet. Det sociala kapitalet kan vara familjen du är 

född i, kontakter eller en grupp du är medlem i. I denna 

undersökning skulle det kunna vara en förnäm 

adelssläkt en person var född eller ingift inom och 

vänskapskretsar med andra adelsfamiljer. Det tredje 

kapitalet är det kulturella kapitalet. Det kulturella 

kapitalet kan exempelvis vara utbildningen och kunskap man innehar.47 Mängden kulturellt 

kapital en person besitter kan exempelvis vara utbildningsgraden - en Herr General Major 

bisitter på så vis ett högre kulturellt kapital än en Herr Major. Titlar kan även också uppfattas 

som ett kapital menar Esbjörn Larsson, som även han tittar på 1700-talets klassificering av 

ämbetsmän och milis genom teorin kapital och fält.48  

Det fjärde kapitalet kan ses som överordnat de tre tidigare kapitalen, nämligen det symboliska 

kapitalet, vilket är gestaltat i fig. 1. Det symboliska kapitalet kan de tre föregående 

kapitalformerna ekonomiskt/-materiella, sociala och kulturella transformers till i vissa grupper 

eller som det också kallas fält. Fältet är en form av sammanställning mellan objektiva relationer 

som står i relation till varandra genom deras kapitalformer och mängden av kapitalet som är 

aktivt inom det specifika fältet. Inom gruppen/fältet ses de symboliska kapitalet som prestige. 

Till exempel det sociala kapitalet omformas till symboliskt kapital, om titel har hög prestige 

och om en kapten blir adlad får han alltså ett större symboliskt kapital med titel Herr Kapten än 

bara Kapten. Dock kan det symboliska kapitalet/prestigen tappa sitt värde inom ett annat fält.  

                                                           
47 Broady, Donald, Dispositioner och positioner: ett ledmotiv i Pierre Bourdieus sociologi, FoU-enheten, UHÄ, 
Stockholm, 1983, s. 3-7. 
48 Andersson, Larsson, Esbjörn & Winton, 2003, s. 121. 

Fig. 1: Kapital. Källa: Broady, Donald, 
Dispositioner och positioner: ett ledmotiv i 
Pierre Bourdieus sociologi, FoU-enheten, 
UHÄ, Stockholm, 1983. 
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Till exempel mängden ekonomisk kapital har en hög prestige inom vissa umgängeskretsar 

medan prestige kan förändras i en annan grupp som värderar exempelvis kulturellt kapital högre 

än det ekonomiska.49 Det symboliska kapitalet kan ses som prestige, ära, eller heder men 

existerar bara om det symboliska kapitalet erkänns av andra. Mängden symboliskt kapital 

avgörs av hur högt personen prestige värderas av medlemmarna i gruppen, eller ett specifikt 

fält. Bourdieus har format en tes: 

Kampen om erkännande eller bekräftelse utgör en fundamental – och kanske den mest fundamentala – 

dimensionen i mänsklig samvaro. Hedern existerar bara i kraft av sitt erkännande och enbart i den mån 

som medlemmarna i en grupp är ense om att vissa specifika egenskaper eller handlingar är hedervärda. 

Vilken egenskap eller handling som helst kan vara symboliskt kapital under förutsättningarna att 

medlemmarna i en grupp tillskriver den ett positivt värde.50  

Om R.o.A som tidigare ansetts korrupt blir det intressant att se vilka av dessa tre ”undre” kapital 

som spelat in på supplikens utfall, eller vilket kapitalen som kan ses som dominerande.51 Enligt 

Broady uppstår ett fält när olika människor med gemensamma tillgångar strider om de olika 

kapitalen. Inom fältet finns det en kamp mellan nykomlingarna och de tidigare medlemmarna, 

i denna undersökningen - nyadeln mot de karolinska ätterna.52 Samtidigt kan supplikkanalen 

betraktas som en brygga mellan olika fält.  R.o.A (politiskt fält) kunde exempelvis ge 

supplikanten ett ökat symboliskt kapital inom ett annat fält. Till exempel en författare inom det 

litterära fältet. En supplik om ekonomiskt stöd kunde därmed trygga både det ekonomiska 

kapitalet för författaren men även det sociala kapitalet i form av prestige och erkännande.  

”Politiker … kan påverka tillförseln av resurser i vidaste mening … men saknar makt att ingripa 

i fältets interna strider.”53 Broady menar ett större fält även kan överlappas av andra fält och 

även bestå av flera mindre fält och sociala rum.54 På så sätt kan frihetstidens riksdagar och 

politiska skikt betraktas som ett enda stort politiska fält, där olika grupper konkurrerade om 

olika positioner och kapital. Inom det övergreppande fältet kan därmed R.o.A betraktas som ett 

internt mindre fält och socialt rum. R.o.A kunde därmed påverka andra fält, exempelvis 

näringslivet, genom att bevilja och avslå olika suppliker. 

                                                           
49 Andersen & Kaspersen 2003, s. 409-410, 416-417, 425-426.; Broady, 1983, s. 3-7.; Månson, Per (red.), 
Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, 8. uppl., Norstedt, Stockholm, 2010, s. 398-400.  
50 Andersen & Kaspersen 2003. s. 403. 
51 Roberts 2003, s. 134. 
52 Andersen & Kaspersen 2003, s. 418; Broady, Donald, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus 

författarskap och den historiska epistemologin, 2., korr. uppl., HLS (Högsk. för lärarutbildning), Stockholm, 
1991, s. 267. 
53 Broady 1991, s. 268. 
54 a.a., s. 267. 
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Reproduktion och habitus 

Enligt Broady så försöker personen att upprätthålla, öka eller omformatera sitt symboliska 

kapital med reproduktionsstrategier. Vilket kan ske både medvetet eller omedvetet.55 I denna 

undersökning skulle en supplik alltså kunna vara ett försök att återfå förlorat ekonomiskt kapital 

eller få en dom ändrad som gjort att han förlorat prestige/symboliskt kapital, vilket i sin tur har 

begränsat hans sociala kapital. Det skulle också kunna vara en supplik om befordran eller 

belöning åt supplikanten själv, vilket resulterar i att personens symboliska kapital växte på 

grund av ett erkännande eller ett beviljande.  Varje människa är utrustad med ett habitus. 

Personens habitus växer och formas efter personen erfarenheter och föreställningar om sig själv 

och sin omvärld. Inom ett specifikt fält värderas vissa människors habitus som viktigare eller 

större än andras. Värdet på personens habitus är därmed föränderligt utifrån vad det sociala 

rummet eller fältet just då värdesätter. Broady menar därmed att ett habitus är ett 

förkroppsligande av de olika kapitalen. På så sätt kan personen både medvetet och omedvetet 

”..investera, ackumulera eller konvertera kapital, och en viss habitus kan under bestämda 

omständigheter, om "efterfrågan" föreligger, fungera som kapital.”56 Broady menar att 

personens habitus tenderar att leda in personen i gamla positioner eller val som upplevs trygga, 

men även får personen att välja bort alternativ som kan ifrågasätta eller omvärdera personens 

habitus negativt.57 På så vis skulle man kunna se att personen som antichambrerade inför R.o.A 

med största sannolikhet gjorde det med god tro av att bli beviljade, då ett möjligt avslag skulle 

kunna riskera att skada supplikantens habitus. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Broady 1983, s. 2-3. 
56 Broady 1991, s. 228. 
57 Andersson & Larsson 2003, s. 126-128; Andersen & Kaspersen 2003, s. 413-414, 425. 
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KÄLLOR OCH METOD 

Källmaterialet  

Källmaterialet är Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll (RaP) från 1731, 1746–1747 

och 1771–1772 riksdagar. I riksdagsprotokollen har både suppliker som supplikanten själv 

framfört eller upplästs av någon annan tagits med. Suppliker inkomna från andra stånd eller 

deputationer, så som urskiljningsdeputationen (UD), har inte tagits med i undersökningen. 

Istället fokuserar undersökningen på de spontana suppliker som egentligen skulle gått den 

lagliga vägen genom UD och fått sitt memorial upplästa av Lantmarskalken. Supplikerna kunde 

textmässigt skilja sig från varandra, somliga suppliker täcker flera sidor av RaP och kunde 

behandlas i flera dagar. Andra suppliker är korta och koncisa. Behandling och beslut av 

supplikerna kunde dröja eller komma snabbt, både med eller utan dokumenterad diskussion. 

Protokollen antecknades av en protokollskrivare och blev renskriva i efterhand. Supplikerna är 

inte heller ordagrant nedskriva. Därför finns det en risk för att materialet är selektivt nedskrivit 

efter vad som ansågs viktigt enligt R.o.A. Vilket i sin tur kan göra att identitetsföreställningar 

och strategier förenklas eller inte fullt är nedtecknade. Slutligen är RaP transkriberande och 

publicerade i slutet av 1800-talet fram till 1970-talet, därför är inte heller böckerna likadant 

strukturerade, vilket resulterar i en svårare orientering i de senare riksdagsprotokollen.  

 

Kvalitativ metod 

För att kvalitativt analysera supplikerna är hermeneutisk metod vald för att upptäcka möjliga 

strategier och identitetsföreställningar som användes av supplikanten för att försöka påverka 

supplikens utfall. Hermeneutik kommer i sig från en djup historisk tradition. Begreppet 

härstammar från grekiska gudanamnet Hermes, vilket betyder att tolka eller förklara. Metoden 

lämpar sig väl för att analysera olika debatter och fenomen i samhället, även för historiska 

händelser som kan återfinnas i texter och dokument - i detta fall RaP från R.o.A. Där med 

kommer undersökningens frågeställningar att bli redskap att för att tolka och förstå texten, 

vilket görs genom den teoretiska utgångspunkten kapital och fält.58 Genom den hermeneutiska 

analysen ska olika identitetsföreställningar och begrepp som används i supplikerna – eller vilka 

                                                           
58 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015, 
s. 71, 176-178, 182, 185. 
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begrepp som inte används. Samt hur adeln bemöter supplikanterna synliggöras. Detta för att 

uppmärksamma mönster och eventuella avvikelser till exempel om identitetsföreställningen-

/strategin ändras vid en änkefru eller en friherres supplik. Textanalysen lämpar sig även för att 

se om de finns några språkliga skillnader mellan de tre olika riksdagarna över tid. En textanalys 

kan också på så vis berätta om adeln i riddarhuset och supplikanternas kulturella värderingar, 

önskningar, uppfattning om sin rätt och samhället. Analysen kan också belysa vilka ekonomiska 

och sociala strukturer det finns i den politiska organisationen under frihetstiden och hur och 

vilka maktstrukturer som kan ge utryck i RaP. Av R.o.As bemötanden kan även en textanalys 

synliggöra vilka dominerande idéer som fanns och hur praxis, lag och rätt följdes och kanske 

till och med vilka normer som speglas i konversationerna och supplikerna.  

 

Kvantitativ metod 

För att skapa en uppfattning om vilka supplikanterna var har frekvenstabeller använts. 

Frekevenstabeller är lämpliga när man, som i detta fall, vill veta antalet suppliker från olika 

samhällsgrupper, till exempel kön och titel.59 Kurvdiagram är lämpligt för att visa förändringar 

över tid, då den kan demonstrera flera variabler samtidigt och hur de förändras, till exempel 

antalet suppliker och beslut. Det är svårt att säga att det undersökta antalet är det reella antalet 

suppliker, då vissa texter är både svåra att tolka och det kan finnas vissa bortfall av text vid 

protokollskrivarens renskrivning.60 I RaP har adelsmännen presenterats olika från år till år. 

Vissa år är titlarna mer omfattande och mer korrekta utifrån adelns ättetavlor. Ibland har 

somliga supplikanter titulerats enbart med namn eller till och med lägre titel. Därför tas den 

kvantitativa studiens resultat med försiktighet, men skall absolut inte förkastas då bortfallet är 

valt av protokollskrivarens utifrån sin samtid. 

 

Urvalet 

Urval är begränsat till R.o.As riksdagar, åren 1731, 1746-1747 och 1771-1772. Detta för att få 

en bild över tid över supplikernas innehåll, supplikantens identiteter och deras strategier och 

identitetsföreställningar. Riksdagen 1731 ägde rum från den 19 januari till 22 juni 1731, totalt 

                                                           
59 Söderberg, Johan & Eggeby, Eva, Kvantitativa metoder för ekonomisk och social historia, 3. uppl., Ekonomisk-
historiska institutionen, Univ. [distributör], Stockholm, 1997. s. 31-32. 
60 a.a., s. 25. 
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154 dagar.61 Riksdagen 1746-1747 ägde rum från den 22 september 1746 till den 16 december 

år 1747, totalt 450 dagar.62 Riksdagen 1771-1772 ägde rum från den 19 juni 1771 till den 21 

augusti år 1772, totalt 429 dagar.63 En förändring som skett mellan de två sista riksdagarna är 

att år 1762 beslutas en introduktionsvägran. Vilket inte ska betraktas som helt oväntat i och 

med trängseln i riddarhuset, hela 300 ätter hade erhållit sköldebrev av tidigare monarker men 

ännu inte blivit introducerade. Därmed kunde adeln istället betraktas som en sluten grupp, vilket 

den aldrig varit tidigare.64 

Kategoriseringssvårigheter: Vissa suppliker upplästes till exempel av en son å hans moders 

vägnar, alltså var det moderns önskan som skulle beviljas genom sonen. Ska då suppliken 

klassas som kvinnlig eller manlig? Jag har valt att först klassificera suppliken efter vem som 

ska erhålla bifallet och inte efter den som läser upp suppliken. Ett annat problem var att 

supplikantens tjänstetitel inte alls behövde stämma överens med supplikantens reella befattning. 

Titeln säger inte heller något om att supplikanten kunde ha flera arbetsuppgifter utan att 

befordras till en högre befattning. Hur dessa titlar inom milis och ämbeten ska klassificeras 

finns det oenigheter om. Resultatet tenderar att bli olika beroende om du tittar på titeln eller den 

verkliga befattningen. Denna studie kommer bara att undersöka den titel som framkommer i 

RaP, då det var en del av det sociala kapitalet supplikanten ville lyfta fram. Men även för att 

avgränsa källmaterialet.65  

Språkliga svårigheter: I källmaterialet är inte alla suppliker utförligt formulerande av 

protokollskrivaren. Ibland kunde det exempelvis stå att supplikanten var från en Fru och senare 

kunde R.o.A referera till henne som änka. Därför har supplikanterna kontrollerats med hjälp av 

ättetavlor för att kompensera för bristande information i källmaterialet. Ett exempel är överste-

                                                           
61 Landahl, Sten (red.), Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från och med år 1719. D. 6, 1731, H. 1, 
1731 års riksdags protokoll, [Riksdagens tryckeriexp.], [Stockholm], 1881. 
62 Landahl, Sten (red.), Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från och med år 1719. D. 15, 22 
september 1746-april 1747, P. A. Norstedt & söner : [Riksdagens tryckeriexp.], [Stockholm], 1901; Landahl, Sten 
(red.), Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från och med år 1719. D. 16, Maj-oktober 1747, P. A. 
Norstedt & söner : [Riksdagens tryckeriexp.], [Stockholm], 1904;Landahl, Sten (red.), Sveriges ridderskaps och 
adels riksdagsprotokoll från och med år 1719. D. 17, November-december 1747, [Riksdagens tryckeriexp.], 
[Stockholm], 1906. 
63 Landahl, Sten (red.), Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från och med år 1719. D. 29, 1771-1772, 
1 : 19 juni-18 december 1771, [Riksdagens tryckeriexp.], [Stockholm], 1969; Landahl, Sten (red.), Sveriges 
ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från och med år 1719. D. 30, 1771-1772, 2 : 15 januari-7 maj 1772, 
[Riksdagens tryckeriexp.], [Stockholm], 1970; Landahl, Sten (red.), Sveriges ridderskaps och adels 
riksdagsprotokoll från och med år 1719. D. 31, 1771-1772, 3 : 9 maj-12 september 1772; [Riksdagens 
tryckeriexp.], [Stockholm], 1971. 
64 Valentin 1915, s. 286-287. 
65 Andersson & Larsson 2003, s. 125 126-128. 
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löjnat Nils Fehman. Släktnamnet kan betraktas som friherrligt enligt ättetavlorna, trots det 

titulerades inte han som Herr i RaP.66 Somliga suppliker är mycket utförliga och ordagrant 

nedskrivna. Till och med så är titlarna under 1731 kraftigt förenklade jämfört med de två senare 

riksdagarna. Om det beror på protokollskrivarens förenklingar eller om de faktiskt presenterade 

sig mer kortfattat kan diskuteras, men jag skulle misstänka det första.  

Representativitetsproblem: Eftersom det inte finns ett register i RaP om antalet suppliker som 

inkom kan det finns att representativitetsproblem i undersökningen. Till exempel var från 

början riksdagen 1751-1752 vald att undersökas, men då protokollskrivaren inte renskrivit hela 

fyra månaders protokoll och enbart förenklingar gick att studera, var det svårt att urskilja om 

suppliken var en supplik eller bara ett ärende av en riksdagsman. Dock gick alla kvinnliga 

suppliker att utläsas på grund av att kvinnor inte annars nämns i riksdagen med undantag för 

drottningen. Därför skulle kvinnorna möjligtvis bli överrepresenterade de året. Om istället de 

fyra månaderna förbisetts skulle antalet suppliker bli mindre jämför med andra år.  

Tidsintervallerna: är långa mellan de tre riksdagarna vilket kan riskera att en riksdagsperiod på 

något sätt avviker från det ”normala” och därmed gör undersökningen skev. Samtidigt blir 

spridningen en möjlighet för att se förändringar över tid. Genom att undersöka tre riksdagar 

löper resultatet mindre risk att få anomalier. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Anrep, Gabriel (red.), Svenska adelns ättar-taflor. Afd. 1, Abrahamsson-Granfelt, Norstedt, Stockholm, 1858, 

s. 792.; RaP 6, 22/6 1731, s. 559.  
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RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt redogörs för resultatet av riksdagsprotokollen för att besvara undersökningens 

syfte. I de två första delavsnitteten Supplikanterna och Supplikerna besvaras den första 

frågeställningen: Vilka var supplikerna och supplikanterna? I det tredje delavsnittet Strategier 

och identitetsföreställningar presenteras den andra frågeställningen: Vilka strategier och 

identitetsföreställningar användes av supplikanten för att försöka påverka supplikens utfall? I 

fjärde och sista delavsnittet Motiveringar av besluten besvaras den sista frågeställningen: Hur 

motiverade R.o.A besluten. 

 

Supplikanterna   

Totalt har 182 suppliker inkommit till R.o.A under 

de tre riksdagarna, både presenterade enskilt och i 

grupp Under 1731 inkom 59 suppliker, 1746-1747 

inkom 70 suppliker och slutligen inkom 53 suppliker 

1771-1772. Staplar man upp antalet suppliker vid 

varandra ser antalet jämnt ut och når sin pik under 

1746-1747, se fig 2. Betraktas istället mängden 

suppliker i förhållande till antalet dagar riksdagen 

pågick blir utfallet annorlunda. Riksdagen 1731 får 

ett utfall på 38,3 suppliker per hundra dagar, 1746-

1747 får ett utfall på 15,6 suppliker per hundra dagar 

och riksdagen 1771-1772 får ett utfall på 12,3 

suppliker per hundra dagar. Då ser man tydligt att 

supplikanter som sökte sig till R.o.A var betydligt 

lägre vid de två senare perioderna.67             

Men vilka var då supplikanterna? För att förenkla redogörelsen har titlarna kategoriserat i mer 

övergripande kategorier, även om titlarna i sig var viktiga under dess samtid. Om det var fler 

supplikanter bakom samma supplik har den med högst börd fått representera suppliken eftersom 

                                                           
67 Fig 2: RaP 6, 1731.; RaP 15, 22 september 1746-april 1747; RaP 16, Maj-oktober 1747.; RaP 17, November-
december 1747.; RaP 29, 1771-1772, 19 juni-18 december 1771; RaP 30, 15 januari-7 maj 1772; RaP 31, 1771-
1772, 3 : 9 maj-12 september. 
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den innehar högst socialt kapital. Bördens och titlarnas betydelse var en het debatt utanför 

riddarhuset. Efter heta strider inrättades ett offentligt rangsystem under slutet av 1600-talet, 

som ett försök att reda ut trassel av börd och titlar. 1714 fanns det fyrtio olika klasser istället 

för det tidigare nio. Detta system avskaffades 1765 men återtogs vid Gustav III 

maktövertagande. Under tiden kom olika titlar att flyttas om i rangsystemet. Det fanns på så vis 

även en inre hierarki inom hierarkin. Rangen hade en viktig betydelse. Om man uttalade att 

man hade en högre rang än vad man egentligen hade, kunde man straffas med att få böta med 

så mycket som 1500 riksdaler. Hela samhället vilade på detta system - offentligt som privat och 

kan betraktas som ett kulturellt kapital.  

För en adelsperson behövde inte längre 

börden eller det ekonomiska kapitalet 

enbart fungera som en ”politisk rustning.” 

Man kunde även falla tillbaka på sin titel 

om man saknade en förnäm blodslinje eller 

inte hade den ekonomi som lämpade en 

adelsman.68 I fig. 3 redogörs för antalet 

adliga supplikanter och deras börd. 

Adelsmän - Herrar, Friherrar, Grevar och Baroner                                                                                       . 

Den absoluta majoriteten av supplikanter var adelsmännen. Adeln kan betraktas som ett enda 

stort institutionaliserat symboliskt kapital, speciellt eftersom man som officer krävde att man 

hade en adlig titel, börd eller inflytelserika kontakter och ekonomiskt kapital. Men det har visat 

sig att familj och vänskaper var det som var viktigast för att bli tillskriven en högre befattning 

eller tjänst.69 Totalt inkom 106 suppliker från adliga män, vilket gjorde dem till majoritet. Att 

77 titulerades herr, är inte heller förvånande då lågadeln var en större grupp än de högre titlarna 

Friherre och Greve. De som istället förvånar var att grevar och baroner hade en större 

representation än Friherrarna i RaP, då grevar och baroner hade en än mindre representation i 

samhället.  

                                                           
Fig 3: Antalet adliga supplikanter, RaP 6, 1731.; RaP 15, 22 september 1746-april 1747; RaP 16, Maj-oktober 
1747;  RaP 17, November-december 1747.; RaP 29, 1771-1772, 19 juni-18 december 1771; RaP 30, 15 januari-7 
maj 1772; RaP 31, 1771-1772, 3 : 9 maj-12 september. 
68 Andersson & Larsson 2003, s. 132–136. 
69 Andersson & Larsson. 2003, s. 129, 131. 
Fig 3: Fig 2: RaP 6, 1731.; RaP 15, 22 september 1746-april 1747; RaP 16, Maj-oktober 1747;  RaP 17, 
November-december 1747.; RaP 29, 1771-1772, 19 juni-18 december 1771; RaP 30, 15 januari-7 maj 1772; RaP 
31, 1771-1772, 3 : 9 maj-12 september. 

ADLIGA  

TITLAR  

1731 1746-

1747 

1771-

1772 

TOTALT 

Jungfru 1 0 4 5 (3,45%) 

Herr 25 34 18 77 (53,1%) 

Fru 13  8 5 26 (17,93%) 

Friherre 5 2 4 11 (7,59%) 

Friherrinna  0 1 2 3 (2,07%) 

Greve/Baron 7 6 5 18 (12,41%) 

Grevinna 1 4 0 5 (3,45%) 

TOTALT: 52 55 38 145 (100%) 

Fig. 3: Antalet adliga supplikanter. Källa: RaP 6; RaP 
15; RaP 16; RaP 17; RaP 29; RaP 30; RaP 31. 
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Adelsdamer - Fruar, Friherrinnor och Grevinnor                                                   . 

Till denna kategori hör de gifta kvinnor med maken i livet. Att kvinnor kom till R.o.A utan att 

titulera sig som änka eller berättade att deras män var saliga, alltså avlidna, var ovanligt. Även 

de änkor som inte titulerades som änka i RaP har de kategoriserats som änkor, eftersom 

suppliken handlade om pension efter deras saliga män. Totalt var det bara tre suppliker från 

kvinnor som inte rörde arv eller pension efter deras makar eller fäder. Kvinnorna supplikerade 

både i person, genom en släkting eller genom andra män på riddarhuset.  Sammanlagt var det 

39 adelsdamer som prövade sin lycka inför R.o.A. Jämför man den siffran med 77 suppliker 

framförda av adelsherrarna så kan det tyckas se lite ut – men ser man istället till kvinnans 

politiska situation och förmyndarskap så kan det istället ses som en större representation. En 

kvinna kunde på så tala för sin sak i ett utav politikens främsta rum.  

Jungfrur och Änkor                                                                                                         . 

Under de tre riksdagarna var fem suppliker från eller om en jungfru. Supplikerna rörde pension 

efter föräldrarna. Under de tre riksdagarna inkom minst 26 suppliker från änkor. Precis som 

Hillborn fann i sin undersökning, var även änkorna under dessa tre riksdagarna i majoritet av 

de kvinnliga supplikanterna, vilket skilljer sig från Schmugges undersökning där änkor var i 

absoluta minoritet. Av de kvinnliga supplikerna har enbart en kvinna supplikerat till förmån för 

en levande man. Den avlidne Herr Riksrådet Lagerbergs Änke Grevinnan Fru Ottiliana 

Wellingks supplikerar önskade att R.o.A skulle befordra hennes son. Hon använde då sina egna 

meriter som kvinna som strategi för att vinna bifall.70  

Militärer  

Militära högre positioner hade under 1700-talet precis som tidigare främst tillhört adeln.71 

Larsson menar att adelstiteln dels var en väg in till militära och för militären var det dels en väg 

till en adelstitel.72 Bland supplikanterna titlar återfanns totalt fjorton olika militära grader. 

Ibland angav supplikanten flera militära titlar. Till exempelvis Commendanten i Christianstad 

Överste-Lieutenanten och Riddaren av Kungl. Svärdsorden G.A. Gierta.73   

 

 

                                                           
70 RaP 15, 25/10 1746–1747, s. 125. 
71 Andersson & Larsson 2003, s. 129. 
72 a.a., s. 130. 
73 RaP 31, 22/7 1771–1772, s. 332. 
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De militära titlar som var vanligast bland 

supplikanterna var Major och Överste-Lieutenant. 

Även änkorna läste upp sina mäns titlar och 

titulerades även efter mannens grad.  Två änkor hade 

trotts samma livsstatus och liknande suppliker 

presenterde sig olika. Den första änkan presenterades 

som Överste Ridderborgs Enkefru Anna Charlotta 

Crusbiörn och den andra som Capitenskan Fru Maria 

Örnflycht. Hos den senare änkan framställdes maken 

mer levande och med mer betoning på att makens 

yrke tillhör familjen. Flera suppliker presenterades i 

grupp av både hög militär grad och av 

underofficerare. Hur många de var i varje grupp 

framgår ej men de supplikerade även till förmån för 

sina kamrater.  

Ämbetsmän                                                                                                                

Denna grupp bestod både av ofrälse ämbetsmän och adelsmän med en befattning utöver sin 

börd som på något sätt arbetade med ett ämbete. Gruppen tjänstemän var en brokig skara och 

innefattade en rad olika yrken i källmaterialet. Vissa med tjänster inom riddarhusets egna 

väggar, till exempel fiskalen på riddarhuset.74 Andra ämbetsmän som fick ljud var borgmästare 

och landshövdingarna. Både med privata suppliker men också med ärende gällande hemortens 

angelägenheter.75 Det finns också suppliker från assessorer, lagmän, sekreterare, banco-

sekreterare och riksdagsfullmäktige.76 Riksdagsfullmäktige från Göteborg Johan Printz 

lämnade in en ansökan om att fria häradshövdingen Siönberg som häktats.77 Därmed blir det 

svårt att utläsa vilket socialt kapital som påverkar utfallet av suppliken. Var det baronens börd 

som lyfter fram häradshövdingen eller häradshövdingens kulturella kapital? Även en kvinna 

fanns representerad i denna kategorin. Nämligen Fru Hovmästarinnan och Riksrådinnan 

                                                           
74 Exempel: Rap 6, 22/6 1731, s. 533; RaP 16, 28/7 1746-1747, s. 310.  

75 Exempel: RaP 6 11/5 25/5, 1731, s. 295, 376; RaP 29, 16/7 1771-1772, s. 94. 
76 Exempel: Rap 6, 11/5 25/5 22/6 1731, s. 295, 376; RaP 15, 21/5 1746-1747, s. 370, 371, 402; RaP 17, 8/12 
1746-1747, s. 242; RaP 31, 15/7 18/7 27/7 7/8 12/9 1771-1772, s. 284, 328, 363, 487, 607. 
77 RaP 29, 31/8 1771-1772, s. 237. 
Fig 4: Antalet militära supplikanter, RaP 6, 1731.; RaP 15, 22 september 1746-april 1747; RaP 16, Maj-oktober 
1747;  RaP 17, November-december 1747.; RaP 29, 1771-1772, 19 juni-18 december 1771; RaP 30, 15 januari-7 
maj 1772; RaP 31, 1771-1772, 3 : 9 maj-12 september. 

Grad: 1731 1746

–

1747 

1771

–

1772 

Totalt: 

Officerare     

Generallöjtnant 1 1 1 3 

Generalmajor 2   2 

Överste  1 2 2 5 

Kommendör   3 3 

Tygmästare  2  2 

Överstelöjtnant 6 1 3 10 

Major 4 2 5 11 

Ryttmästare 1 1  2 

Kapten 1 1 2 3 

Löjtnant  2  2 

Kornett  1  1 

Fänrik   1 1 

Underofficerar

e 

    

Adjutant  1  1 

Sergeant  1  1 

Antal militära 

supplikanter:  

8 11 7 (26) 

Fig. 4: Antalet militära supplikanter.  
Källa: RaP 6; RaP 15; RaP 16; RaP 17; RaP 
29; RaP 30; RaP 31. 
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Strömfelt som lyftes fram 1747 för en belöning på sex till åtta tusen plåtar för hennes skötsel 

av prins Gustaf och prinsessan.78 Dessa lärda ämbetsmän hade en stor representation i RaP, 

deras kulturella och sociala kapital kan möjligtvis ha påverkat både kunskapen om att söka 

medel hos R.o.A men också om hur de utformade sina suppliker.  

Akademiker 

Docenter, professorer, doktorer, magistrar och studenter antichambrerade i hopp om att få stöd 

till olika befordringar, projekt och resor.79 På så vis kunde Riddarhuset även bli en väg till 

akademiska titlarna och meriter – ett ökat kulturellt kapital och i sin tur symboliskt kapital.  En 

student kunde på så vis fortsätta sina studier även om han inte hade ekonomiska medel som 

krävdes. 

Teologer 

Kyrkoherdar, biskopar, präster och andra kyrkans män har kategoriserat inom Teologer. De 

antichambrerade främst för andras vinning eller för infrastrukturen.80 Riksdagsmannen Mathias 

Johnsson från Tabergs bergslag lämnade in en supplik till förmån för en Hospitalpredikant i 

Jönköping som väntade på en ny anställning. Hospitalpredikanten borde antigen befordras eller 

få extra lön till dess att väntan var över, ansåg riksdagsmannen.81 Suppliken om Hospital-

predikanten var den enda som rör en kyrkans man personliga vinning för ett ökat ekonomisk 

kapital. Kungliga hovpredikanten och riksdagsfullmäktige från Åland Herr magister Daniel 

Backman ville exempelvis anlägga en köping i Finströmssocken.82 Ett annat exempel var 

Biskopen Serenii som ville köpa in Tessinska huset, då det riskerade att förfalla.83 

Kulturpersonligheter 

Det fanns de supplikanter som sökte medel eller privilegier för att finanserna kulturella projekt., 

alltså musik, konst och litteratur. I bland kulturpersonligheterna hittar vi författare, oftast utan 

socialt kapital i form av frälsesläkt. Till exempel ville författaren C.G Haegg Pettersson erhålla 

en prenumeration från riddarhuset på böcker han tänkt ge ut.84 Även för en kvinnlig poets 

vägnars söktes bidrag för hennes författarskap. Att hennes kön var ovanligt för hennes kulturella 

                                                           
78 RaP 17, 12/12 1746-1747, s. 351. 
79 Exempel: RaP 6, 29/5 1731, s. 386; RaP 15,19/12 1746-1747, s. 313; RaP 16, 7/8 1746-1747, s. 335; RaP 29, 
30/10 1771-1772, s. 515. 
80 Exempel: RaP 15, 19/12 1746-1747, s. 313, RaP 16, 7/8 1746-1747, s. 335; RaP 29, 30/10 1771-1772, s. 515; 
RaP 31, 3/7 22/7 25/7 7/8 12/9 1771-1772, s. 221, 333, 363, 487, 608. 
81 RaP 29, 16/11 1771-1772, s. 587. 
82 RaP 29, 30/10 1771-1772, s. 515. 
83 RaP 31, 3/7 1771-1772, s. 221. 
84 Exempel: RaP 30, 15/1 1771-1772, s. 2. 
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kapital tydliggörs genom R.oAs reaktion på suppliken. R.o.A  lyfte fram könet som något 

ovanligt men positivt.85 Ett annat exempel var fäktmästaren Porath, av ofrälse börd. Porath hade 

ett stort socialt och kulturellt kapital då han och hans far var kända för att sina kunskaper i 

fäktning.86 Ytterligare ett exempel var Chappelmästaren Roman som önskade att få spela för 

R.o.A på palmsöndagen 1731, vilket samtycks till. Roman fick på så sätt ett höjt socialt kapital 

vilket i sin tur kan leda till symboliskt kapital i form av prestige.87 Bibliotekarien Olaf Dalin 

sökte även han ekonomiska medel för att få råd att skriva en bok – inte minst passande, om 

Sveriges historia. Dalin önskade att få hälften i förskott och resterade när boken var 

färdigställd.88   

Borgare 

Under borgare ingår handelsmän som grosshandlare, fabrikörer, brukspatroner och olika typer 

av hantverkare.89 Bland hantverkarna fanns en segelmakare som önskar återuppta kung Gustaf 

Adolf segelduksmanufactiori (segeldukstillverkning).90 Fabrikören Johan Nyholm sökte 

privilegium för ett lotteri utan nitlotter för att i sin tur kunna rädda spetskröppelscholas 

(spetsknypplings skola) som hotades av konkurs.91 Endast en kvinna representerade sig själv 

för att få fördelar åt sitt företag genom att flytta sitt sockerbagarverksstånd närmare Riddar-

huset.92  Sockerbagarhustrun var även den enda kvinnan som supplikerade under de tre 

riksdagsperioderna inför R.o.A utan att tillhöra adeln.  Även en grupp på femton brukspatroner, 

samt flera enskilda supplikanter av adlig börd, sökte skattelättnad för Hammarskatten 1747.93 

Brukspatronerna ville på så vis ändra den ny skatten som påverkat bruken negativt. På så vis 

kunde alltså en supplik i grupp få stort genomslag och processen till en förordning eller 

lagförslag kunde få ett direkt gehör. För hantverkarnas del kunde personliga tillstånd ges för 

olika produktioner som annars var reglerade. Som exempel bad två herrar i Värmlands 

bergslags vägnar om minskning av tullen vid transport av järn, en supplik som vann direkt 

bifall.94 

                                                           
85 RaP 15, 15/12 1746-1747, s. 273. 
86 RaP 6, 8/5 1731, s. 285. 
87 RaP 6, 7/4 1731, s. 164. 
88 RaP 16, 18/5 1746-1747, s. 40. 
89 Exempel: RaP 15, 21/1 1746-1747, s. 370., Exempel: RaP 31, 3/7 1771-1772, s. 221. 
90 RaP 6, 2/6 1731, s. 403. 
91 Exempel: RaP 17, 2/12 1746-1747, s. 114. 
92 Exempel: RaP 29, 28/9 1771-1772, s. 340. 
93 Exempel: RaP 17, 2/12 9/12 1746-1747, s. 110, 111, 289. 
94 Rap 6, 15/6 1731, s. 463.  
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Allmoge 

Hur många saknade adlig börd av supplikanterna? Det är svårt att se exakt hur många som inte 

var adliga, eftersom det kan vara flera bakom en supplik. Många adliga läser dessutom upp 

suppliker för/om ofrälse. 1731 inkom 59 suppliker varav 15 av dem verkar ha saknat adlig börd. 

1746-1747 inkom 70 suppliker. 23 av dem var suppliker från ofrälse, dessutom inkom 15 

personer bakom en supplik som inte går att utläsa deras börd. 1771-1772 inkom 53 suppliker 

varav 10 från ofrälse, samt sex föreståndare från kyrkan under en och samma supplik. 

Kategoriseringsproblematiken blir härmed tydlig.95 

Under de tre riksdagarna inkom tre suppliker från bönder. Vilket gör bönderna till en liten grupp 

i förhållande till andelen av befolkningen. En av de tre supplikerna framfördes av två bönder 

som representerade Hallands krono-allmoge angående utleverering av skattebrev.96  . Den andra 

bonden lämnade in en supplik gällande ett personligt ärende, han var dessutom en före detta 

riksdagsman.97 Man kan därmed förvänta sig att han var bekant för R.o.A. Därmed finns ett 

möjligt socialt kapital med i bilden.  

Geografi och demografi                                                                                                         . 

Varifrån kom supplikanterna? Som nämnts i inledningen, så syns det tydligt i sockerbagerskans 

motivering var hon hade sin verksamhet, eftersom hon ville flytta sin bod till Riddarhuset. Även 

det Tessinska huset, som en biskop ville rädda undan förfall, låg geografiskt nära Riddarhuset.98 

Spelade då Riddarhusets geografiska läge någon roll för supplikanterna? Det går inte med 

säkerhet fastställa varifrån samtliga supplikanter kom, men det är tydligt att supplikanterna kom 

från hela Sverige. Extra tydligt blir det när det rör borgmästare, landshövdingar och andra 

rådsmän som presenterades med namn och stad. Några exempel var krono-allmogen från 

Halland, eller Öland som var i behov av en medikus. Militärer, främst med lägre befattning, 

presenterades även tillsammans med sitt regemente, exempelvis Savolax regemente i Finland. 

Att Finland och de svenska provinserna låg med östersjön som strapats verkar inte heller hindrat 

supplikanter från att söka sin lycka i riddarhuset. Det största avståndet till riddarhuset var en 

supplik från provinsen Wismar, vars borgmästare önskade att staden skulle få behålla sina 

gamla rättigheter.99 Alltså finns det en möjlighet att geografin inte hade så stor inverkan som 

man kunnat tro, vilket annars Gustafson menat. Ålder på supplikanterna uppgavs bara när det 

                                                           
95RaP 31, 1771-1772, 3 : 9 maj-12 september.; RaP 31, 12/9 1771-1772, s. 608. 
96 RaP  6, 15/6 1731, s. 462. 
97 Exempel: RaP 15, 24/1 1746-1747, s. 401. 
98 RaP 29, 28/9 1771-1772, s. 340; RaP 31, 3/7 1771-1772, s. 221. 
99 RaP 6, 11/5 1731, s. 295. 
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hörde till ytterligheterna. Den högsta ålder som angetts var 77 år.100 Supplikanterna talade både 

för egen sak men även för barn, syskon, fäder och släktingar.101 

 

Sammanfattning av supplikanterna 

Supplikanterna kom från både nordligaste Sverige ner till de tyska provinserna. Det var överlag 

fler män som talade inför ståndet än kvinnor. Men kvinnor var i förhållande till sin 

samhällsposition och omyndighet en stor grupp. Majoriteten av kvinnliga supplikanter var 

adliga änkor.  Det var främst adel som talade infor R.o.A men hierarkin sträcker sig ner till 

bönder och kronobönder, där emellan finner vi borgare, hantverkare, teologer, akademiker, 

ämbetsmän och kulturpersoner. Den största yrkesgruppen som tillhör militären var Överste-

löjtnanter och Majorer. Supplikanten kunde både föra sin egen eller någon annans talan inför 

R.o.A. Även supplikanter i grupp förekom. Den största gruppen var femton brukspatroner som 

stod bakom en och samma supplik. 

Frekvenstabellen visar på en ökning mellan de två tidigare riksdagarna. 1731 inkom 59, 1746-

1747 inkom 70 suppliker. 1771-1772 minskade supplikerna till 53. Betraktas istället 

supplikerna i förhållande till riksdagens längd fick 1731 ett utfall på 38,3 suppliker per hundra 

dagar, 1746-1747 fick ett utfall på 15,6 och 1771-1772 fick ett utfall på 12,3 suppliker per 

hundra dagar. 

 

Supplikerna  

Supplikerna kunde se ut på många olika sätt i riksdagsprotokollen, korta och koncisa eller långa 

och nyanserade. Förmodligen berodde det även på prokollskrivarens urval. Ibland frågade 

supplikanten efter flera saker men av praktiska skäl har de författats som en supplik men att 

avslaget istället kan betraktas som ”delvis bifall” om supplikanten inte fick igenom det ena. 

Nedan följer ett exempel på hur en supplik kunde författas. Fäktmästaren Porat(h) sökte 

ekonomiska medel då han inte fått anställning i Lund. Istället sökte han lyckan i Stockholm 

genom R.o.A: 

                                                           
100 RaP 29, 18/12 1771-1772, s. 750. 
101 Exempel: RaP 16, 25/2 1746-1747, s. 507. 
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Hvaruti Fechtmestaren Porat beder Riksens ständer at i nådgunstigt behiertande af så väl hans egen som 

dess sahl. Faders i denna metier gjorde långlige tienst, samt at han vid Academien i Lund hvarken kan 

finna sitt nödtorftiga upphälle, eller har tillfälle medelst ungdomens undervisande sig till Rikets och 

deras tienst så bruka låta, som han gierna önskade, till förtigande af andras vedervilja och misshag, han 

därsammanstädes till denna exercise måst förspöria; det Rikets Ständer nådgunstigt täckes honom till 

deras fechtmestare antaga, och jämte den löhn, som han i undernådighet förmodar Riksens ständer 

honom åhrligen lära tillläggia, och så förunna honom här i Stockholm, hvarest mästa rikses ungdom 

samlas, få hålla en publiqve fechtskola, i hvilket fall han sig och villigt underkastar at efter Riksesn 

Ständer godfinnande informera uthom särskilt vedergällning et vist antal af ungdom, som äre i torftigt 

och medellöst tillstånd, förmodades at därvid genom en flitig upvachtning giöra den nytta och tienst, at 

denne ädle fechtarekonsten nu vidare här blifver å nyo flor brakt, och han ey framdeles skattas ovärdig 

av den nåd och höga gunst, som Riksens Ständer honom härutinnan visa täckes; hvarigenom han och 

sielf kan hafva den hugnad at, innan åldern annalkas, lemna något dugeligt subjectum efter sig och få i 

sitt kiära färdernesland bröd och upphälle för den konsten, som uthom lands allestädes närer och försörjer 

dem, hvilka däruti rätt kunskap till en behörig undervisning vunnit.102 

Förenklat beskriver fäktaren Porath efter en smickrande inledning att han var i behov av en årlig 

lön så att han kunde utbilda Stockholms ungdom i fäktningskonst. För att vinna R.o.As 

förtroende lyfte han fram fäktkonstens nytta för land och ungdom. Han visade även på äldre 

meriter då han tidigare har haft en lång tjänst precis som hans saliga fader. Fadern som också 

var berömd utnyttjades alltså som ett kapital inför R.o.A. 

Lagligt sett skulle supplikerna gå genom UD och alla memorial skulle först läsas av 

Lantmarskalken innan man fick ljud i riddarhuset. ”Spontana” supplikanter skulle egentligen 

bötfällas men ingen av dessa suppliker som återfunnit i denna undersökning har tagit vägen 

genom UD. Istället framkommer det att några supplikanter inte lämnat fram sitt memorial. 

Diskussionen varar länge om supplikanten ska få ljud eller ej. Diskussionen i sig var noga 

nertecknad av protokollskrivaren.103 Vid ett tillfälle beslutades att boten skulle dras in då 

supplikanten var så pass fattig. Alltså var inte R.o.A konsekventa utan gick mer på vad som 

ansågs rätt i det enskilda fallet, precis som Shaw hävdat. Shaw menade med att det fanns en 

diskussion och motsättning mellan rättvisa och nåd, en diskussion som också syntes på 

Riddarhuset. Det verkar som att supplikerna främst tog andra vägar med tanke på mängden 

suppliker som inkommer till R.o.A från UD och andra utskott/deputationer. Sammanlagt har 

                                                           
102 RaP 6, 8/5 1731, s. 285. 
103 Exempel: RaP 29, 1771-1772, s. 166-178. 
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fem olika kategorier av suppliker sammanställts, vilket var suppliker rörande tjänst, ekonomi, 

nytta, juridiska mål och tillstånd. Nedan redogörs för de fem olika kategorierna av suppliker.104 

Tjänst 

Under kategorin tjänst hör ärenden rörande successionsordningar/turordning till titlar, 

rekommendationer och befordringar till olika yrken. Rekommendationer beviljades både till 

adel och ofrälse. Eftersom adelns representation var för stor i förhållande till rikets behov ansåg 

bland annat Riksrådet Gustav Bonde 1744 att anställningarna till ämbetena skulle ske i 

förhållande till meriter, skicklighet och kunskap och icke till börd tills den dagen adelsätterna 

var nere på en rimlig nivå.105 På så vis skulle det inte vara omöjligt för ofrälse att vända sig till 

R.o.A för rekommendationer. Rekommendationerna har även visat sig ställa till det för R.o.A. 

Deras beslut kunde ifrågasättas av andra supplikanter som själva ansåg att de själva eller någon 

annan borde ha rätt till tjänsten.106  

De flesta rekommendationer rörde högre tjänst och befordran.107 Befordran kunde även gälla 

en annan familjemedlem.108 Det var inte ovanligt att en supplikant ville byta tjänst men behålla 

samma lön och plats. I ett fall önskade supplikanten att hans gamla tjänst skulle efterträdas av 

sonen.109 Det är svårt att se om supplikerna förändras mellan de tre riksdagarna, men 

rekommendationer verkar ökat efter riksdagen 1731.  

Ekonomi 

Den vanligaste suppliken innehöll ekonomiska förfrågningar. Det kunde vara i form av pension, 

lättnader av skatter och avgifter för sig själva eller avlidna makar.110 Prytz forskning om 

suppliker visade att arvingarnas ansvar för sina förfäders skulder var en central fråga under 

själva reduktionen och fortsatte att var en fråga av betydande vikt under 1720-talet.111 Om 

arvingarna förväntades ärva sina fäders misstag och skulder, så är en möjlig parallell att de då 

själva ansåg sig även ha rätt att ärva fädernas pension och förtjänster. Samtidigt menade Prytz 

att supplikanterna argumenterande för att det var felaktigt att de skulle behöva stå ansvariga för 

förfäders skulder, till exempel en högre summa än den de ärvt.112 Alltså finns det en viss 

                                                           
104 Valentin 1915, s. 289, 290-291. 
 
106 Exempel: Rap 30, 7/5 1771-1772, s. 613; RaP 31, 18/7, 22/7, 25/7 1771-1772, s. 305. 333, 354, 356. 
107 Exempel: RaP 29, 1771-1772, s. 371, 402, 559, 670, 671. 
108 Exempel: RaP 29,  1771-1772, s. 507. 
109 Exempel: RaP 29, 1771-1772, s. 723, 727. 
110 Exempel: RaP 16, 22/19 1746-1747, s. 649; RaP 17, 7/12 9/12 1746-1647, s. 210, 242, 289. 
111 Prytz 2013, s. 196 
112 Prytz 2013, s. 196. 
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paradox och motsättning mellan strategierna. Av de suppliker inkomna från eller om kvinnor 

rörde majoriteten pension från avlidna makar och fäder. Det gällde utbetalningar av innestående 

löningsfodringar eller bidrag för att klara livhanken.113 Till exempel jungfrun Helena Maria 

Gyllencrantz som anhöll om medel för att slippa pantsätta familjen och syskonens 

mödernegods.114  

Till denna kategori hör även suppliker rörande ersättning. Herr Skog önskade ersättning då han 

friats i rätten. Efter Skog träde även en herre vid namn Lagerhielm fram med samma klagan, 

han påstod sig själv ha bättre villkor än Skog och ville därmed bara ha ett skyndsamt slut i 

saken.115 Det föreslogs också ekonomiska gåvor till ämbetsmän och officierare, ett exempel var 

den, enligt supplikanten, ädelmodiga general-lieutentaten Eanderr. Han erhöll en gåva på 

sextusen plåtar eller mer. Detta som tack för hans långa trogna tjänst, då han drabbats av förlust 

och svaga omständigheter.116 Den tidigare nämnda Fru Hovmästarinnan och Riksrådinnan 

Strömfelt fick även hon en belöning på sex till åttatusen plåtar för sin skötsel av prinsarna.117 

Nytta 

Till denna kategori hör suppliker som ansågs vara samhällsnyttiga i form av kultur, kyrkbyggen, 

reparationer och restaureringar, nytta för fäderneslandet i strid, eller nytta för kungahuset. Till 

exempel en folklig nytta som en provencialmedicus eller uppförandet av kyrkobyggnader.118 

Nyttan kunde redan ha förverkligats av supplikanten och supplikanten ville på så vis belönas. 

Det kunde även vara ersättning för den nytta en avliden familjemedlem bidragit till för nationen 

och på så vis även familjen.119 Att få ett ekonomiskt stöd för att kunna bedriva en nytta var 

också vanligt, vilket skulle kunna betraktas som en förskottsbetalning snarare än lön eller 

arvode.120 

Juridiskamål 

Att rätten inte ansågs rättvis av supplikanten och därmed kunde söka stöd i sin sak av R.o.A var 

även en väg som utnyttjades. Ett sådant mål var duellsmål. Vid ett duellsmål hade två män 

duellerat mot varandra och sen arresterats. Om duellanterna skadats eller rent av dött framgår 

                                                           
113 Exempel: RaP 6, 29/5 5/6 17/6 1731, s. 386, 415, 495. 
114 RaP 6, 26/5 1731, s. 378. 
115 RaP 16, 20/5 1746-1747, s. 86. 
116 RaP 16, 26/5 1746-1747, s. 106. 
117 RaP 17, 12/12 1746-1747, s. 351. 
118 RaP 29, 30/10 1771-1772, s. 516, 525. 
119 Exempel:  RaP 15, 30/10 1746-1747, s. 150, 155. 
120 Exempel: RaP 6, 8/5 1721, s. 285. 
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inte.121 Herr Strömberg supplikerade i hans systersons ställe, Liteuntanaten i Öster-bottens 

regemente i fransk tjänst, som häktats för duellsmål. Han menade att en Riddare ej borde häktas 

utan dom.122 Herr Strömberg använde sig på så sätt av sin systersons sociala kapital för att få 

honom friad – inte att handlingen i sig var olaglig utan att det inte passade hans status. Ett annat 

unikt fall var Bonden Olof Assersson som sökte upprättelse från R.o.A då han efter en konflikt 

uteslutits ur bondeståndet, vilket R.o.A meddelade samtliga stånd och skickade en remiss till 

Sekreta utskottet.123 Suppliker angående introduktioner till Riddarhuset räknas till juridisk 

status. En förändring som skett var att under riksdagen 1760–1761 beslutades att förbjuda 

nyadlingar till dess att familjerna hade minskat ner till 800 levande ätter.124 Vilket ledder till att 

suppliker rörande nobiliseringar upphör till riksdagen 1771–1772.  

Vissa av de juridiska målen rörde hemman, men det har framkommit att suppliker angående 

hemmansbyten inkom enbart till riksdagen 1731.125 Gudrun Andersson menade att det inte bara 

räckte att ha en titel för att erkännas utan att man måste leva upp till den genom att manifestera 

den i det fält den kan bekräftas i, lever du inte som en adlig är du inte heller adlig. Därför blir 

kapitalet i form av exempelvis boendevillkor en viktig faktor för att upprätthålla sin titel. 

Hemmet kunde på så vis fungera som ett stumt språk, och oavsett var familjen fanns var de 

alltid representerade genom huset i sig.126 Supplikanterna kunde även nyttja R.o.As bifall för 

att vinna besittningsrätt. Ett exempel var på kronogården i Sjötorp, där supplikanten ansåg sig 

ha rätt till gården då han skött den väl och hindrat dess förfall.127 Andra ärenden om hemman 

var sterbhus som syntes i suppliker om arvstvister där exempelvis en grevinna och hennes 

kammarjungfru sökte hjälp i saken.128 I andra arvstvister där supplikanterna bad om ett avslut i 

saken, framkommer det inte vad tvisten handlade om.129  

Tillstånd 

Den tidigare nämnda sockerbagarhustrun som önskade få tillstånd att flytta sitt sockerbagare-

stånd till riddarhusets tomt var en av ett fåtal som sökte tillstånd eller privilegier av R.o.A.130 

Ytterligare två privilegium söks av R.o.A, det ena för Schebobruk som ville ha en lättnad av 

                                                           
121 Exempel: RaP 15, 30/10 1746-1747, s. 152. 
122 RaP 15, 30/10 1746-1747, s. 152. 
123 RaP 15, 24/1 1746-1747, s. 401. 
124 Elmroth 2001, s. 26.; Roberts 2003, s. 133–135. 
125 Exempel: RaP 6, 29/5 12/6 14/6 1731, s. 382, 414, 453. 
126 Andersson, Larsson, Esbjörn & Winton 2003, s. 17-18. 
127 RaP 17, 12/12 1746-1747, s. 347. 
128 RaP 17, 11/12 1746-1747, s. 307. 
129 Exempel: RaP 17, 9/12 1746-1747, s. 242. 
130 RaP 29, 28/9 1771-1772, s. 340. 



37 
 

hammarskatten.131 Det andra målet var en fabrikör som sökte privilegium för ett lotteri utan 

nitlotter. Lotteriet skulle i sin tur rädda spetsknypplingsskolan som hotades av konkurs.132 En 

annan supplik rör tillstånd att få anlägga en köping i Finströmssocken. 133  

 

Sammanfattning av supplikerna 

Supplikerna kunde både författas korta och koncisa eller långa och nyanserade av protokoll-

skrivaren. Supplikerna har delats in i fem olika kategorier, nämligen Tjänst, Ekonomi, Nytta, 

Juridiska mål och Tillstånd. I kategorin tjänst inkom suppliker om rekommendationer för olika 

tjänster. Rekommendationerna kunde ställa till det för R.o.A då vissa supplikanter kom som 

reaktion på tidigare bifall, där suppliken refererade till den första. Den vanligaste suppliken 

rörde pension. Det var även den förfrågan som främst kom från kvinnliga supplikanter. Hjälp 

med arvstvister och ersättningar var också förekommande. Olika typer av tillstånd önskades 

både för privat som för den infrastrukturella nyttan. Det finns en förändring av innehållet i 

supplikerna över tid, vilket berodde på yttre ramar som lagar och skatter. En av dem var 

hemmansbyten som avtog till de två senare riksdagarna. Istället ökade förfrågningar om 

skattelättnader efter införande av hammarskatten. Att suppliker rörande nobiliseringar avtog, 

kan också ses som en reaktion på det allt mer slutna R.o.A. 

 

Strategier och identitetsföreställningar 

Vilka strategier användes av supplikanten för att försöka påverka supplikens utfall? I 

protokollen har olika strategier återfunnits vilket har kategoriserat i sammanlagt sexton 

kategorier - vilket kommer redogöras för nedan. Hur många gånger varje strategi används 

kommer inte att ingå i den kvantitativa analysen då det finns för stora kategoriserings-

svårigheter. Många suppliker använde sig av flera strategier i en supplik. Det var även vanligt 

att supplikerna sammanfattades av protokollskrivaren, speciellt när det kom in flera suppliker 

med liknande ärenden under samma dag. Då kan suppliken baserats på föregående supplik men 

det var inte nödvändigt att supplikanten använde samma strategier för att ärendet var detsamma. 

Detta fenomen syns genom citatet: ”Sedan han uprepat alla sina meriter och tiensteår”, vilket 

                                                           
131 RaP 17, 2/12 1746-1747, s. 110. 
132 RaP 17, 2/12 1746-1747, s. 114. 
133 RaP 29, 30/10 1771-1772, s. 515. 
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nedtecknades i RaP innan diskussionen tog vid.134 En annan gång har supplikanten krävt att 

hans ord ska nedtecknats till punk och pricka: 

P.S Jag beder, att denna skrift må i ord för ord i prottocollet intagas och utdrag deraf mig medelas, på 

det jag må visa mina hemmavarande medbröder mina redliga tankar.135 - Erik Persson 1747. 

Citatet är ett tecken på att utförliga beskrivningar om ärenden snarare var ett undantag. De 

sexton strategierna som påträffades under de tre riksdagarna var följande:  

Juridiska rätten                                                                                 . 

En vanlig strategi var att supplikanten använde sin juridiska rätt. Det kunde vara att supplik-

anten själv hade rätt till ekonomiska medel, till exempel innestående löne-likvidationer.136 Eller 

att supplikanten tidigare fått för liten lön i förhållande till sin position.137 Det kunde även vara 

att andra brutit mot lagen eller att supplikanten blivit utsatt av samhället när supplikanten 

upprätthållit lag och ordning. Ett exempel var Jägmästaren från Öland som blivit förföljd och 

utestängd från samhället när han upptäckt en olovlig huggning av den öländska ekskogen.138 

Supplikanters arvsrätt och arvstvister togs också upp under denna strategi, det rörde främst 

besittningsrätten till sterbhus.139 Av arvstvister går det inte att utläsa vem motparten var eller 

olika argument, utan supplikanten yrkar enbart att han har rätten på sin sida. 

Tjänsten 

En av de vanligaste strategierna var att berätta om hur lång tid supplikanten själv eller 

maken/fadern varit i tjänst.140 I många fall uppgavs de exakta tjänsteåren, vilket i supplikerna 

kunde varier mellan tolv till sjuttio år.141 Trots synen på kompetens var det enbart i en supplik 

som begreppet kompetens finns nedtecknat som motivering.142 Istället användes antal tjänsteår 

för att styrka suppliken.143 Att supplikanten tjänat kungen, fäderneslandet eller publikum 

(folket) lyftes fram för att styrka vikten av supplikantens arbete. Än mer ”tyngd” fick suppliken 

om fader eller supplikanten själv exempelvis stått till sista man på slagfältet eller utmärkt sig 

igenom andra bravader inom krigskonsten. Anhöriga kunde på så vis också motivera sin supplik 

                                                           
134 RaP 16,  19/8 1746-1747, s. 395. 
135 Exempel: RaP 16, 1746-1747, s. 476. 
136 Exempel: RaP 6,  13/4  24/4 1731, s. 190, 217. 
137 Exempel: RaP 17, 20/10 1746-1747, s. 58. 
138 RaP 16, 16/6 1746-1747, s. 259. 
139 Exempel: RaP 16, 8/12 10/12 1746-1747, s. 242, 307-308. 
140 Exempel: RaP 15, 25/2 20/4 28/4 1746-1747, s. 507, 671, 723.; RaP 16, 19/8 5/9 16/9 1746-1747, s. 395, 
453, 454.; RaP 29, 18/12 1771-1772, s. 750. 
141 Exempel: RaP 6, 11/5 1731, s. 298.; RaP 31, 22/7 1771-1772, s. 338. 
142 RaP 31, 18/7 1771-1772, s. 305. 
143 Exempel: RaP 6, 11/5 1731, s. 298. 
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med att den anhörige offrat sitt liv för konung och fädernesland.144 En kvinnlig supplikant 

använde även strategin när hennes make dött på väg till det politiska arbetet i riddarhuset.145  

Adelsdamer använde sig strategin, men spelade då på sin goda hushållning.146 Kvinnans 

hushållning framhölls som aktningsvärd och på så vis en nödvändighet för maken och i sin tur 

för landet. Inte att betrakta som en självklarhet utan något som borde uppmuntras. 

Att få möjlighet att fullborda det verk och arbete supplikanten påbörjat var även en strategi för 

att vinna ekonomiskt bifall.147 Till exempel att arbetet var mödosamt eller att man återupptagit 

ett arbete som fadern sysslat med innan. Supplikanten sökte då ekonomiska medel så att han 

kunde fortsätta arbetet, som på sätt inte skulle vara förgäves för fadern.148 

Turordningen 

Accord och successionsordningar var en av de vanligaste supplikerna och inte heller de 

självklaraste fallen. För att bevisa sig värdig rekommendation eller anställning var det vanligt 

att supplikanten yrkade på att yngre hade gått före i turordningen.149 Om ålder ansågs vara en 

fråga om rättvisa eller en fråga om erfarenhet framgår ej. Men eftersom bara tre suppliker 

använde sig av meriter och kompetens som strategi, lutar det mer åt att åldern var en 

rättvisefråga. Att supplikanten helt enkelt väntat längre på positionen. Alltså ett turordnings-

system snarare än ett meritsystem.  

För kung och fädernesland                                                                                                                . 

Att motivera suppliken med sin lojalitet och trohet mot konungen och landet kunde ske på 

många olika sätt.150 Exempelvis genom att supplikanten hjälpt till att främja landets utveckling 

och framgång, tjänat konungen på slagfältet, framställt betydande konst eller litteratur, bidragit 

till infrastrukturen och främjat handel och ekonomi.151 Det kunde även vara att man upptäckt 

något som plågat landet eller rättare sagt det område supplikanten bodde i. I ett exempel 

riskerade invånarna att drabbas av en översvämning då det upptäckts skador på Göta kanal.152  

                                                           
144 Exempel: RaP 15, 30/10 1746-1747, s. 150-151. 
145 Exempel: RaP 17, 20/11 1746-1747, s. 43. 
146 Exempel: RaP 15, 25/10 1746-1747, s. 125. 
147 Exempel: RaP 6, 29/5 1731, s. 386. 
148 RaP 6, 29/5 1731, s. 386. 
149 Exempel: RaP 15, 21/1 20/4 1746-1747, s. 371, 671; RaP 16, 19/8, 1746-1747, s.395; RaP 31, 25/7 5/8 1771-
1772, s. 354, 426. 
150 Exempel: RaP 6, 28/4 8/5 1731, 245, 285.; RaP 16, 16/9 1746-1747, s. 453, 454.; RaP 6, 1731, s. 298. 
151 Exempel: RaP 30, 23/5, 1771-1772, s 132.; RaP 31, 15/7 1771-1772, s. 283. 
152 Exempel:  RaP 31, 25/7 1771-1772, s. 363. 
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Det kunde också var avsaknaden av något. Exempelvis har befolkningen i Leppävirta femton 

mil till närmsta postkontor, och på Öland saknades en medikus för att bota sjuka.153 

En annan underkategori var relationen mellan överhet och undersåte. Supplikanten General-

majoren Lagercrona berättade att han blivit lovad en högre lön av Konung Karl XII på slagfältet 

i Sachsen. Eftersom konungen dött 1718 står därför ord mot ord i Riddarhuset mellan 

Lagercrona och R.o.A. I slutändan blir målet avslaget då det stred mot 1727 års reglemente,  21 

år efter fälttåget vid Sachsen.154 

Det förekom också att supplikanterna gjort tjänster för riket de inte fått betalat. Ett exempel var 

sex föreståndare från Tyska kyrkan i Nyköping som lånat ut sin lokal till riddarhuset.155 Ett 

annat exempel var Herr Kapten Otto Fredrich Stålhammar som gjort mycket arbete och tjänat 

publikum utan att ha krävt någon ersättning – därmed förtjänade han en rekommendation 

menade supplikanten.156 Supplikantens önskade alltså antigen få ekonomisk ersättning,  

utbetalning eller en gentjänst av R.o.A. 

Slutligen kunde supplikanten framställa sig som en nytta för landet eller ungdomen.157 Till 

exempel fäktmästaren Porat(h) yrkar inte enbart på sin dåliga ekonomi utan att en 

fäktningsskola i Stockholm också skulle gynna ungdomen.158 Ytterligare ett exempel var 

riksdagsfullmäktige och grosshandlaren för Stockholms stad, Thomas Plomgren som sökte 

bidrag och motiverade det med att han själv gjort stora förbättringar för Österhammarsbruk.159 

Lidande 

Att supplikanten befann sig i Lidande var vanligt ihop med andra strategier, vanligtvis med 

fattigdom.160 Lidande kunde bero på förlust av maken eller att supplikanten eller anhöriga 

bortförts av främmande krigsmakter.161 Det kunde även vara ersättning eller pension efter de år 

en soldat suttit fängslad – både i svenskt häkte men vanligtvis i Ryssland. Krigen var främsta 

anledningen till lindandet efter förlust av både familj och hemmet. Genom att vinna bifall 

menade supplikanterna att de skulle vinna tillbaka sin hälsa och välfärd. 

                                                           
153 RaP 29, 30/10 1771-1772, s. 516.; RaP 31, 23/5 1771-1772, s. 132. 
154 RaP 6, 17/4 1731, s. 215. 
155 Exempel: RaP 31, 12/9 1771-1772, s. 608. 
156 Exempel: RaP 15,15/11 1746-1747, s. 205. 
157 Exempel: RaP 6, 28/4 8/5 1731, s. 245, 285. 
158 RaP 6, 8/5 1731, s. 285. 
159 Exempel: RaP 15, 22/1 1746-1747, s. 370. 
160 Exempel: RaP 6, 13/4 11/5 1731, s. 190, 298.; RaP 29, 4/12 1771-1772, s. 700. 
161 Exempel: RaP 6, 28/4 1731, s. 245. 
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Guds vilja ske                                                                                                                                                                       . 

Genom strategi Guds vilja ske menade supplikanten att deras önskan var guds vilja.162 Strategin 

stämmde in på Gustafssons teori om den kristna identiteten. På så vis spelade supplikanten på 

en gemenskap till R.o.A, nämligen - religionen.  Gustafsson hävdade att supplikanterna även 

kunde försöka vinna bifall i utbytte mot böner och välsignelser. Men i denna undersökning har 

enbart en adelskvinna använt välsignelse som strategi.163 Den tidigare nämnda Grevinnan Fru 

Ottiliana Wellingk spelade på gud. Gnom guds välsignelse och hennes goda hushållning hade 

hon trots makens bortgång en god ekonomi och behövde ej belasta pensionsstaten. Istället bad 

hon om en rekommendation för hennes enda son i framtiden.164 

Naturen 

Att använda Naturen som strategi innebar att supplikanten hade en föreställning om att 

supplikanten fått gåvor av naturen eller att situationen som supplikanten ville förändra gick mot 

naturens lag.165 En gåva från naturen kunde exempelvis syfta på en kvinnas goda hushållning, 

alltså en biologisk egenskap och inte ett förvärvat karaktärsdrag.  

Som så många tidigare                                                                                                                                                     .            

Supplikanterna kunde även hävda att andra supplikanter hade fått beviljat ett liknande ärende 

tidigare.166 Det gav ibland sken av att supplikerna var spontana, att adelsmännen i riksdagen 

blev påminda av en supplik och att de kände någon som skulle kunna behöva detsamma.167 Till  

kategorin hör också ärenden där man yrkade på att ”det var så här tidigare”,168 vilket kan tolkas 

som en form av stabilitet. Traditionen kunde gå före och betraktas mer rätt än en aktuell lag 

eller ett nytt beslut. När brukspatronerna beklagade sig över hammarskatten och ville få en 

lättnad använde det sig av motiveringen att det ”hade varit så innan”.169 

Heder och status                                                                                                                             . 

Att yrka på sin heder kunde delvis handla om att upprätthålla hedern. En student anhöll om 

stipendium. Studenten berättade att utan ekonomisk hjälp så skulle han inte kunna fortsätta sina 

                                                           
162 Exempel: RaP 6, 5/6 1731, s. 415. 
163 RaP 17, 2/12 1746-1747, s. 110. 
164 Exempel: RaP 15, 25/10 1746-1747, s. 125. 
165 Exempel: RaP 6, 5/6 1731 , s. 415. 
166 Exempel: RaP 6, 11/5 1731, s. 298.; RaP 16, 12/8 9/10 1746-1747, s. 357, 529, 530; RaP 31, 18/7 22/7 25/7 
1771-1772, s. 305, 333, 345, 356. 
167 Exempel: RaP 6, 11/5 1731, s. 298; RaP 30, 7/5 1771-1772, s. 613; RaP 31, 18/7 22/7 25/7 1771-1772, s. 305, 
333, 354, 356. 
168 Exempel: RaP 17, 2/12 1746-1747, s. 110. 
169 RaP 31, 2/12 1746-1747, s. 110. 
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studier och då skull han förlora sin heder och därmed sitt symboliska kapital.170 Det som skulle 

kunna tolkas som hedersmål var rättsmål där adelsmän blivit häktade, vilket klassas som en 

antastning och därmed förlorat sin heder. De adelsmän som antastats sökte ersättning och 

upprättelse. Häktningen ansågs grov för att det ansågs orätt att häkta en riddare.171 Kanske 

erbjöds även genom R.o.A en chans att visa sin oskuld eftersom adeln var samlad och på så vis 

bli av med rykten. Att hävda sin status som strategi framkom när en kvinnlig supplikant sökte 

pension men inte sa sitt önskade belopp. Istället önskade hon en pension som passade en 

överstinna. Vilket kan ses som en strategi för att slippa säga ett vist belopp men också för att 

förstärka sitt sociala kapital.172  

Uppmuntran  

Några supplikanter använde uppmuntran som strategi. En uppmuntran för att de skulle orka 

försätta med sitt nyttiga arbete. Uppmuntran var då inte fina ord utan ekonomiska medel, som 

kunde vara i form av förskottsbetalning, ett underhåll eller en gåva.173 R.o.A motiverade även 

vissa bifall med att supplikanten borde uppmuntras till sitt arbete. Vid ett tillfälle 

rekommenderade Friherren Herr Wrede två officerare, Roberg och Rebrover, med 

motiveringen att de borde få en rekommendation ”så att de ej tröttnar på att hjälpa andra”.174 

Smicker 

Smicker användes i en viss grad men oftast i kombination med andra strategier. Supplikanten 

kunde betona R.o.As mildhet och rättvisa.175 Kaptenen och Riddaren Herr Adam M. Langman 

säger exempelvis att R.o.A visat stor begåvenhet vid sista pleno, då de befordrat Adam 

Fredenstierna. Han berättade hur duktiga R.o.A varit när de gav bifall på en tidigare supplik 

och nämnde inte alls sina egna bedrifter eller livssituation när han önskade bifall.176 Denna 

supplik kan även kopplas samma med strategin som så många tidigare. Det som skiljer 

strategierna åt var att Langman inte alls nämnde rättvisa utan enbart smicker mot R.o.A. Ett 

unikt fall var Herr Gardemein från riksdagen 1771, han menade att han inte tidigare velat 

besvära adeln, men nu måste orda.177 Det kan tolkas som att han ville visa på respekt för adelns 

viktigare arbete och på så sätt ser sitt ord och åsikt som mindre betydelsefullt än arbetet på 

                                                           
170 Exempel: RaP 6, 29/5 1731, s. 386. 
171 Exempel: RaP 15, 30/10 1746-1747, s. 152.; RaP 16, 20/5 1746-1747, s. 86. 
172 RaP 17, 7/12 1746-1747, s. 209. 
173 Exempel: RaP 16, 18/5 7/8 1746-147, s. 40, 335.; RaP 31, 15/7 1771-1772, s. 283. 
174 Exempel: RaP 15, 30/10 1746-1747, s. 155. 
175 Exempel: RaP 17, 1/2 1746-1747, s. 69. 
176 RaP 31, 25/7 1771-1772, s. 356. 
177  Exempel: RaP 31, 25/7 1771-1772, s. 362. 
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Riddarhuset. Därmed höjer han R.o.A och förminskar sig själv, som den fattigdom som 

Gustafsson syftade på, alltså en fattigdom i makt och inte materiellt. 

Familjen  

Att använda någon i familjens tjänst som strategi var vanligt förekommande, då framför allt av 

kvinnor som lyfte fram deras avlidne makes tjänst. Det förekom även att söner lyfte fram sina 

fäders förtjänster.178 Hade fadern plötsligt dött, ansågs det som att hans lön eller tjänst inte gått 

till godo för fadern själv. Därmed borde tjänsten ärvas precis som det materialistiska kapitalet. 

Hur fadern dött kunde även styrka suppliken. Till exempel om fadern dött i strid, var det till 

supplikantens fördel.179 Herr Carl Lagerberg lyfte till och med fram sin farbrors förtjänster och 

makt för att vinna R.o.As bifall. Alltså kopplas motiveringen till det sociala kapitalet.180 Om 

fadern eller maken dött i tjänst kan det betraktas som att kronan därmed borde kompensera för 

den avlidne tjänstemannen som offrat sitt liv för dess skull. ”Att gå i faderns fotspår” användes 

även av en supplikant vid namn Herr Christian Hiernes som sökte stipendium för sina 

medicinstudier utomlands. Hiernes menade att han med sin stora heder och flit ville gå i sin 

faders fotspår och avsluta det arbete fadern påbörjat.181 

Enbart en supplikant lyfte fram sin börd som strategi, att han kom från en god och gammal 

släkt.182 Att börd inte används mer än att supplikanten spelade på en släktings förtjänster kan 

styrka att det inte längre ansågs som en betydelsefull strategi. Eller att det inte var nödvändigt 

att presentera namnet som redan var befäst inom R.o.A. Barnen kunde även användas för att 

vinna bifall, eftersom supplikanten då sökte för fler än sig själv. Barnen användes därför bara i 

kombination med strategierna ”fattigdom” och ”nödtorftigt uppehälle”.183 Barnens väl-

befinnande lyftes även fram av Prytz, men Prytz förvånades över att ingen argumenterade för 

eller sökte medel för att få hjälp med uppfostran eller utbildningen till sina barn.184  

Hälsa och sinne                                                                                                                    . 

Supplikanter som lyfte fram sin höga ålder gjorde det ofta i kombination med sjukdom, skröp-

lighet, avtagande krafter eller blindhet.185 Men det fanns även de som lyfte fram åldern som en 

                                                           
178 Exempel: RaP 15, 1746-1747, s. 150, 151.; RaP 31, 22/7 1771-1772, s. 338. 
179 Exempel: RaP 15, 30/10 1746-1747, s. 150. 
180 Exempel: RaP 15, 20/4 1746-1747, s. 670. 
181 Exempel: RaP 6, 29/5 1731, s. 386. 
182 Exempel: RaP 15, 15/10 1746-1747, s. 96. 
183 Exempel: RaP 17, 7/12 1746-1747, s. 210; RaP 31, 29/7 1771-1772, s. 401. 
184 Prytz 2013, s. 175. 
185 Exempel: RaP 6, 13/4 1731, s. 187; aP 15, 2/1 1746-1747, s. 371, 507; RaP 15, 28/4 1746-1747, s. 723; RaP 
16, 21/10 1746-1747, s. 631; RaP 29, 18/12 1771-1772, s. 750. 
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positiv egenskap. Åldern kombinerades då med ädelmodighet, flitighet, hurtighet, trohet, 

skicklighet, kompetens och meriter.186 Åldern kan därmed betraktas som ett symboliskt kapital 

inom R.o.A. En änka menade att hennes man var ”hurtig” i livet men lämnat henne fattig och 

utblottad.187 Trots att maken lämnat henne fattig lyfte hon fram hans bästa sidor, vilket kan 

tolkas som att lojalitet var viktigt för att ses som en god hustru. Samt att makens livsverk gagnat 

andra än henne själv. Kompetens och meriter var trots allt den strategin som ytters få 

supplikanter använde rörande rekommendationer och anställningar. 

Förlust 

En strategi för att vinna bifall var att supplikanten 

hävdade att de riskerade att gå med förlust eller 

konkurs. Det kunde vara skatter som hindrade eller 

riskerade att sätta företaget i konkurs.188 En annan 

risk som lyftes fram var förlusten av hemman.189 

Biskopen Doktor Serenii sökte hjälp för att köpa in 

Tessinska huset då det riskerade att förfalla och gå 

förlorat på så sätt.   

En annan form av yrkade på förlust var om de som redan gått förlorat.190 Efter kriget med 

Ryssland var det många som förlorat sin egendom till fienden, till och med förlorat familjen i 

form av fångenskap.191 En kvinna som förlorat gården och fått hennes gamla föräldrar och make 

bortförda till Ryssland yrkade på att hon i sin unga ålder förlorat allt. Därmed förtjänade hon 

ett underhåll.192 Förlust av egendom relaterat till kriget förekom under riksdagen 1746–1747, 

vilket är kopplat till efterkrigstiden.193 Förlusten kunde även vara en förlust av egendom efter 

eldsvåda.194 Vilket kan tolkas att R.o.A betraktades som en form av försäkringssystem. 

Strategin kunde även användas vid tillfällen då supplikanten ansåg att han förtjänade en 

befordran som kompensation då han tidigare förlorat ekonomiska medel.195 Det kan tolkas som 

att supplikanten därmed höjde två kapital – det materiella och det sociala. En mer ovanlig 

                                                           
186 Exempel: RaP 16, 26/5 1746-1747, s. 106; RaP 31, 7/8 1771.1772, s. 487 
187 Exempel: RaP 15, 30/10 1746-1747, s. 155; RaP 31, 18/7 1771-1772, s. 305. 
188 Exempel: RaP 17, 5/12 1746-1747, s. 194. 
189 Exempel: RaP 6, 26/5 1731, s. 378. 
190 Exempel: RaP 16, 26/5 1746-1747, s. 106. 
191 Exempel: RaP 17, 20/11 1746-1747, s. 58. 
192 RaP 17, 7/12 1746-1747, 210. 
193 Exempel: RaP 17, 20/11 1746-1747, 43. 
194 RaP 6, 26/5 1731, s. 378. 
195 Exempel: RaP 17, 2/12 1746-1747, s. 114. 

Bild 1: Tessinska palatset. Aveele, Jan van den, 
Tessinska palatset avbildat i Suecia antiqua et 
hodierna, [kopparstick], 1702 
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strategi för att få en rekommendation var att hävda att man förlorat sin plats i turordningen 

genom en rättsprocess och därför förtjänande att få tillbaka den, med R.o.A som genväg.196 

Ringa  

Supplikanterna kunde försöka driva igenom sin bön genom att hävda att beslutet inte skulle 

påverka andra, att inte kronan skulle bli lidande eller att ekonomin inte skulle påverkas. 

Supplikanterna menade att beloppen eller skattelättnaden var ringa.197 En liknande attityd 

framträdde vid rekommendation och turordning, där supplikanten menade att ingen skulle bli 

lidande om han fick positionen.198 Det fanns även ett fall då supplikanten menade att han inte 

ville ”ligga riket till last”, trots sin höga ålder ville han ha en lättare tjänst så att han skulle 

kunna dra sitt ”strå till stacken”.199   

Fattigdom 

Den allra vanligaste strategin var att supplikanten påtalade sin fattigdom.200 Den kombinerades 

ofta ihop med andra strategier som Tjänst och Nytta. Gustafsson menar dock att fattigdom inte 

nödvändigtvis måste innefatta det ekonomiska kapitalet utan kunde indikera på det sociala 

kapitalet. Att supplikantens stod under överheten och på så vis behövde nåd och förmildrande 

omständigheter.201 Strategin kunde innehålla fraser som svaga och släta villkor, bedrövligt 

tillstånd, nöd, beklagan, torftigt levande, bevekliga skäl - vilket hindrade lyckan.202 I sin tur 

kunde det röra supplikantens egna situation men även föräldrarnas nöd och fattigdom.203 En 

unik formulering som kan tillskrivas denna strategi var Assessoren Greve Jacob Gabriel 

Gyllenborg som sökte pengar till kläder, mat och husrum. Hans strategi var att han skulle slippa 

behöva be andra om pengar. Paradoxalt ber han då R.o.A om pengar.204 Återigen speglar 

systemet funktioner som i dag ses självklara i dagens samhälle. Det fanns ingen som spelade på 

sin rikedom, varken ekonomiskt eller materialistiskt.

                                                           
196 Exempel: RaP 15, 15/12 1746-1747, s. 276. 
197 Exempel: RaP 6, 28/4 22/6 1731, s. 245, 559; RaP 31, 29/7 1771-1772, s. 401. 
198 Exempel: RaP 16, 12/8 1746-1747, s. 353. 
199  RaP 16, 21/10 1746-1747, s. 631. 
200 Exempel: RaP 6, 17/6 22/6 1731, s. 495, 560; RaP 29, 18/12 1771-1772, s. 750. 
201 Gustafsson, Harald, 2007. s. 94. 
202 Exempel: RaP 6, 13/4 28/4 2/6 5/6 22/6 1731, s. 190, 245, 403, 416, 559; RaP 16, 26/5 12/8 16/9 1746-1747, 
s. 106, 354, 357, 453; RaP 31, 11/7 18/7 7/8 1771-1772, s. 247, 305, 487. 
203 Exempel: RaP 17, 1/12 1746-1747, s. 69. 
204 Exempel: RaP 31, 12/9 1771-1772, s. 607. 
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Sammanfattning av strategier och identitetsföreställningar 

Totalt har sexton kategorier sammanställts rörande de olika strategier och identitets-

förställningar som urskilts i RaP. Den Juridiska rätten var en strategi som användes för att vinna 

bifall inom löneutbetalningar, arvstvister, besittningsrätter och hjälp vid brottsmål. Strategin 

Tjänsten lyfte fram supplikantens antal tjänsteår som han tjänat riket. Strategin kunde även 

lyftas av ättlingar och änkor som använde makens/faderns förtjänster. En kvinna kunde istället 

hänvisa till sin hushållning. Till strategin hörde även att kunna fortsätta med ett påbörjat arbete, 

det tidigare arbetet skulle då inte vara förgäves.  

Turordningen var en strategi som användes för att hävda position som supplikanten borde ha 

rätt till den då han väntat längst. För kung och fäderneslandet var en identitetsföreställning som 

syftade till att supplikanten framställde sig som att han tjänat, berikat, eller lindrat en plåga för 

landet. Det kunde även vara att kungen gett ett löfte eller att supplikanten tjänat riket men inte 

fått lön för det. Lidandet var en strategi som knöts till en familjemedlems bortgång eller förlorad 

egendom. Till följd av kriget kunde lidandet även orsakats av fångenskap.  

Guds vilja ske var en strategi som riktades mot R.o.A i form av en välsignelse. Inom strategin 

Naturen syftade supplikanten på biologiska egenskaper hon fått av naturen. Det kunde även 

innefatta att situationen som supplikanten ville förändra gick mot naturens lag. Inom strategin 

Som så många tidigare hänvisade supplikanten till att andra fått ett liknade ärende beviljat 

tidigare. Suppliken kunde även komma som reaktion på tidigare suppliker. Det kunde även 

hänvisas till att något varit på ett visst sätt tidigare och borde därmed fortsätta så.  

Identitetsföreställningen Heder och status användes när supplikanten behövde hjälp med att 

upprätthålla sin heder, antigen genom att få fortsätta med ett hederfullt arbete, eller att 

supplikanten blivit antastad och därmed redan förlorat sin heder. Med Uppmuntran som strategi 

sökte supplikanten uppmuntran för sitt arbete. Inom strategin Smicker formulerade supplikanten 

smickrande repliker mot R.o.As kompetens. Inom identitetsföreställningen Familjen lyftes 

supplikantens fäders förtjänster, börd, eller barnens välmående fram. Hälsa och sinne var en 

identitetsföreställning där dels den försvagade fysiken och dels supplikantens kompetens lyftes 

fram. Inom strategin Förlust berättade supplikanten att han riskerade att eller redan hade gått 

med förlust, antingen på grund av ekonomiska regleringar eller till följd av kriget. Den 

femtonde strategin menade supplikanten att önskan var Ringa och på så sätt inte skulle påverka 

andra eller riket. Slutligen så användes strategin Fattigdom för att vinna R.o.A medlidande, 

supplikanten kunde hänvisa både till sin egen och andras fattigdom.  



 47 

Motiveringar av besluten 

För att besvara frågeställningen om hur R.o.A 

motiverade besluten, har diskussioner som följde efter 

att supplikanten fått ljud undersökts. I det flesta fall 

står det bara ”och detta bifölls av R.o.A”, därför går det 

inte heller att fastställa kvantitativt hur R.o.A 

motiverande beslutet mer än bifall/avslag/vilade. Den 

kvantitativa delen i detta avsnitt är baserat på hur 

många som fick avslag, hur många som fick bifall och 

hur många suppliker som blev vilande. De suppliker 

som inte fick något beslut har kategoriserats som 

vilande, även om ”vilande” i sig också var ett beslut. 

De fall som bordlades eller blev vilande tills 

nästkommande riksdag framgår det inte på vilka 

grunder. Totalt var det 12 suppliker som därmed inte 

fick ett direkt avslag eller bifall. 

Vinna bifall                                                                                              . 

Av de totalt 182 suppliker som fick ljud av riddarhuset var det  147 bifall eller/med remisser 

till ett annan deputation, utskott eller K:may:t. Under riksdagen 1731 var det hela tio fall som 

delvis beviljades, alltså till hälften av den summa de sökt för, eller som i en supplik - som fick 

bifall till rekommendation men ej till ”expance” (utgifter). Resterande åtta supplikanter var 

kvinnor som sökte pension för deras saliga makar. Samtliga av dessa kvinnor blev under hela 

riksdagsperioden beviljades till hälften av den summan de ansökt om. Under riksdagen år 1731 

verkar det växt fram en praxis om hur änkorna skulle beviljas, oavsett hur ansökan form-

ulerades. Det gemensamma för denna praxis var att de alla sökte om pension. Vilken strategi 

änkan än använde beviljades alla med femtio procent av den summa de sökte för.205 Denna 

praxis återkommer inte under de senare riksdagarna. Den enda gång det blev ett annat utfall var 

när änkan ”åt sitt bröd” utanför landets gränser, med andra ord - levde utomlands. Då kunde 

pensionen enligt lag dras in då ansvaret inte längre ansågs vara rikets.206 Kunde könet möjligen 

spela in på supplikens utfall? Hade R.o.A mer medlidande för en kvinna eller om mannen 

                                                           
205 RaP 6, 26/5 6/5/ 15/6 17/6 1731, s. 415-416, 463, 495. 
206 Exempel: RaP 15, 1746-1747, s. 203. 

Fig. 5: Beslut av suppliker. 
Källa: RaP 6; RaP 15; RaP 16; RaP 17; 
RaP 29; RaP 30; RaP 31. 
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ansågs som mer naturliga i det politiska rummet? Allt tyder på att supplikerna behandlades lika 

av R.o.A, trots de olika identitetsföreställningarna och strategierna. 

Avslag 

Totalt var det nio avslag under de tre riksdagsperioderna, två stycken 1731, tre stycken 1746-

1747 och fyra stycken 1771-1772. Alltså en ökning år för år. De suppliker som främst avslogs 

var mål rörande successionsordningar och rekommendationer till olika tjänster. En del av 

supplikerna tog stor plats och ledde till diskussion i riksdagen. Det var inte ovanligt att R.o.A 

återupptog suppliker som de i efterhand insett var felaktiga eller fått konsekvenser för andra. 

Majoriteten av dessa suppliker som skapande stor oreda var ansökningar om rekomendationer. 

Att ärenden om rekommendationer inte helt hörde hemma i riksdagsarbetet kan ses på Herr 

Billbergs utalande: 

Jag har trodt, att rekommendationer och befordringar numera hos oss skulle upphöra och vi blifa 

rättvisare än vi tillförne varit, men som jag hör, att R.o.A påstår sig äga rättigheter att med detta ährende 

befatta, får jag till protocollet yttra följande. Efter min tanka kan och bör Hr Kirstein af R.o.A icke 

skäligen vänta någon befodran, emedan vi icke hafva rättigheter att med rekommendationer gynna andra 

personer än de, hvilka såsom ständig betjänte hoss oss antigen äro.207 - Herr Billberg, 5 september 1771. 

Billberg menade alltså att rekomendationer genom R.o.A var orättvis. Han var inte ensam om 

argumentet. Under riksdagen 1771-1772 påmindes flera talare att de skulle försöka undvika 

privata ärenden. Ironiskt nog tog supplikerna allt större plats vid riksdagens slut. Trots att 

många av R.o.As riksdagsmän påpekade att de ej borde beblanda sig med privata mål. Vilket 

till och med togs beslut om 1761, eftersom privata mål ansågs vara en belastning för 

riksdagsarbetet. Även vid riksdagen 1746 nämndes det av riksdagsmän att R.o.A borde sluta att 

befatta sig med rekommendationer.208 

Jägmästaren Vogel från Öland fick faktiskt avslag när han anmälde olovlig huggning och 

missbruk av ekskogen på Öland. När han försökte bevaka kronans intressen hade han istället 

blivit både förföljd och avsatt från sin tjänst. Suppliken fick avslag då R.o.A ansåg att ärendet 

borde gå den lagliga vägen.209 

Undantag - korruption eller rättvisa?                                                                                    . 

Det förekom att R.o.A trots praxis eller lag såg mellan fingrarna vid vissa suppliker. Samtliga 

av dessa mål gavs alltid bifall trots att stred mot lag eller praxis. I vissa fall diskuterades det av 

                                                           
207 RaP 29, 5/9 1771-1772, s. 476. 
208 RaP 15, 24/1 1746-1747, s. 402. 
209 RaP 16, 16/6 1746-1747, s. 259. 
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R.o.A om det var rätt eller fel. Vid ett tillfälle såg R.o.A att supplikantens önskan stred mot 

lagen angående ett ”tour-ärende” (tur-ärende), alltså vill supplikanten få rätt till en position 

vilket många av R.o.A också samtyckte till och supplikanten van därmed platsen.210 Eftersom 

personliga band mellan supplikantens och riksdagsmannen inte går att utläsas ur RaP, kan man 

varken avläsa om bifall gavs utifrån personliga intressen eller ej. Det går istället att koppla till 

Shaws tidigare forskning om att rättvisa inte enbart låg i lag och praxis, utan istället bedömdes 

i fall till fall likt den vågskål som Shaw beskriver. Vilket på många vis kan betraktas som en 

symbol för Riddarhuset där allt mellan reformer till de allra smalaste personliga ärenden fick 

plats och uppmärksamhet. Riddarhuset kan på så vis både betraktas som korrupt men även 

närmare folket, inte minst den samhällsgrupp ståndet representerade.  

R.oA.s identitetsföreställningar åt supplikanterna – kändisar                                                                    . 

Det hände även att R.o.A motiverade beslutet, ibland mer 

smickrande och nyanserande än supplikantens egna ödmjuka 

skrift eller tal. Dessa supplikanter behövde inte befästa sitt 

symboliska kapital då det redan var erkänt bland R.o.A. Vid ett 

tillfälle var det inte bara ordet som förde fram strategierna för att 

väcka R.o.As bifall. Som inledning till supplikantens tal delades 

det ut dikter till riksdagsmännen. Dikterna var skrivna av poeten 

och författarinnan Fru Hedvig Charlotta Nordenflycht som i 

modern tid är känd som Sveriges första feminist och även den 

första kvinnliga författaren som kunde leva på sina egna verk. Trots 

att hon var änkehustru till två avlidna män redan vid 23 års ålder, 

urskilde hon sig från de andra änkorna genom att det inte var 

männens förtjänster som lyftes fram som motivering när hon sökte pension.211 Istället 

motiverade adeln hennes bifall med att hon dels var enastående eftersom hon var en kvinnlig 

författare och att hon dels måste få ekonomiskt stöd då gud och naturen givit henne sådana 

gåvor, vilket i sin tur måste tas vara på. 212 

I anledning häraf kom at talas om bemälte Frus svaga och tyktes at man billigt borde vara omtänkt huru 

desamma någorlunda måtte kunna förbättras, så at hon utan bekymmerfull omtanka och fruktan at sakna 

nödtorftigt utkomst måtte hafva tillfälle at under mera rolig och stilla lefnadsart nyttia de af Gud och 

naturen henne förlänte stora sinnes gåfvor, hälst det för sielfva nation är ej mindre hederligt än 

                                                           
210 Exempel: RaP 31, 7/8 1771-1772, s. 529. 
211 Stolpe, Sven, 40 svenska författare, Bra böcker, Höganäs, 1980, s. 23. 
212 RaP 15, 15/12 1746-1747, s. 273-274. 

Bild 2: Hedvig Charlotta Nordenflycht. 
Källa: Hansen, Edvald, Hedvig Charlotta 
Nordenflycht, [kopparstick], Svenska 
Familj-Journalen, Band 20, 1881. 
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fägnesamt, at någon ag det könet gådt så vida i skaldekonsten, at också utlänningen giör värde af det 

alster, som hennes vett i liuset frambringar.213 

Alltså lyfte R.o.A både fram hennes kön, hennes nytta för kulturen och infrastrukturen. R.o.A 

menade att hon måste lyftas så hon kunde få en trygg vardag. Adelsmannen som förslår att 

R.o.A ska ta henne som pensionär var Greven H. Gyllenborg, en aktiv man på Riddarhuset. Det 

har visat sig att hon privat hade en vänskapsförbindelse med Greven genom skaldekonsten, 

även riksdagsmannen Greve Creutz ska ha ingått i bekantskapskretsen. Därav kan det tolkas 

som att det funnits ett socialt och kulturellt kapital mellan de tre vännerna som gynnade 

Nordenflychts bifall. Hur nödtorftigt liv Nordenflycht levde kan diskuteras. Hon skrev 

nämligen en rad hyllningsdikter, bland annat till adeln för att dryga ut kassan utöver sin 

bokutgivning. Hennes dikter kunde även uppfattas som politiska, och inte alltid i den svenska 

smaken, speciellt inte efter hennes hyllningar till den ryske tsaren och fienden, Peter den store. 

För hyllningarna försåg Ryssland hennes med 600 daler kopparmynt.214  

En annan supplik från Herr Capitaine Bethunes änkefru som sökte pension efter sin makes 

bortgång. Suppliken var kortfattad och hon yrkar på sin makes tjänst. I sin tur svarar R.o.A och 

motiverar med att hon måste vinna bifall dels för att andra kvinnor fått det tidigare och dels för 

att hennes make slitit som en träl.215  Det kan tolkas som att han arbetat mer än vad han fått lön 

för. Alltså var maken sedan tidigare känd av R.o.A.  

Den tidigare nämnda suppliken från Fäktaren Porat(h) hade ett kulturellt kapital i och med hans 

färdigheter men också ett socialkapital då han var ättling till den stora fäktmästaren Diedrich 

von Porath.  Diedrich von Porath hade bland annat utbildat Karl XII och givit ut boken Palæstra 

Svecana.216 Herr Ridderschantz svarade på Porats memorial med att: 

En så berömd man borde hielpas at så väl ag Gardet som Collegierne kunde de som hafva lust få öfva 

sig, men när han icke har något at lefva af, så kan han ey subsistera. Det skulle givfa mången tillfälle at 

lära denne vetenskapen, hvigienom han sig sedan nära kunde.217 

Herr Ridderschantz byggde alltså vidare på fäktaren Poraths memorial genom att han själv 

lyfte fram den nämnda strategin samhällsnyttan. Att Porath var en berömd man spelade 

alltså in som socialt, och i sin tur som symboliska kapital. Det fanns även fall där 

riksdagsmännen styrkt supplikanterna i den närmare kretsen. Prosten och Riksdags-

                                                           
213 RaP 15, 15/12 1746-1747, s. 273. 
214 Stolpe 1980, s. 23-27. 
215 RaP 6, 8/5 1731, s. 285. 
216 Porat, Didrik von, Palæstra svecana: eller Den adelige fächtare-konsten ..., Stockholm, 1693. 
217 RaP 6, 8/5 1731 .s 285. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A6stra_Svecana
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A6stra_Svecana
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fullmäktige Magister Hans Dahlgren supplikerar för att Kammar-skrivaren Johan Friis 

skulle få erhålla ett innestående arvode på 2200 daler silvermynt. Målet kan tyckas var 

enkelt eftersom det rör ett arvode men det hela styrks av riksdagsmannen Herr Carl 

Wadenstierna – som menar på att Friis var både flitig och skicklig och dessutom hade svaga 

levnadsvillkor.218 Genom dessa uttalande går det att se att supplikanten kunde få en större 

genomslagskraft om dess habitus var erkänt av R.o.A. 

 

Sammanfattning av motiveringar av besluten 

Av de totalt 182 suppliker som fick ljud av riddarhuset var det 147 bifall eller remisser. 

Supplikerna kunde även delvis beviljas, 1731 växte det fram en praxis där änkorna beviljades 

hälften av den summan de sökt för. Totalt var det 12 suppliker som inte fick ett synligt beslut 

eller lades som vilande. Endast 9 suppliker fick avslag under de tre riksdagarna. De suppliker 

som främst avslogs var mål rörande successionsordningar och rekommendationer. Det har visat 

att supplikerna kunde skapa oreda för R.o.A dels genom att visa beslut senare sågs som 

felaktiga. Suppliker rörande rekommendationer väckte ofta diskussioner inom R.o.A och 

många förespråkade att de ej borde beblanda sig med privata mål. R.o.A kunde till och med 

hänvisa till den lagliga vägen. Det förekom även att R.o.A förbi såg praxis eller lag och gav 

supplikanten bifall, då R.o.A tyckte det föll sig rättvist för det enskilda fallet. R.o.A behandlade 

alltså inte supplikerna konsekvent – utan för vad som ansågs vara rätt för den enskilde. Det 

förkom även att supplikantens habitus befästes genom att R.o.A skapade identitets-

föreställningar åt supplikanterna. Och på så vis skapade R.o.A allena motivet till supplikens 

bifall. Identitetsföreställningen kunde författas än mer nyanserad och smickrade än vad som 

gick att utläsa av suppliken. Dessa supplikanter var redan kända infor R.o.A genom deras 

tidigare bedrifter. Både kvinnor som män fick denna uppmuntran. 

 

 

 

 

                                                           
218 Exempel: RaP 17, 7/8 1746-1747, s. 487. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats var att kartlägga relationen mellan supplikanter och Ridderskapet och 

adeln under frihetstidens riksdagar och vilka identitetsföreställningar som skapades i det mötet. 

Syftet har besvarats genom tre frågeställningar. Den första frågeställningen ämnade att förstå 

vilka supplikerna och supplikanterna var? I källmaterialet fann vi bönder, borgare, ämbetsmän, 

kulturpersonligheter, akademiker, teologer, militärer och den största gruppen adel.  En rad olika 

yrken och ståndstillhörigheter fanns representerade i källmaterialet, alltså kan supplikväsendet 

betraktas som ett kommunikationsmedel mellan undersåte och överhet, som Gustafsson och 

Olsson menat. Samtidigt fanns inte ståndslösa och de i samhällets nedersta skikt representerade. 

En stor andel av supplikanterna var högadel tillsammans med ämbetsmän, och deras habitus 

kan möjligtvis givit dessa en större möjlighet att lägga fram spontana suppliker. Förmodligen 

tillsammans med det kulturella kapitalet i form av kunskap om hur en supplik formulerades och 

vad som kunde förväntas ge bifall. Vi fann också, precis som Almbjär, att många olika 

kooperationer inkom både från kyrkan, av bönder och från borgare – ibland som representant 

för sin stad. Men ståndstillhörigheten verkar i sig inte påverkat utfallet på supplikerna. 

Det är troligt att Riddarhuset geografiska läge också påverkat möjligheten för supplikanterna 

att resa eller sända sitt memorial, som exempelvis sockerbagarehustrun som levde nära 

Riddarhuset. Vilket i så fall stämmer in på tidigare forskning där Gustafsson undersökning visat 

på att supplikanterna främst kom från områden geografiskt nära de olika förvaltningssätena. 

Samtidig inkom suppliker i både person och brev från Sveriges alla regioner, till och med från 

tyska provinser. Almbjär fann att supplikanterna som grupp förändrades efter olika samhälls-

förändringar, beslut och regleringar.  

Antalet kvinnliga supplikanter var betydligt lägre än de manliga. Men med tanke på att kvinnor 

var representerade av sin förmyndare kan antalet i stället betraktas högt. Schmugge som 

undersökt suppliker inkomna till påven från kvinnor förmodade att det ringa antalet kvinnliga 

suppliker berodde på att kvinnorna vara rädda att uteslutas från själavården som följd. Förvisso 

finns inte ens någon social följd från ett avslag av R.o.A, men en supplik som inte fick bifall 

skulle kunna skada supplikantens habitus. Det skulle i så fall varit en anledning till att 

majoriteten av änkor eller jungfrur främst framförde suppliker om pension, och inte andra 

bekymmer. Att änkor och jungfrur berättade att de var i behov av en försörjning skulle kunna 

tolkas som att kvinnorna lyfte fram sitt kön för att väcka traditionella patriarkala skyddsplikter 

hos överheten som Gustafson hävdat. Även om könet som identitetsföreställning sällan i ord 
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formulerades skulle kvinnan i person eller hennes titel vara tillräcklig för att väcka dessa 

skyddsplikter från R.o.A. En skillnad från de manliga supplikanterna var att kvinnorna endast 

sökte för privata angelägenheter som rörde dem själva eller deras barn.  

Vilka var supplikerna? Supplikerna innehöll främst ekonomiska förfrågningar, men också 

förfrågningar om olika tillstånd, tjänster, nyttor och juridiska mål. Dessa har fått ge namn till 

de fem kategorierna av suppliker. Supplikerna kunde både författas förenklade och koncisa eller 

långa och nyanserade av protokollskrivaren. Därför går det inte heller att fastställa innehållet i 

suppliken till fullo.  Att en supplikant hänvisade till tidigare suppliker ställde till det för R.o.A. 

Gamla fall kunde återupptas eller uppfattas som orättvisa. Gustafsson påstod att staten var som 

en maffialiknande organisation som sålde beskydd mot sig själv till medborgarna genom 

supplikväsendet. Men denna undersökning har visat att det var en mer nyanserat än så. Förvisso 

passar bland annat skattelättnader in på Gustafssons uttalande, men R.o.A framträdde också 

som ett beskydd mot olika olyckliga livsöden, inte enbart de lagar och pålagor de själva stiftat. 

Det kunde vara förluster av egendom eller hjälp med studiemedel. Beskyddet Gustafsson talar 

om kan även tolkas in på de suppliker som rör ersättning för det supplikanten förlorat i kriget, 

ett resultat de annars fått axla själva efter kronans och statens beslut. Därmed kan Almbjärs syn 

på supplikväsendet som en stabiliserade faktor bekräftas.  Roberts såg suppliksystemet som en 

väg för de allra smalaste och privata intressena. Men de kan också ses som en väg för 

allmännytta där supplikanten kunde lyfta fram problem i infrastrukturen. R.o.As intresse för 

både landets välgång och enskilda livsöden kan betraktas som att folket hade en direkt väg att 

kommunicera med Sveriges styrande toppskick.  

Den andra frågeställningen, nämligen vilka strategier och identitetsföreställningar som 

användes av supplikanten för att försöka påverka supplikens utfall? Totalt har 16 olika strategier 

kartlagts och kategoriserats. Precis som Prytz hävdat i sin undersökning har även denna visat 

att kvinnor och män använde olika strategier för att vinna bifall. Männen lyfte fram sina egna 

förtjänster och kvinnorna sina makars förtjänster före sina egna. Besluten var i sig könsneutrala.  

Hur R.o.A motiverade besluten? Supplikanterna hade goda chanser att bli beviljade, så goda att 

R.o.A till och med förbisåg lag och praxis för att ge bifall när det ansågs vara rätt för den 

enskilde. Riddarhuset behandlade därmed inte supplikerna konsekvent, vilket kan liknas vid 

Shaws syn på suppliksystemet - en vågskål mellan rätt och nåd. Påverkade könet supplikens 

utfall? Precis som Schmugge och Prytz funnit har även denna visat att besluten på män och 

kvinnors suppliker var mycket likställda. Men året 1731 blev de kvinnliga supplikanterna 

beviljade med hälften av den summan de sökte pension för. Alltså växte en praxis fram som 



 54 

inte går att se i de andra två riksdagarna. På så vis var R.o.A konsekventa i hur de beviljade 

änkorna men även mindre dynamiska. R.o.As beslut kunde både höja personer ur fattigdom 

men också uppmuntra goda krafter i landet.  R.o.A hade på många sätt de funktioner vi idag ser 

i olika institutioner och stiftelser. Ett stöd för kulturella projekt och byggnader, alltså 

samhällsnyttiga projekt, men också ett socialt skyddsnät.  

Idag har sociala medier och massmedia en direkt kontakt med politiker och på så sätt lättare att 

få information om hur samhället regerar på uttalande och beslut. Men är det ett nytt fenomen? 

Vissa av dessa drag kan på många sätt kännas nya men det kan också ses som en renässans av 

det föregångna suppliksystemet – en direkt kontakt mellan undersåte och överhet. Det dåtida 

supplikväsendet kan även fungerat som en termometer för att känna av hur de politiska besluten 

mottogs och påverkade samhället, som Olsson och Almbjär menat. Möjligtvis fördes samhället 

närmare riksdagen och politiken blev mer transparant.  

Shaws syn på suppliksystemet, som ett partiellt system till den juridiska vägen, bekräftas av 

R.o.As uttalande där de gav avslag till jägmästaren, som blivit förföljd när han upptäckt en 

olovlig huggning. Jägmästaren fick avslag då R.o.A ansåg att ärendet borde gått den lagliga 

vägen. Avslagen var få med en ökning från två till fyra avslag mellan de tre riksdagarna. 

Därmed hade de som fick ljud av lantmarskalken goda möjligheter att vinna bifall, vilket 

möjligtvis skulle kunna tolkas som en viss standardisering av svaren som Shaw menat, vilket i 

sin tur gjorde systemet än mindre dynamiskt. Det kan även tolkas som att supplikanterna var 

säkra på sin sak eller väl förberedda. Tittar man på antalet suppliker i förhållande till riksdagens 

längd syns det tydligt att supplikanter som sökte sig till R.o.A minskade de två senare 

riksdagarna. Minskningen kan tänkas beror på att supplikanterna fann andra legitima vägar eller 

att R.o.A blev strängare på att ge ljud till privata ärenden. Att R.o.A blev strängare på att ge 

ljud kan ses på den interna debatten om att privata ärenden hindrade arbetet på R.o.A. 

R.o.A producerade även egna identitetsföreställningar åt supplikanterna om supplikanten redan 

var känd av R.o.A sen tidigare, vilket låg till supplikantens fördel. Det skulle därmed också 

kunna vara tvärt om, att en person med mindre värdesatt habitus skulle kunna få svårare att 

driva igenom sin supplik infor R.o.A. Slutsatsen kan därmed dras att olika kapital och habitus 

spelade in på supplikernas identitetsföreställningar och avvändes för att vinna bifall. 

Relationerna mellan supplikanterna och R.o.A och de identitetsföreställningar som skapades i 

det mötet, skapades på så sätt ömsesidigt. 
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