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Svea hovrätt som traditions-
bevarare och reformkritiker
några rättshistoriska nerslag 1614–1948

Kjell Å Modéer

Om dessa väggar kunde tala…

Envar som närmar sig Svea hovrätts huvudbyggnad på Riddarholmen från
det kullerstensbelagda Birger Jarls torg slås av den magnifika, närmast
sakrala entréfasaden. Utifrån sett är det som om tiden har stått stilla. Här
har Svea hovrätt haft sina domstolslokaler sedan 1756 efter att kunga-
familjen, som bott här sedan slottsbranden 1697, flyttat tillbaka till det då
nybyggda kungliga slottet vid Norrström. Svea hovrätt, som också efter
slottsbranden hade blivit husvill, fick nu äntligen permanenta lokaler i
Kungshusets mellersta och norra delar.1 

I mer än två och ett halvt sekel har svenska jurister börjat sin ämbets-
mannakarriär i Kungshuset. Deras professionella traditioner och riter har
otaliga gånger kommit i konflikt med mer eller mindre radikala yttre
reformkrav. Om dessa kulturmöten och kulturkrockar ska denna histo-
riska översikt handla.

Hovrätten har genom seklerna varit en dynamisk rättslig institution, där
varje tidsperiod färgats av sina politiska och sociala kontexter, men sam-
tidigt bär domstolskulturen på kulturella traditioner, som lever vidare
genom generationerna – just för att de anpassar sig till varje ny tidsålder. 

Redan domstolsbyggnaden, Kungshuset eller det Wrangelska palatset,
utgör bevis på traditionens makt. Den höga trappan och den tunga entré-
porten ger europeiska associationer till grekiska tempel och franska justi-
tiepalats. En näraliggande parallell till Kungshuset är det parisiska Palais
de Justice på Île de la Cité, vars domstolsaktörer mästerligt avbildats på

1 Sture Holmberg, Rundvandringar i Svea hovrätts byggnader, Rättshistoriska studier Band 24,
Stockholm 2009, 14 f.
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1840-talet av Honoré Daumier, och vars satiriska bilder just med den
sakrala trappan illustrerar domstolens auktoritet och dignitet. 

Kanske kan just den parisiska Cour d’Appel och dess rättsliga aktörer, les
gens de justice, få bilda inledningsackordet till den här historiska tillbaka-
blicken på Svea hovrätts historia? Hovrättens president vid 350-årsjubiléet
1964, Sture Petrén, var förtjust i att placera Gustav II Adolfs förebilder till
den svenska hovrätten i de europeiska kejserliga och kungliga domsto-
larna i det tidigmoderna Europa. Och då särskilt i Parisparlamentet, le Par-
lement de Paris, den parisiska överdomstolen från 1400-talets senare del,
som också verkade som en domstol med delegerad kunglig domsrätt.2 Den
kungliga hovrättens tillkomst var ett uttryck för den professionella utveck-
ling av den högsta – kejserliga eller konungsliga – domsmakten som bru-
kar benämnas ”den judiciella revolutionen”.3

Hovrätten öppnade sin verksamhet vid en högtidlighet den 19 maj
1614. Rikskanslern Axel Oxenstierna höll då ”en skön och härlig oration”.
Enligt från början av 1700-talet bevarade anteckningar gick talet ”in
genere därpå ut: nihil divinius, nihil magis regium est quam judicare”, dvs.
intet är gudomligare, intet mera konungsligt än att döma.4 Denna
konungsliga värdighet höll hovrätten högt. Parterna skulle enligt rätte-
gångsprocessen visa rätten sin vördnad och reverens. Ingen fick således
enligt utvecklad sed framträda inför rätten med svärdet vid sin sida. Enligt
presidenten Ivar Afzelius högtidstal 1914 skulle en befallningsman Wulffs-
dorf på Åland ha beklagat sig över denna sed inför hovrätten och ”förkla-
rade sig icke vilja hålla till godo det någon skulle bjuda och befalla honom
att avlägga sin värja så länge han stod till rätta, efter som honom dagen
förut blev tillsagt; han ville sådant väl med tiden, när hans sak vore sliten,
ihågkomma, att en skulle därför svettas – föregivandes sig vara en adels-
man och icke en privat person eller Bärnheidere (= mes).” Enligt proto-
kollet skulle presidenten inför denna hotfulla antydan ha svarat ”med den
beskedenhet som därtill tjänte”, att Wulffsdorf skulle tänka på, att han
”icke står till rätta på landsbygden uti någon tingsstuga utan inför
Konungs Nämnd och Dom; därför må han icke ställa sig så stolt, högmo-

2 Sture Petrén, Hovrättens uppbyggnad 1614–1654, i: Sture Petrén, Stig Jägerskiöld, Tord O:son
Nordberg, Svea hovrätt. Studier till 350-årsminnet, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm
1964, 11 f.

3 V.A.C. Gatrell, Bruce Lenman & Geoffrey Parker (red.), Crime and the Law. The Social History of
Crime in Western Europe since 1500, Europa Publications Limited, London 1980, 11 ff.

4 Ivar Afzelius, Ett trehundraårsminne, Svensk Tidskrift 1914, 174.



kjell å modéer

41

dig och spotsk uti tal, svar och affekter, utan saktmodligen och hövligen
med god beskedenhet svara dem som på Kungl. Maj:ts vägnar hava honom
något att tilltala; och att han haver fördrag med sitt hot och undsägelser,
därmed han intet i saken kan uträtta, ty det varder honom intet skänkt för-
gäves, så framt han något ont vill bringa till väga, anten på en eller
annan.”5 

Även om hovrätten ursprungligen utövade en delegerad kunglig doms-
rätt – följdriktigt med sina lokaler på slottet Tre kronor – kom dess domar,
utslag och beslut redan 1615, dvs. året efter dess tillkomst, att kunna
underställas kungens och rådets prövning. Hovrätten fick ställning som en
mellaninstans, en appellationsdomstol. Parterna kunde inte överklaga
hovrättens beslut, däremot kunde de genom revision, ett extraordinärt
rättsmedel, till kungen inge en ödmjuk böneskrift och njuta beneficium revi-
sionis, dvs. att efter prövning få målet slutligt avgjort av kungen och rådet.
Att kungen på detta sätt markerade sitt sedan Västmannalagens tillkomst
1300 markerade prerogativ att kunna ”återbryta skrocksokner och offsok-
ner”, dvs. rätta sådana rättsförluster som uppkommit genom vrång och
orättvis berättelse, var inte bara ett tillmötesgående av kravet från miss-
nöjda parter att kunna ”gå till kungs”. Det var också ett sätt att placera in
hovrätten som ett justitiekollegium i kungens och Axel Oxenstiernas nya
kollegiala överrättsorganisation. Förändringen i rättegångsprocessen 1615
medförde också att hovrätten blev en appellationsdomstol och att det
svenska jurisdiktionsområdet kunde fördelas mellan flera hovrätter. En
hovrätt inrättades för Finland i Åbo 1623, en i Dorpat (Tartu) 1630 för de
baltiska provinserna och ytterligare en genom regeringsformen 1634 i Jön-
köping för Götalandskapen, Göta hovrätt. Och från denna tid fick hovrät-
ten i Stockholm sin nuvarande beteckning, Svea hovrätt.

Den dömande avdelningen av rådet, Justitierevisionen, den kansliinstans
som beredde de från hovrätten överklagade målen, Nedre Justitierevisionen,
och från 1789 Högsta domstolen har genom seklerna varit relaterade till hov-
rättens historia. Och då är fokus inte bara inställt på de rättsliga frågorna.
Beträffande rättspraxis har Svea hovrätt som landets största och främsta
naturligtvis varit en spindel i rättsfallens nät mellan underrätterna och den
högsta rättsinstansen. Också beträffande de rättsliga aktörerna har det
funnits kommunicerande kärl mellan hovrätten och den högsta rättsin-
stansen. Hovrätten har varit en plantskola för den högsta rättsinstansens
jurister, och sedan 1800-talets början blev ledamotskap i Högsta domstolen

5 Afzelius, a.a. (1914), 181 f.
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en självklar merit för de blivande presidenterna i Svea hovrätt. Också i
hovets traditionsrika rangrulla fick historien företräde. Presidentlängden
i Svea hovrätt hade sin upprinnelse i det medeltida kungliga ämbete, som
ansvarade för rättsfrågorna, drotsen. Presidenten i Svea hovrätt placerades
därför enligt hovets rangrulla främst av Sveriges jurister.

Samhället, lagarna och rättstillämpningen

Denna inledning till Svea hovrätts 400-års jubileumsbok har inte i första
hand till syfte att vara en institutionshistorik eller ett bidrag till svensk för-
valtningshistoria. I stället vill den förmedla ett stycke kulturhistoria, där de
rättsliga aktörerna ska synliggöras och inte bara sättas in i sin lokala rätts-
liga och sociala kontext i Kungshuset på Riddarholmen utan också få sin
plats i samhällsutvecklingen. Svea hovrätts historia illustrerar dessutom i
hög grad den svenska processrättens historia. Rättegångsbalkarna har varit
hovrättsdomarnas rättsliga liturgiska handböcker och arbetsordningarna
deras civila militärhandbok. I denna strikt disciplinerade normstruktur,
präglad av en formell rättssäkerhet, finner vi en viktig anledning till hov-
rättens förändringsobenägenhet och upprätthållande av en traditions-
medvetenhet. 

Tyngdpunkten i denna framställning ligger på 1900-talets första hälft,
dvs. den period då den moderna rättegångsbalken växte fram och som
samtidigt var en tid av påtaglig samhällsförändring. Justitierådet och justi-
tieministern Natanael Gärde, som var den nya rättegångsbalkens primus
motor och instrumentalist, pekade i början av 1930-talet på det nödvän-
diga sambandet mellan samhället och lagarna – och rättstillämpningen.6

Samhällsreformerna, deras rättsliga uttryck i lagar och förordningar samt
deras praktiker i rättstillämpningen var nödvändiga i moderniseringen av
samhället. Hovrätten blev i denna förändringsprocess en konfliktfylld
instans vars ledamöter ställdes inför en närmast schizofren situation. Den
rådande samhällssynen inom den svenska rättskulturen argumenterade
kraftfullt för ett upprätthållande av hovrättens tradition. Den visionära,
progressiva och moderna samhällssynen artikulerade å andra sidan kraven
på nödvändiga reformer. 

I den interna hovrättskulturen är hovrättens historia i hög grad dess
presidenters – även om det i realiteten var vice presidenterna som ansva-

6 Natanael Gärde, Samhället och lagarna, i: Festskrift till Erik Marks von Würtemberg 1931, 226.
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rade för domstolens judiciella verksamhet.7 Och i viss utsträckning kom-
mer också denna aperçu att försöka se presidenterna som tidsmarkörer.
Svea hovrätts president har genom seklerna inte bara åtnjutit status och
auktoritet som landets ”främste jurist”. Vederbörande har också varit en
förebild – både positiv och negativ – för yngre hovrättsjurister. Det är i det
perspektivet som domarrollen och domarkulturen blir så viktiga instru-
ment för att förstå hovrättens inre historia. Därtill kommer ett komplette-
rande perspektiv som ställer frågan: Finns det i hovrättens kulturella histo-
ria med alla dess många sujetter och anekdoter också djupstrukturer,
några sega strukturer, några långa linjer som bidrar till att göra hovrätten
till en byråkratisk idealtyp (i Max Webers mening) och som därmed for-
mar dess ledamöter till honoratiores-aktörer som representerar en protes-
tantisk etik?

Vi har framför oss två spännande perspektiv på hovrättens interna liv,
dels den rättegångsprocess som tillämpades i domstolen och som naturligtvis
också har satt sin prägel på domstolens hierarkiska och byråkratiska orga-
nisation, och dels de aktörer som verkat där. De är starkt påverkade av den
omvärld de lever i, men samtidigt i hög grad präglade av en både konser-
vativ och förutsägbar process fylld av traditioner och riter.

Professionaliseringen av den svenska domarrollen

Svea hovrätts tillkomst 1614 var en viktig grundsten i Gustav II Adolfs och
Axel Oxenstiernas konstruktion av det tidiga moderna rättsväsendet.
Karl IX hade misslyckats med sitt försök att reformera lagstiftningen. Ett
inte oviktigt resultat av det reformförsöket var beslutet att utge de medel-
tida lagböckerna av trycket. Men det löste inte problemen med rättsväsen-
det och bristen på en tydlig instansordning. Den frågan fick prioritet för
kungen och hans kansler. Vid riksdagen i Örebro i februari 1614 antogs en
rättegångsordinantia som inrättade en domstol, Hovrätten, med lokaler
på slottet Tre Kronor. Denna domstol skulle i likhet med sina europeiska
förebilder i Tyskland och Frankrike utöva en delegerad kunglig rättsskip-
ning. Hovrätten utgjorde också forum privilegiatum, för adeln, som alltså
fick hovrätten som första instans. Hovrättskulturen i Svea hovrätt blev i
hög grad normerande för den i de dömande kollegierna. I likhet med

7 Stig Jägerskiöld, Hovrätten under den karolinska tiden och till 1734 års lag (1654–1734), I:
Svea hovrätt. Studier till 350-årsminnet, P.A.Norstedt & Söners Förlag: Stockholm 1964, 154. 
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dessa dömande ämbetsverk (kollegier) fick hovrätten en tredelad uppgift:
den dömande, den administrativa och den kontrollerande (tillsynsuppgif-
ten). Den sistnämnda uppgiften gjorde hovrätten till tillsynsmyndighet
över alla dess underställda domstolar, och en särskild ämbetsman i hovrät-
ten, advokatfiskalen, hade uppgiften att kontrollera den dömande verksam-
heten inom hovrättsjurisdiktionen. Den uppgiften fullgjorde han bland
annat genom att årligen infordra renskrivna domböcker, s.k. renovationer,
vilka skulle insändas till honom i hovrätten vid kyndelsmässotid varje år.
Advokatfiskalen förde också talan i fiskala mål mot försumliga domare och
tjänstemän.

Svea hovrätt blev under 1600-talet en nyckelinstans för genomförandet
av en professionalisering av den svenska rättskulturen. De unga jurister
som lämnade de juridiska fakulteterna i stormaktstidens Sverige flockades
kring hovrätterna, och började sina karriärer som auskultanter i hovrät-
ten.8 Auskultantutbildningen i hovrätten skapade också förutsättningen
för en förbättrad kompetens i underrätterna, genom att hovrättsauskul-
tanterna förordnades som vikarier för häradshövdingarna i underrät-
terna, s.k. lagläsare. Detta vikariesystem upprätthölls fram till dess Karl XI
1680 förordnade att häradshövdingen skulle vara lagfaren och bo i sin lag-
saga. Vikariesystemet kunde upprätthållas genom ett kontinuerligt flöde
av auskultanter i hovrätten. När Per Brahe d.y. 1641 utsågs till riksdrots
och därmed också president i hovrätten ströps emellertid intaget av aus-
kultanter. En anledning var att Per Brahe – till skillnad från rikskanslern
Axel Oxenstierna – var angelägen om att auskultanterna skulle vara frälse.
Han ville inte sända ut ofrälse lagläsare till underrätterna. Han ville istället
reservera dessa vikariat för adeln. Men det fanns också ett annat problem,
nämligen att auskultanterna inte respekterade tysthetseden. De hade
också inte sällan uppdrag som prokuratorer i Stockholms underrätter och
i denna egenskap hade de spritt kunskap om hovrättens förhandlingar
och beslut. På 1640-talets början avskedade hovrätten auskultanter som
brutit mot denna ed. Axel Oxenstierna angrep i riksrådet auskultantut-
bildningen med hårda ord. Han ansåg att auskultanternas rättsuppfatt-
ning stämde illa överens med rättspraxis och traditioner i landet; ”de är
vana vid subtiliteter i hovrätterna, och korrumpera mycket simplicitatem
legis”. Brahe tog rikskanslerns kritik ad notam och stoppade auskultantan-
tagningen. I en diskussion mellan hovrättsledamöterna framstod detta

8 David Gaunt, Utbildning till statens tjänst. En kollektivbiografi av stormaktstidens hovrättsauskultan-
ter, [Acta Universitatis Upsaliensis: Studia Historica Upsaliensia 63], Almqvist & Wiksell Inter-
national: Stockholm 1975. 
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som nödvändigt eftersom ”mycket som borde vara dolt var där igenom
dem uppenbarat”. Sommaren 1643 rekommenderade assessorerna Per
Brahe att stoppa antagningen ”för de stora inconvententer” hovrätten haft
och eftersom ”kungl. regeringen sådant för rådsamt befinner”. Att hovrät-
ten under en period på 1640–50-talen avskaffade auskultanterna berodde
således inte bara på informationsläckande auskultanter utan också på så-
väl Brahes som Oxenstiernas av skilda skäl kritiska inställning till de-
samma.9 Bristen på lagläsare visade sig snart nog i underrätterna. Redan
våren 1645 konstaterade assessorerna att det var nödvändigt för rekryte-
ringen av lagläsare att återgå till att antaga auskultanter. I början av 1650
verkade ordningen enligt hovrättsprotokollen vara återställd. David Gaunt
som i sin avhandling behandlat hovrättsauskultanterna, framhåller att
också i ett längre perspektiv ville hovrättens ledamöter egentligen inte ha
några auskultanter; ”de ställde till besvär och ibland spred de kännedom
om hovrättens beslut innan dessa offentliggjordes. Därför drev hovrätten
på frågorna om avskaffande när en impuls därtill fanns.”10 

De fördes in i en domstolskultur som hade sina klara paralleller till den
vi i dag upplever i vår tids senmodernitet. Rättskälleläran var transparent.
Många av hovrättsjuristerna i Svea hovrätt hade gjort en studieresa till
europeiska universitet, främst protestantiska nordeuropeiska. Genom en
sådan s.k. peregrinationsresa, hade de kompletterat sina universitetsstudier
rörande främst den tysk-romerska rätten, Gemeines Recht och de recipie-
rade till den svenska rätten subsidiärt utländska rättskällor, men också i
hög grad både den rationella naturrätten och – med stöd av den lutherska
ortodoxin – Bibeln som rättskälla. Rättsbildningen i Svea hovrätt var under
den tidigmoderna tiden påtagligt påverkad av främst den romerska rät-
ten.11 I avvaktan på att de medeltida lands- och stadslagarna ersattes av en
ny kodex fick hovrätterna laborera med konstruktioner hämtade såväl
från den medeltida svenska rätten som utländska rättskällor.12 Denna fria
rättsbildning understöddes av att hovrättsjuristerna under 1600-talet hade
s.k. venia arbitrandi, dvs. rätt att avvika från den skrivna rätten. Denna rätt
att arbitrera kom tydligt till uttryck i brottmålen, där överrätten gavs rätt

9 Gaunt, a.a. (1975), 63 ff.
10 Gaunt, a.a. (1975), 66 f.
11 Elsa Trolle-Önnerfors, Justitia et prudentia: rättsbildning genom rättstillämpning – Svea hovrätt och

testamentsmålen 1640–1690, Diss. Lund 2010.
12 Stig Jägerskiöld, Studier rörande receptionen av främmande rätt i Sverige under den yngre landslagens

tid, Stockholm 1963.
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att leuterera, dvs. mildra eller skärpa straffet i förhållande till det som var
fastställt i lagen.13

Den kollegiala ämbetsmannakulturen i hovrätten uppbars av en idealis-
tisk rättssyn länge knuten till en lojalitet mot Gud och hans heliga evange-
lium. De svenska domarreglerna, författade av Olaus Petri i mitten av
1500-talet, hade i stor utsträckning kanoniskrättslig bakgrund. Den första
tryckta utgåvan utkom 1616, alltså redan ett par år efter hovrättens till-
komst. De kom därefter att ingå i de tryckta lageditionerna från 1630-talet
och framåt. Det är påtagligt hur medvetet domarrollen stärks genom hov-
rättens inrättande. I samma skrift som domarreglerna för första gången
utkom intogs också en översättning från tyskan av juris licentiaten Georg
am Waldts (1554–1616) arbete Gerichts Unordnung från 1588. Det arbetet
innehöll allehanda processuella förhållningsregler som varnade mot ose-
der: Rättegångs Oordning, hwarutinnan förhandlas och tillkenna giffs, huru den
ledhe Sathan igenom Dommarenar, Kärande och Swarande, Advocaterne, Procura-
torerne, Witnen och andre slijke Rättegångs Personer understundom stichtar och
åstadkommer myken oreda, oordning och splijt uthi Rätten. Sådana arbeten var
inte ovanliga, och de ville med hjälp av avskräckande exempel ge bilden
av hur en oprofessionell aktör betedde sig. Det var slottssekreteraren Erik
Schroderus, en yngre bror till generalguvernören och hovrättspresiden-
ten i Göta hovrätt Johan Skytte, som hade gjort översättningen till svenska.
Den utkom för övrigt i en andra ”på nytt öffuersedd” upplaga 1619, vilket
visar att skriften hade skapat efterfrågan. Schroderus förord är dedicerat
till hovrättens ledamöter, alla namngivna från presidenten Magnus Brahe
till notarien Måns Oloffson. Genom att kungen i ”sin Nådh och Mildheet
haffuer skenckt och förährat Swerigis Rike the medhel hwarigenom
förb:te missbruuk brister och feel uthi Rätten dagh från dagh så små-
ningom bortläggias och affskaffas” – nämligen genom att inrätta hovrätten
– så hade densamma blivit såsom ”en trygg hampn [för] alle the som uthi
förlupne Tijder haffua lidit Förtryck och Oförrätt”. Den kunde nu ”haffua
itt frijtt Tilträdh til at klaga theras Nödh, ther the förnimma Tröst och und-
sättning”. Schroderus översättning och domarreglerna utgör de första
exemplen på hur hovrättsjuristerna fostrades in i en professionell yrkes-
etik.

Svea hovrätt utvecklades under 1600-talet alltmer till en adelns domstol.
Det var inte bara adelns konflikter som löstes i hovrätten som dess forum

13 Rudolf Thunander, Hovrätten i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699, Rättshistoriskt
bibliotek, Bd 49, Lund 1993, 274.
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privilegiatum, det var också i stor utsträckning adelsmän som sökte sig till
hovrätten som auskultanter. Det var också riksråd och adelsmän som domi-
nerade domstolens sammansättning av ledamöter.

Hovrätten och den karolinska lagkommissionen 
– ett bidrag till den tidigmoderna laghistorien

Presidenten var riksdrotsens apostoliske efterträdare och han stod länge
kungamakten nära, främst under det karolinska enväldet. Karl XI fråntog
hovrätterna åren kring 1680 rätten att med hjälp av arbitrering och leutera-
tion utöva en fri rättsbildning. Den enväldige kungen ville själv i Justitiere-
visionen utöva denna rätt. Vi har konstaterat att under tiden från hovrät-
tens grundande och fram till det karolinska enväldet kom hovrättsjuris-
terna i hög grad att bidra till den tidigmoderna svenska rättsbildningen.
Men med Karl XI inträdde en påtaglig nationalisering av rättskulturen,
hovrätten fick inte längre frångå lagen eller tillämpa utländska rättskäl-
lor.14 

Inrättandet av den karolinska lagkommissionen 1686 innebar att ett
stort antal hovrättsjurister, främst från Svea hovrätt, kom att inbegripas i
lagstiftningsarbetet. Auskultanten i Svea hovrätt Magnus Becckius (adlad
Palmcrantz) fick på 1680-talet hovrättens uppdrag att ordna och klassifi-
cera alla kungliga- och hovrättsavgöranden i både civil- och kriminalmål,
”samt ock sammanfatta lärda mäns quaestiones juris, för att derigenom
kännedom måtte erhållas om vad till varje rättsfall hörde.” Denna samling
i Riksarkivet fick ett stort värde för lagkommissionen, vars sekreterare
Palmcrantz var.15 Den karolinska lagkommissionen involverade hovrät-
terna och främst Svea hovrätt i arbetet. Dels kom ett stort antal ledamöter
i kommissionen genom årtiondena att rekryteras från Svea hovrätt och
dels kommunicerades fortlöpande förslagen till lagtexter med hovrätten
för yttrande.

Vid tillkomsten av 1686 års testamentsstadga kom exempelvis presiden-
ten Gustaf Adolf De la Gardie att själv ombesörja att hovrättspraxis kom till
kungens kännedom. Det har också framhållits att Svea hovrätts rättsbild-

14 Stig Jägerskiöld, Studier rörande receptionen av främmande rätt under yngre landslagens tid, Alm-
qvist & Wiksell: Stockholm 1963.

15 Johan August Posse, Bidrag till Svenska lagstiftningens historia från slutet av sextonde århundradet
till stadfästelsen af 1734 års lag, P.A. Norstedt & Söner: Stockholm 1850, 268 f.



svea hovrätt 400 år

48

ning under 1600-talet i stor utsträckning vägledde lagstiftaren, och att
assessorerna i Svea hovrätt i hög grad utgjorde en fast stomme i lagkom-
missionen.16 Hovrättsledamöterna hade sina åtaganden i kommissionen
jämte sina ordinarie domaruppgifter i hovrätten. Assessorerna i Svea hov-
rätt uppgav till exempel den 15 november 1687, att de fick sitta i hovrätten
”från morgonen till kl. 7 på aftonen samt om nätterna utarbeta målen”. Då
blev det inte mycket tid över till lagstiftningsarbete i kommissionen, ”men
om de kunde erhålla en 14 dagars ledighet från de ordinarie göromålen,
förmenade de sig skola kunna medhinna betydligt”. Kungens svar var
bistert. I allvarsamma ordalag tillrättavisades kommissionen för dess för-
sumlighet beträffande lagförslagens färdigställande. Karl XI hade förmo-
dat att ”vid denna tid var och en skulle vara färdig med sina balkar”. Fort-
sättningsvis skulle kungen informeras varje månad om hur långt arbetet
hade avancerat.17 Som bekant dröjde det till 1734 års riksdag innan den
nya lagen kunde antas. 

För perioden 1614–1734 kan konstateras att Svea hovrätt spelade en
central roll i det svenska rättslivet både som rättstillämpare, rättsbildare
och lagstiftare. ”Många ledamöter ha genom begåvning och lärdom kun-
nat bidraga till en hög kvalitet i rättsskipningen och rättsbildningen”,
skrev Stig Jägerskiöld.18

Men när den nya lagen från och med den 1 oktober 1736 skulle börja
tillämpas i de svenska domstolarna ändrades också domarnas juridiska
kunskapsstruktur på ett påtagligt sätt. Nu behövde de inte längre tolka en
ursprunglig medeltida rättskällearsenal. Nu kunde de finna den ”gällande
rätten” i den nya lagen. I vart fall fram till Gustav III:s tid då upplysnings-
tidens idéer började slå rot i den svenska lagstiftningen och viktiga refor-
mer genomfördes.

1754 kunde kungafamiljen flytta till det färdigbyggda Tessinska slottet
och sedan Kungshuset byggts om flyttade hovrätten in på Riddarholmen i
november 1756.19

Tre av frihetstidens presidenter hade en professionell bakgrund i Balti-
kum eller i Finland. Otto Reinhold Strömfelt (president 1736–1743) hade

16 Stig Jägerskiöld, a.a. (1964), 267. – Svea hovrätts ledamöter i lagkommissionen: Posse, a.a.
(1850), Bil. 1.

17 Posse, a.a. (1850), 274.
18 Jägerskiöld, a.a. (1964), 329.
19 Tord O:son Nordberg, Hovrättens ämbetslokaler, I: Svea hovrätt. Studier till 350-års minnet, P.A.

Norstedt & Söners Förlag: Stockholm 1964, 377 ff.



kjell å modéer

49

börjat som assessor i Dorpats hovrätt, Carl Frölich (1743–1750) och Adam
Fredenstierna (1768–1772) kom från presidentstolen i Åbo hovrätt. Tre
andra var justitiekanslerer när de rekryterades till Svea hovrätt, Carl Gustaf
Löwenhielm (1750–1751), Henrik Hammarberg (”Stenbocks kurir”,
1751–1753) och Johan Gerdesschöld (1753–1768). Av periodens presiden-
ter var Adam Fredenstierna tveklöst den mest originelle och kontrover-
sielle. Han sades vara en ”stor jurist, men större advokat och kände chika-
ner bättre än lagen”. Politiskt tillhörde han mössorna och utropade 1766,
då mössornas reformpolitik bland annat genom vår första tryckfrihetsför-
ordning vunnit anklang, att frihetstidens regeringssätt ”ej av änglar kunde
göras bättre”.20 En rimlig tolkning är att genom tryckfrihetsförordningen
befästes en svensk tryckfrihetspolitik, som successivt blev alltmer liberal.
Det framgår inte minst av de tryckta rättegångshandlingarna, som under
frihetstiden ökade dramatiskt och med hjälp av vilka man kan få en upp-
fattning om de högmålsbrott och ärekränkningsmål som passerade
genom Svea hovrätt under frihetstiden.21 Offentlighetsprincipen synlig-
gjorde på ett nytt sätt domstolarnas praxis. 

Ett par av de uppmärksammade mål som framkommer genom de
tryckta rättegångshandlingarna är det Rutströmska religionsmålet och det
Reuterholmska tryckfrihetsåtalet rörande propagandaskriften ”Upplys-
ning för svenska folket”. 

Prästen och fångpredikanten Anders Karl Rutström (1721–1772) var en
av den svenska herrnhutismens mest framträdande ledare. Han var en
folklig och medryckande predikant, men som i sina predikningar ”av sitt
livliga lynne [förleddes] till stora överdrifter, ja rent av bisarra yttranden”.
Han var starkt påverkad av Zinzendorfs ”besynnerligheter i läran”. Från
1750 började de många och långa, ”oftast ortodoxt småaktiga rättegång-
arna” mot Rutström, vilka gjorde honom till martyr inom rörelsen. Pietis-
ten Peter Murbeck, som var komminister i Rutströms församling, blev
hans främste motståndare. Processerna mot honom blev allt intensivare,
och när mössorna kom till makten 1762 slutfördes processen i Svea hovrätt
1765, vilken fastslog att han avsattes och landsförvisades.22 

20 Sture Holmbergh, Rundvandringar i Svea hovrätts byggnader, Rättshistoriska studier Bd 24,
Stockholm 2009, 191 ff.

21 Samuel E Bring, Svenskt boklexikon 1700–1829: Rättegångshandlingar, Svenska Litteratursällska-
pet: Uppsala 1958.

22 [Art.] Rutström, Anders Karl, Nordisk Familjebok, 2 uppl. Bd 23, Stockholm 1916, sp. 1279 ff.
– Samuel E. Bring, a.a. (1958), 9 ff.
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Riksrådet Esbjörn Christian Reuterholm (1710–1773) var en av mössor-
nas mest stridbara män. Han tillhörde för övrigt dem som motsatte sig den
förföljelse som mössorna lät utsätta herrnhutisten Anders Karl Rutström
för. Det renderade honom stark kritik både från prästerna och bönderna
i Stora Deputationens lagutskott vid 1765–66 års riksdag. Det mål som
1769 kom till Svea hovrätt gällde mössornas partiskrift Upplysning för
svenska folket om anledningen, orsaken och afsigterna med urtima riksdagen 1769,
dvs. riksdagen i Norrköping detta år. Skriften föranledde advokatfiskalen
Nils Zellén att väcka talan mot boktryckaren Benedictus Holmén.23 Den
processen löste inte författarskapet till pamfletten, men Reuterholm utpe-
kades som författare och som en av anstiftarna till regeringskrisen. Han
försvarade sig men avsattes. Också denna konflikt är till stor del dokumen-
terad i de tryckta rättegångshandlingarna och visar på spänningen mellan
juridik och politik under frihetstidens sista år.

Det gustavianska enväldet och kritiken mot hovrätterna

Gustav III:s trontillträde 1771 markerade en ny period i den svenska rätts-
historien. Det gustavianska upplysta enväldet initierade – liksom hos mo-
narkens morbror, Fredrik II av Preussen – en kritisk granskning av tidens
korrupta och orättvisa domstolar. I Sverige resulterade denna granskning
av ämbetsmännen främst i räfsten mot Göta hovrätt, som inleddes under
kungens eriksgata 1773 och där ett antal hovrättsjurister i Jönköping ställ-
des under riksrätt och dömdes.

Svea hovrätt drogs in i detta rättsliga tumult genom att en av de åtalade
landshövdingarna, landshövdingen i Örebro län Johan Abraham Hamil-
ton, fick sitt ärende anhängiggjort i Svea hovrätt. Landshövdingesätet låg
nämligen inom hovrättens jurisdiktionsområde.24 

Det blev advokatfiskalen i Svea hovrätt Isaac Johan Hellmansson som
fullföljde Justitiekanslerns uppdrag och utfärdade stämning mot Hamil-
ton med ett tjugotal anmärkningspunkter. Hamilton värjde sig kraftfullt
mot anmärkningar om ”självsvåld och misshushållning” och framhöll: ”At
någon Medborgare under det fram flutna tidehvarfvets willer walla,

23 Samuel E. Bring, a.a. (1958), 66 ff.
24 Kenneth Awebro, Gustaf III:s räfst med ämbetsmännen 1772–1779 – aktionerna mot landshövding-

arna och Göta hovrätt, [Acta Universitatis Upsaliensis: Studia Historica Upsaliensia 96], Alm-
qvist & Wiksell International: Stockholm 1977, 82 ff.
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genom min Ämbets åtgärd blivit på något sätt lidande, det har icke ens
kunnat mig tillwitas, mindre i bewis ledas.”25 Hovrätten friade Hamilton
genom dom i juli 1774, och det blev också Justitierevisionens och kungens
beslut.26

Betydligt allvarligare var det med räfsten mot Göta hovrätt, som efter en
spektakulär rättegång i Rikssalen i Stockholm resulterade i att fem av hov-
rättens ledamöter avsattes från sina tjänster.27 Det var Gustav III:s sätt att
markera sin ställning som rättvisans högste bevakare. Kungens tal vid invig-
ningen av Wasa hovrätt 1776 formade sig till ett rättspolitiskt manifest för
monarken som rättvisans högste beskyddare.28

Tillkomsten av den gustavianska Högsta domstolen (HD) 1789 med
dess sammansättning av frälse och ofrälse ledamöter, valda för en sexårs-
period, resulterade i att åtskilliga assessorer i Svea hovrätt kunde kröna
sina karriärer med ett ledamotskap i HD.

Under det gustavianska enväldet verkade endast två presidenter i Svea
hovrätt, Johan Rosir (1772–1787) och Carl Axel Trolle-Wachtmeister
(1787–1809); den förre hade gjort en klassresa från torparson till hovrätts-
president, den senare blev den förste och siste innehavaren av det återupp-
livade riksdrotsämbetet som han tillträdde 1787. Trolle blev inte bara pre-
sident med uppsikt över övrig rättsskipning utan också ledamot av Högsta
domstolen när den inrättades 1789. Han antog devisen: Justissimus et ser-
vantissimus aequi, dvs. den rättrådigaste vårdaren av rättvisan. Han ville
framstå som ”rättvisast och ödmjukast”.29 Men omdömena om honom
varierar. ”En osund fetma gjorde hans yttre mindre behagligt, några
lysande eller snabbt vinnande egenskaper ägde han icke; originella drag,
lockande till vänligt leende, saknas i hans bild; hans förbehållsamhet och
försiktighet göra det svårt att lära känna honom”, skrev Birger Wedberg
om honom. Nils von Rosenstein, som hade samarbetat nära med Trolle,

25 Awebro, a.a. (1977), 83. 
26 Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätts Dom, uti den, efter föregången Stämning, af Advo-

cat. Fiscalen … Isaac Johan Hellmansson, å Embetes wägnar, emot Herr Landshöfdingen uti
Örebro Län … Baron Johan Abraham Hamilton, här i Kongl. Hof-Rätten anhängige giorde
Sak, …; afsagd i Stockholm den 15 Julii 1774, Hesselberg: Stockholm 1774.

27 Awebro, a.a. (1977), 171.
28 Kjell Å Modéer, Hovrätten över Skåne och Blekinge. En överrätts tillkomsthistoria, Norstedts: Stock-

holm 1971.
29 Sture Holmbergh, a.a. (2009), 195 ff.
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konstaterade med hänsyftning på denne: ”Sällan får en rättrådig domare
för sig själv fullkomligen njuta den rättvisa han tilldelar andra”.30

1790-talet blev för Svea hovrätts vidkommande ett spektakulärt år-
tionde, där två mycket uppmärksammade högmålsbrott rannsakades och
avgjordes i hovrätten. Först fick mordet på Gustav III natten mellan den
16–17 mars 1792 sitt rättsliga efterspel i Svea hovrätt. Redan attentatsda-
gen inleddes rannsakningen i hovrätten och den 13 april justerades proto-
kollet och hovrättens utslag beträffande kaptenen Jacob Johan Anckar-
ström. I hovrättens utslag var han ”dömd förlustig ära och adeligt namn
samt att sålunda straffas, att han först på särskilte torg tre dagar å rad ställes
tvenne timmar i halsjärn för skampåle, varöver en tavla fästes med påskrift:
Konungamördaren; vid vilka timmars förlopp mördaren av bödelsknekten
hudstrykes med fem par spö, och sedan efter föregången beredelse till dö-
den, på galgplatsen mister högra hand, halshugges och steglas. Mördarens
gods i löst och fast hemfaller kronan; och skulle å galgen samt kåken vid
Packartorget uppsättas tavla med påskrift huru konungamördaren år 1792
blivit dömd.”31 Hovrättens utslag stod fast, men HD kunde inte avstå från
kommentaren att ”slikt straff icke synes instämma med vårt tidevarvs mil-
dare seder, vilka fordra att smärtan hos den brottsliga icke må bliva allt för
gruvelig eller ledande till förtvivlan”. Den enda ändring HD gjorde i utsla-
get var att Anckarström skulle få behålla sitt namn, ”som skulle helt och
hållit till den brottsliges igenkännande och evärdeliga vanära utsättas, så i
domen som å de ställen hovrätten utsatt.”32

I slutet av maj 1792 kom sedan hovrättens utslag beträffande de övriga
tilltalade i kungamordsaffären. Gustavianerna anfördes i hovrätten av jus-
titiekanslern Herman af Låstbom. Han tillhörde dem som yrkade på straff-
rättsligt ansvar för alla delaktiga. Hovrätten dömde Claes Fredrik Horn
och kaptenen i livgardet Adolf Ludvig Ribbing att mista höger hand, hals-
huggas och steglas, överstelöjtnanten Carl Pontus Liljehorn och löjtnan-
ten Carl Fredrik Ehrensvärd, båda vid Livgardet, att halshuggas, kanslisten
Enhörning att avstraffas med åtta dagars fängelse vid vatten och bröd. För
generalen Carl Fredrik Pechlin ställdes målet på framtiden, men han
skulle ”insättas på bekännelse”. När målet slutgiltigt avgjordes av hertig

30 Birger Wedberg, a.a. (1922), 338.
31 Birger Wedberg, Konungens Högsta Domstol 1789–1809, P.A. Norstedt & Söners Förlag: Stock-

holm 1922, 47.
32 Kongl. Maj:ts och rikets Swea Hof-rätts utslag öfwer capitainen Jacob Johan Anckarström. Gif-

wet i Stockholm d. 16 april 1792, Stockholm 16 sidor. – Birger Wedberg, a.a. (1922), 48 ff.
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Karl i konselj den 15 augusti förvandlades dödsstraffen av de fyra av nåd
till evig landsflykt. En välvillig tanke hade ingivit hertigen att förklara, skri-
ver Wedberg, ”det salig kungen i sin dödsstund befallt sin bror ej utkräva
straff på mer än en brottsling men däremot benåda de övriga.” Men
Pechlin sändes till Varbergs fästning ”att där på behaglig tid till bekännelse
hållas”, dvs. han insattes på bekännelse.33 

Bara ett par år senare fick Svea hovrätt avgöra det Armfeltska målet, då
Gustav III:s gunstling generalmajoren Gustaf Mauritz Armfelt tillsammans
med sin älskarinna Magdalena Rudenskiöld och några medsvurna (bl.a.
de båda ”finländska gustavianerna” J. A. Ehrenström och J.F. Aminoff) åta-
lades för ”förrädiska stämplingar emot konungen och riket”. Förmyndar-
regeringen hade placerat gustavianen Armfelt som minister i Neapel för
att ha honom på behörigt avstånd. Men det hindrade inte honom från att
tillsammans med sina kumpaner smida planer på att störta regeringen och
dess starke man Gustaf Adolf Reuterholm.34 Reuterholm försökte också
påverka domstolarna att skärpa straffen. I detta mål var ”påfrestningen å
ledamöternas självständighet och domareheder”, som Wedberg formule-
rade det, ”säkerligen – – – starkare än någonsin eljest”.35 Trolle-Wacht-
meister, hovrättens president som ledde förhandlingarna, gick i förhören
hårt åt Magdalena Rudenschöld, som när de beslagtagna kärleksbreven
mellan Armfelt och henne lästes upp utbrast: ”Ert huvud skall falla men en
prästman skall väcka ert förhärdade samvete över ert nedriga uppfö-
rande.”36

Hovrättens utslag meddelades den 22 juli 1794 och underställdes HD:s
prövning. Dagarna som följde utsatte Reuterholm de främsta ledamöterna
i såväl hovrätten som HD för övertalning. Straffen skulle skärpas! I brev till
hertig Karl skrev en upprörd Reuterholm, att ”nya moln och nytt krångel
uppstått hos våra justitiekrämare vid domens uppsättande i hovrätten, som
nu i några dagar gjort mig – – – det svåraste bekymmer.”37 HD tillstyrkte i
underställningsfrågan att hovrätten fick utfärda sitt utslag, och sedan her-

33 Birger Wedberg, a.a. (1922) 53.
34 Samuel E Bring, Svenskt boklexikon 1700–1829: Rättegångshandlingar, Svenska Litteratur-

sällskapet: Uppsala 1958, 132 ff. – Lindvall, Magdalena Rudenskiöld, 1917, – Yngve Lyttkens,
Domen över Magdalena Rudenskiöld, 1950.

35 Wedberg, a.a. (1922), 59.
36 Sture Holmbergh, a.a. (2009), 198.
37 Birger Wedberg, a.a. (1922), 59 ff.
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tigen beslutat i frågan avkunnades utslaget den 30 juli. Advokatfiskalens
besvärsinlaga präglades av kritik mot hovrättens utslag och krav på straff-
skärpningar samtidigt som Justitiekanslern började ”sollicitera hos Högsta
Domstolens samtel. ledamöter att desse besvär i alla sina punkter simplici-
ter måtte bifallas”. Av voteringsprotokollet från HD framgick att ledamö-
terna på punkt efter punkt skärpte straffen, och HD:s utslag fastställdes
därefter av förmyndarregeringen. 

Hovrättens utslag – liksom senare också HD:s – blev starkt ifrågasatt,
och ryktet om denna rättegång nådde också Danmark. Ehrenström berät-
tar om ett möte i Köpenhamn långt senare (1803) med generalprokura-
torn Kristian Colbjörnsen, sedermera justitiarius i Højesteret. Colbjörnsen
ska då ha sagt till honom: ”Juridiken har alltid utgjort mitt förnämsta stu-
dium, och jag tror mig även väl känna Sveriges lag; men jag har aldrig kun-
nat förstå huru man i det målet kunnat så missbruka den för att få enskild
hämndlystnad tillfredsställd. Ni har fallit offer för den vrångaste tillämp-
ning av lagens rum, och Svea hovrätt har i den saken vanärat sig.” Då
Ehrenström invände att det enligt hans uppfattning var HD:s ledamöter
som mest förbrutit sig mot ”rättvisan och samvetet”, svarade Colbjörnsen:
”Denna anmärkning är riktig, men tillintetgör likväl ej mitt påstående att
hela rättegången, ifrån början till slut, är i lagkunniges ögon en monstru-
osité”.38

Ehrenström kritiserade också HD:s ledamöter för att de ”tvärt emot allt
bruk och alla lagprinciper” skärpt de av hovrätten utdömda straffen. Bir-
ger Wedberg påpekar att den principen var antikverad redan vid HD:s till-
komst, och insinuationerna att domstolens majoritet skulle gett vika för
Reuterholms påtryckningar tillbakavisade han. Att någon av HD:s ledamö-
ter kunde ”med fog förevitas att han vid målets prövning svikit sin plikt
som en ärlig och uppriktig domare handla efter bästa förstånd och sam-
vete” och att han kunde rösta mot sin övertygelse var för justitierådet Wed-
berg en fullständigt orimlig tanke.39 Konsekvenserna av att domstolarna
saknade en konstitutionell autonomi i det politiska livet under det gusta-
vianska enväldet och de straffrättsliga diskussioner som detta föranledde
har inte minst de här redovisade båda rättsfallen visat.

38 Birger Wedberg, a.a. (1922), 66. 
39 Birger Wedberg, a.a. (1922), 67.
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Carl Johanstidens Svea hovrätt: Mellan romantik 
och realism – Tradition och självbild

Både hovrättens kultur och dess traditioner är europeiska, nationella och
lokala. Traditionerna är manifesta och de utgör rättskulturens sega struk-
turer. Redan när lagkommittén på 1810-talet försökte skapa en ny hovrätts-
organisation med förebilder i de franska napoleonska lagarna noterade
man motståndet mot reformer. När Hovrätten över Skåne och Blekinge
bildades 1820 öppnades möjligheter att skapa en helt ny överrättsorgani-
sation av fransk modell. Hovrätten i Kristianstad fick en sammansättning
av domare med liberal framtoning. Skånska hovrätten kom, framför allt
under Carl Johanstiden, att framstå som den liberala domstolen, Göta hov-
rätt var den mest konservativa och Svea hovrätt den rättspolitiskt mest in-
fekterade. Frågan är om hovrätten under sin 400-åriga historia haft en
mera ifrågasatt ledning och mera utgjort en tummelplats för liberala re-
formkrav.

Kanske var det ingen tillfällighet att Carl Jonas Love Almquist 1839 lät
den frigjorda Sara Videbeck i Det går an lämna Stockholm tillsammans
med sin sergeant Albert från Mälarstranden vid Riddarhuskajen. Därige-
nom visade hon det Wrangelska palatset ryggen, när de båda med ång-
båten Yngve Frey anträdde sin resa till Lidköping – och deras moderna liv? 

Carl Johanstidens svenska rättskultur utvecklades mellan fransk libera-
lism och tysk konservatism, mellan reformorienterade kodifikationssträ-
vanden och en historisk romantisk reaktion. På 1830-talet drog detta dyna-
miska rättspolitiska scenario in i Stora rummet på Svea hovrätt. Konflik-
terna i dragkampen mellan gammalt och nytt utspelades i det offentliga
rummet, och tidningarna blev arenor för utmanande kritik. De moderna
tidningarna med Lars Hiertas Aftonbladet i spetsen blev ett allt viktigare
instrument för ett synliggörande av liberala tankegångar. 1830-talet är
indragningsmaktens, tryckfrihetsprocessernas och högmålsbrottens år-
tionde. Kungens attacker mot de liberala oppositionella publicisterna blev
då allt kraftigare. Två av dem, Anders Lindeberg och Magnus Jacob Cru-
senstolpe, var dessutom kungliga renegater. Båda hade tidigare som publi-
cister stått i den kungliga opinionsbildningens tjänst. På 1830-talet utspe-
lades i Svea hovrätt två mycket uppmärksammade processer med dem i var
sin huvudroll.

Samtidigt kom Carl Johan under 1830-talet att utse tre mer eller mindre
kontroversiella presidenter, som samtliga hämtades från HD – Josua Syl-
vander, Jonas Evelius och Erik Gabriel von Rosén – vilka alla både internt
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och i publika medier försvagade domstolens ställning gentemot omvärl-
den. 

Advokaten Andreas Möller har i sin anteckningsbok noterat presiden-
ten Josua Sylvanders (1769–1833) egen karakteristik av hovrätten vid
denna tid:40 ”förmak, utan en enda stol; parter uppkallas utan att få veta
vad de skola göra där; handlingar förtros i vaktmästares händer, på fatalie-
dagar, emedan presidenten har sekreterarens rum; bekvämlighetsanstal-
ten i förmaket.” Presidentens raljanta bidrag till bilden av domstolen anty-
der samtidigt hur den rättssökande allmänhetens bild av domstolen var.
Lägg sedan därtill presidenten Sylvanders retoriska självbild, som den kom
till uttryck i det tal han framförde då han tillträdde sin tjänst: ”[M]ed för-
tröstan till den Högste Domaren, ledd av de grundsatser aderton års tjänst-
göring under K. HovRättens ögon hos mig stadgat och, i utövningen av
mig åligger, understödd av den fosterlandskärlek, det oväld, det upplysta
nit för sanning och rätt som K. HovRätten gjort oskiljaktige från sine råd-
slag, skulle jag misskänna tillförlitligheten av detta stöd ävensom redlighe-
ten av mitt eget uppsåt, i händelse jag tvekade om framgången av mine
omsorger att medverka till oförgängligheten av det lika ärofulla som
avundsvärda rykte vilket under mer än tvenne århundraden utmärkt K.
HovRättens ämbetsförvaltning med de högsta lovord domaremakten kan
eftersträva.”41

Sylvander var en av kungens gunstlingar – han upphöjdes i friherrligt
stånd 1830 – och han lär också ha anlitats av kungen för skötseln av kung-
ens privata affärer. Det innebar också en politisk position. Vid hans bort-
gång skrev Aftonbladet: ”Han älskade icke de liberala idéerna men var, olika
så många andra, en ärlig fiende till dem, ty han bekände öppet sin till-
givenhet för den rena monarkismen.”42

Sylvander var också djupt religiös (herrnhutare), och han antog det
imposanta valspråket Gud, Konungen och Lagen. Den devisen antydde hans
trohet inför både den gudomliga och den världsliga lagen. 

Samma år Sylvander blev president 1826 lade lagkommittén fram sitt
liberala förslag till allmän civillag. Detta kodifikationsprojekt var det stora
diskussionsämnet under Sylvanders presidentperiod både i riksdagen och
i de remissinstanser som, förutom HD som laggranskare enligt regerings-

40 Andreas Möllers anteckningsbok i KB, cit. Wedberg, a.a. (1940), 431.
41 Svea hovrätt. Protokoll 1826, cit. av Wedberg, a.a. (1840), 429.
42 Birger Wedberg, 433.
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formen § 87, fått förslaget på remiss. Som bekant kom HD med sin konser-
vativa majoritet och med den historiska skolans argument att förkasta för-
slaget. Svea hovrätts inställning kan vi inte veta men ana. 

När civillagsförslaget på nytt behandlades vid 1834 års riksdag förelåg
yttranden både från Göta hovrätt och Skånska hovrätten, däremot inte
från Svea. Anledningen härtill var att ”den insiktsfulle” presidenten Sylvan-
der som skulle utarbeta detsamma på grund av sjukdom ”underlåtit full-
göra åliggandet inom föreskrifven tid, hvarefter han aflidit”.43 Mot bak-
grund av att Carl XIV Johan var klart kritisk till kodifikationsprojektet kan
man misstänka att kungen inte misstyckte att Svea hovrätts utlåtande ute-
blev.

Vid en middagsbjudning på Rosendal mitt under en kunglig audiens i
augusti 1834 föll Sylvander ned, träffad av ett slaganfall. Ett par dagar
senare var han död. Bland eftermälena fanns Crusenstolpes: ”slav för mak-
ten, självhärskare över underordnade och med ett överdrag av gudaktig-
het som kunnat förslå åt katoliken Spinoletta, metodisten Scott och ändå
en eller annan s.k. läsarepräst på köpet.”44

Aftonbladet införde också i september 1834 en i eftervärldens ögon
pekoralbetonad minnesdikt över den bortgångne. Den var författad av Syl-
vanders förre betjänt C.M. Ekebohrn. Redan första raden i en av stroferna
använde författaren en metafor som de efterlevande kollegerna i hovrät-
ten måste ha reagerat inför:45

”Lik huvudpelarn i ett ramlat tempel

han stod, den ädle, i en fallen tid.

På öppna pannan såg man snillets stämpel;

i välvda bröstet bodde lugn och frid;

hans minsta handling var ett skönt exempel,

hans själ var upphöjd över dagens strid;

varmt för det rätta lågade hans sinne,

och fromhet tronade i hjärtat inne.”

Vid denna vers ställde Aftonbladet i en not den retoriska frågan: ”Vad säger
K. Svea HovRätt om denna bild?”

43 Karl Warburg, Johan Gabriel Richert. Hans lefnad och uttalanden, Förra delen, P.A. Norstedt &
Söners Förlag: Stockholm 1905, 325.

44 Crusenstolpe cit. av Wedberg, a.a. (1940), 432.
45 Aftonbladet 18.9.1833, cit. av Wedberg, a.a. (1940), 433. 
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Sylvanders efterträdare i ämbetet under ett par korta år var Jonas Eve-
lius (1776–1854), den förste ofrälse innehavaren av presidentämbetet.
Carl XIV Johan hade fått upp ögonen för honom och utnämnde honom
1824 till justitieråd. Kollegan C. H. Engelhart, som betygsatte hans insatser
i HD, betecknade honom som ”särdeles klen. Han pratar gärna, men mer-
endels alltid i vädret, och ingen tycks höra på honom”. Dessutom röjde
hans skriverier ”ostridigt mycken ytlighet och ett gränslöst slarv.” När han
1833 kom som president till Svea hovrätt blev hans eftermäle inte mycket
bättre. 

Under hans korta tvååriga presidentperiod synliggjordes högmålsbrot-
ten i Svea hovrätt. Evelius kom i offentlighetens blickfång när han fick leda
högmålsbrottet och rannsakningen mot den stridbare författaren och tea-
termannen Anders Lindeberg 1834. Lindeberg var en omstridd tidnings-
man och författare, som kämpade för att bryta det kungliga teatermono-
polet och för att få tillstånd att upprätta en enskild teater i Stockholm.
1832 fick han avslag på en sådan ansökan. Men han gav sig inte. I mars
1834 ingav han en skrift, som han också lät trycka, till Justitieombudsman-
nen. I denna krävde han stöd för att i enlighet med JO:s instruktion åtgär-
der skulle vidtas för att avskaffa monopolbestämmelserna; de överens-
stämde inte med grundlagen. Han skrev att kungens åtgärder ”sig till vin-
ning” gick ut på att upprätthålla det kungliga teatermonopolet och att till
förmån för kungliga teatern beskatta andra teaterföretag”. Han klagade
också över dem ”vilkas råd och underskrift endast gjort konungens vilja till
lagligt gällande handling” och slutade sin skrivelse med följande utta-
lande:46

”Vi hava idag den 13 mars. I dag är ett fjärdedels sekel förflutet, sedan
en svensk konung störtades från sin tron för det han illa vårdat sitt lands
intressen.”

En månad senare åtalades Lindeberg för majestätsbrott. Slutklämmen i
hans skrivelse var alltför provocerande för majestätet. Justitiekanslern
valde att inte åtala den tryckta skriften utan originalhandlingen till JO.
Därigenom undveks juryn i tryckfrihetsprocessen. I april 1834 stämdes
Lindeberg inför Svea hovrätt. Åtalet väckte stor uppmärksamhet, då åkla-
garen yrkade på halshuggning. (Det var det enda straff som vid den tiden
kunde påyrkas för majestätsbrott.) Ifrån fängelset hade Lindeberg klar-
gjort sin inställning: ”om rättegången avgöres till mitt fall, så skall mitt

46 Per Eric Mattsson, Anders Lindeberg. Mannen som dömdes till döden för sin teaterlidelses skull. Wen-
del Avisan [Wendelas Vänners medlemstidning] nr 30, 2004, 7.
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huvud falla, ty nåd skall jag varken begära eller mottaga. Jag har visserligen
hos E.M. begärt tillåtelse att anlägga en teater för att på den uppföra skå-
despel, men med min person och min heder skall intet skådespel drivas,
och lag och domarmakt ej genom mig förvandlas till en fars.”

Men det rättsliga efterspelet formade sig bokstavligen till en fars. Den
19 juni 1834 avkunnades dödsdomen offentligt av presidenten Evelius i
Stora rummet, som var fyllt till trängsel av åhörare. Hovrätten dömde följd-
riktigt Lindeberg till halshuggning. ”Jag beklagar Kungl. Hovrätten”, ut-
brast Lindeberg, och Evelius svarade korthugget, att han (Lindeberg) ”här
talat ut och på detta rum hade icke mer något att säga”. Till det uttalandet
finns anledning återkomma. 

HD fastställde domen och kungen omvandlade dödsstraffet, men Lin-
deberg vägrade att motta detta nådevedermäle. Han anhöll hos Överståt-
hållarämbetet att ”med det snaraste få veta dagen, då man skall taga mitt
huvud, som, fallet för bilan, skall, det vet jag, bli gagneligare för fädernes-
landet än sittande på mina skuldror”. Hans ansökan att få bli avrättad på
sin födelsedag den 8 november bifölls, och själasörjare beställdes för att
bereda honom inför döden. Allt medan Lindebergs popularitet bland
befolkningen ökade blev hovets position i frågan alltmer prekär. Man fann
en utväg. Till åminnelse av dagen för majestätets första landstigning på
Sveriges jord den 20 oktober, utfärdade han allmän amnesti för alla som
sedan 1810 blivit dömda för politiska brott och högmålsbrott!

Utgången av processen ställde emellertid inte bara ett föråldrat rättsvä-
sende i en löjeväckande och farsartad dager, också presidenten Evelius
framstod som en galjonsfigur i en allt mer absurd och närmast surrealistisk
situation. 

Redan före justitierådsperioden hade Jonas Evelius undergrävt sin eko-
nomi. Han åtnjöt ett gott anseende som förmyndare och förvaltare åt ett
antal omyndiga ståndspersoner, vilket uppenbarligen frestade honom att
blanda samman sin egen ekonomi med de han fått förtroendet att för-
valta. Hans förmynderskap för presidenten, friherre Per Erik Skjölde-
brands barn resulterade i en rättegång vid Svea hovrätt. Genom dom den
29 juli 1833 förpliktades Evelius att utge ränta på förvaltat belopp om drygt
8 000 riksdaler. Denna defamerande dom hindrade inte Evelius från att
mottaga utnämningen till hovrättspresident och att under presidenttiden
nås av HD:s dom som förpliktade honom att utge än högre ränteersätt-
ningar till barnen än vad Svea hovrätt fastställt.47

47 B. Wedberg, a.a. (1840), 450 f.
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Evelius final blev än mer beklagansvärd. Den 16 december 1834 kunde
man läsa i Aftonbladet att han inte längre kunde fungera som ordförande i
riksrätten på grund av sjukdom ”och andra kända orsaker”. Hans dåliga
affärer kom i dagen och den 23 mars 1835 fick hovrättens förste ofrälse
president inte bara gå i konkurs utan också ”dömas såsom vårdslös borge-
när”. Konkurskraschen för rikets främste jurist väckte ett oerhört uppse-
ende. Presidenten S.A. Leijonhufvud i Göta hovrätt, som året därpå i pro-
test lämnade sitt ämbete, kommenterade sin förutvarande kollega i sina
minnesanteckningar.48

”Presidenten i Svea hovrätt är av betydelse i våra dagar, icke just såsom
president, men därför att grundlagen satt honom till ordförande i riksrätt,
när de höglovl. Ständerna, vad stundom händer, finna roligt eller formellt
att påbjuda detta högtidliga stats- och galaspektakel. Allt därför är det ock
nödigt, nyttigt (så tro åtminstone de rädde, de högkloke, de i finessernas
och intrigernas kokugn genomluttrade i rådet) att finna en from man, en
föga halsstarrig, en tämligen medgörlig, en som hatar ständer, publicister,
som älskar högmålsransakningar, indragningsmakten, med ett ord: en god
royalist, ett får som icke sviker sin herde, när det gäller.”

Domen i pressen var förödmjukande: ”Vi äro icke bland dem, som vilja
kasta varken första eller sista stenen på en olycklig”, skrev Aftonbladet, ”men
då vi finne en man, i den ställning som hr E måste hava varit redan vid den
tid han nämndes till presidentplatsen i rikets främsta hovrätt, utan tvekan,
att ej säga något hårdare, emottaga detta höga ämbete och därigenom
blottställa icke blott sig själv utan även sin konungs förtroende och det
ämbetsverks värdighet till vars ära och stöd han var ämnad – då bekänne vi
att vi ej kunne undertrycka yttringen av vår djupa bedrövelse över den
moraliska ståndpunkt, varpå ett slikt handlingssätt ställer en utav rättvisans
högste skipare och över den totala brist på all kännedom om – att ej säga
likgiltighet för – de verkliga inre egenskaperna och den yttre ställningen
hos de till högre ämbeten befordrade personerna, varom, andra ej lång-
väga exempel att förtiga – möjligheten av hr E:ii befordran, icke blott till
Konungens HD, utan till chef för en hel domarecorps, synes vittna.”49

Konkursen till trots satt Evelius halsstarrigt kvar på presidentstolen till
hösten samma år. Då begärde han nådigt avsked. Ansökningen bifölls den

48 H.L. von Dardel (utg.), Presidenten S.A. Leijonhufvuds minnesanteckningar, P.A. Norstedt & Sön-
ders Förlag: Stockholm 1919, 107.

49 Aftonbladet 27.3.1835, cit. i Wedberg, a.a. (1940), 452 f.
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4 november, skriver Wedberg, ”dock ej i allo: han fick väl avsked, men det
var ej nådigt”.50 Konkursmålet i Stockholms rådhusrätt slutade med att
Evelius dömdes för gäldenärsbrott att ”straffas med sex månaders fängelse
å Kristianstads fästning, varunder han, såvitt något för honom tjänligt
arbete är att tillgå, bör därtill hållas; och må hr presidenten ej sedermera
i allmän tjänst eller förrättning nyttjas eller taga i del i val, som medborger-
ligt förtroende utmärka, eller därvid själv komma under omröstning eller
på börsen sig visa.” Evelius överklagade till sin gamla hovrätt, djupt besvi-
ken över Rådhusrättens dom, som i en ton av bitterhet ”mera liknade en
nitisk åklagares än domarens lugna språk”. En av borgenärerna provoce-
rades av arrogansen i Evelius inlaga, ”uppdriven till förr i vårt land osedd
höjd”. På presidentstolen i ”rikets första hovrätt” måste obestridligen inne-
has av en ”mot så lysande utmärkelser i samhället svarande moralisk och
intellektuell bildning.”51 Hans kolleger i hovrätten, som fick det otack-
samma uppdraget att behandla presidentens vademål, konstaterade att
mot hans bestridande kunde han inte fällas för något gäldenärsbrott.
Däremot fick han böta för vanvördiga uttalanden mot rådhusrätten i skrift-
växlingen, med 13 rdr 16 s.k. banko. ”Och sådant allt med rätta”.52 Märk-
ligheterna i Evelius liv hopade sig: I november 1837 ingick han äktenskap
med en av borgenärerna, Hedda Charlotta Hederberg, en frånskild skåde-
spelerska som i konkursen hade bevakat ett omfattande fordringsbelopp.
Evelius levde i armod fram till sin död 1954. Sic transit gloria mundi.

Inte heller Evelius efterträdare Erik Gabriel Rosén (1775–1866), som
var president 1836–45, har lämnat något äreminne efter sig. Han var kusin
med 1830-talets justitiestatsminister Mathias Rosenblad och det talades
öppet om att det var dennes släktkärlek som Erik Gabriel hade att tacka för
sin framgångsrika juristkarriär både som justitieråd och hovrättspresident.
Tacksamheten var ömsesidig. Mathias Rosenblad noterade i sin självbio-
grafi att den välartade kusinen ”alltid gjort mig glädje.”53 Så när Evelius
tagit avsked öppnade sig en möjlighet för Rosén att bli president. Men det
blev konkurrens om tjänsten. Hovrättspresidenten i Göta hovrätt S.A. Lei-
jonhufvud, som noga följde Evelius golgatavandring, avsade sig sitt presi-

50 Wedberg, a.a. (1940), 453.
51 Wedberg, a.a. (1940), 456. 
52 Birger Wedberg, ”Och sådant allt med rätta”, Svensk Juristtidning 1938, 689 f.
53 Mathias Rosenblads självbiografi i Kungliga biblioteket. Cit. efter Wedberg, a.a. (1940), 460,

n. 1. 
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dentskap med den dolda förhoppningen att han i stället skulle få presi-
dentstolen i Svea. Men för Mathias Rosenblad kom Leijonhufvuds avskeds-
ansökan som ett brev på posten. Leijonhufvud skriver i sina minnesanteck-
ningar om det intriganta spelet kring utnämningen:

”Två tornerriddare lära dock av egen böjelse erbjudit sig till tävlan och
gingo var sin väg att uppfånga det pris, som står under sammetshimlen i
Stora sessionssalen, d.ä. presidentstolen.” Riddarna var Lars Herman Gyl-
lenhaal och Rosén (adlad von Rosén), och Leijonhufvud konstaterade bit-
tert att var och en av dem ”hade fått till väpnare en förnäm man av högsta
inflytelse, vadan ock löften med förhoppningar kunde anses jämnviktiga”.
Mathias Rosenblad kunde inte bestämma sig, men skriver Leijonhufvud, ”i
en välsignad stund” kom dennes avskedsansökan ”såsom en lycklig tillfäl-
lighet, medförande den nyttiga följd, att alla blevo nöjda – – – dymedelst
att v. Rosén och Gyllenhaal fingo var för sig en presidentstol med säte och
stämma, med lön och adgregater.”54 Och plötsligt satt Leijonhufvud med
”Svarte Petter” på hand. ”Att Rosenblad utan vidare tog honom på orden
vållade Leijonhufvud djup grämelse och kunde av honom aldrig förlåtas”,
skrev Wedberg. Leijonhufvuds egna beskrivningar av både justitiestats-
ministern och Svea hovrätt ska läsas utifrån denna situation. 

Erik Rosén tillträdde sitt ämbete den 17 maj 1836, och också han häl-
sade i Stora sessionssalen hovrättens ämbets- och tjänstemän med ”ett för
ändamålet och tillfällets högtidlighet avfattat tal”.55 Dagligt Allehanda skrev
raljant om talet, att däri ”skall hr presidenten lovat att söka bibehålla den
gamla goda hovrättstakten, så att inga fördärvliga tidsvanor eller jämlik-
hetsidéer få där insmyga sig”.56

För eftervärlden kom tryckfrihetsmålet mot Magnus Jacob Crusen-
stolpe 1838 att bli det mest publika under Roséns presidentperiod. Cru-
senstolpe-fejden har en viktig kontext. Carl XIV Johan kom under 1830-
talet att föra en enveten kamp mot det fria ordet och fann olika instrument
för att tysta den oppositionella (liberala) pressen med hjälp av både
indragningsmakten och tryckfrihetsåtal.57 År 1838 kom den stora krisen.
Kring kungen hade nya aktörer börjat grupperas, bland annat hade Jacob

54 S.A. Leijonhufvuds minnesanteckningar, 108.
55 Wedberg, a.a. (1940), 430 n. 1.
56 Dagligt Allehanda 20.5.1836, cit. Wedberg, a.a. (1940), 463.
57 Knut Wichman, Karl XIV Johans regering och den liberala oppositionen under 1830-talets senare hälft,

AB Pehrssons förlag: Göteborg 1927, 42 ff.
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August von Hartmansdorff blivit hovkansler med betydligt hårdare nypor
när det gällde tryckfrihetsfrågorna.58

I sin månadstidskrift Ställningar och förhållanden publicerade Crusen-
stolpe en artikel där han klandrade en utnämning av hovmarskalken Fle-
ming till major genom vilken han förbigick en äldre officer. Crusenstolpe
noterade att utnämningen skett på en söndag: ”Således ett sabbatsbrott på
köpet! Nog vet jag att skriften tillåter att på söndagarna draga oxen ur
brunnen men befordringar och hovets dignitärer höra till en helt annan
kategori. Konseljen, som säkert inser detta utan förestavning, har sålunda
vid detta tillfälle brutit snart sagt både mot Guds och världslig och konsti-
tutionell lag.”59 Hartmansdorff prioriterade tryckfrihetsåtal framför in-
dragning av skriften, vilket ändå var ett ineffektivt vapen. Kungen var till
en början tveksam och obenägen men gav sen sitt samtycke ”under förut-
sättning att en fällande dom kunde garanteras”.60 

Åtal väcktes för majestätsförbrytelse. Det tog avsevärd tid innan målet
togs upp, beroende på att man från hovets sida ville säkerställa att målet
hamnade på en ”särskilt pålitlig” hovrättsdivision, och det krävdes starka
påtryckningar för att få ihop en jurymajoritet som var beredd att fälla. Det
gick rykten om att hovrätten i valet av jurymän gett uttryck för en önskan
att få Crusenstolpe fälld.

Presidenten Rosén satt ordförande, vilket blev föremål för klander i
pressen. Då det åtalade trycket hade sin udd mot konseljen – och därige-
nom också Mathias Rosenblad, presidentens kusin – ansågs han träffad av
delikatessjäv. Om han å andra sidan avstått från att sitta ordförande kunde
han ha anklagats för ”feghet och bristande pliktkänsla”.61

Crusenstolpe försvarade sig väl,62 men juryn förklarade skriften brotts-
lig, och han dömdes till tre års fängelse. När utslaget meddelades den 19
juni i Stora sessionssalen uppstod en unik reaktion, ”knappast någon dom-
sal i riket [har] varit vittne till en liknande scen”.63 

58 Torvald T:son Höjer, Carl XIV Johan, Del 3: Konungatiden, P.A. Norstedt & Söners Förlag:
Stockholm 1960, 355 f.

59 Ställningar och förhållanden, behandlade i bref, (1838), cit. Wedberg, a.a. (1940), 461 n. 1.
60 Torvald T:son Höjer, a.a. (1960), 356.
61 Wedberg, a.a. (1940), 462.
62 [Crusenstolpe], Försvarsskrift, ingifven till Svea hofrätt uti tryckfrihetsåtalet ang. Ställn. och förh.,

andra brefvet (1838), och Svar, ingifvet till K. M:s och rikets Svea hofrätt etc. (1838).
63 Aftonbladet 19.6.1838, cit. Wedberg, a.a. (1940), 462. – Wichman, a.a. (1927), 78 ff.
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Hovrättens protokoll ger vittnesbörd om detta. Sedan parterna kommit
in ”genom de öppnade dörrarne till K. HovRättens sessionsrum en mängd
folk under skriande inträngde, och efter det uppå hr presidentens flera
gånger förnyade uppmaning till tystnad sorlet avstannat, avkunnades K.
HovRättens förberörde utslag, vid slutet varav hördes bland menigheten
ytterligare oljud och stampningar, varigenom uppläsandet av den besvärs-
hänvisning, som efter utslaget följde, avbröts. Så snart detta buller i följd
av hr presidentens föreställning saktat sig, upplästes besvärsskrivelsen.”
Enligt tidningsuppgifter bestod åhörarna till större delen av ”bildade,
bättre klädda personer” som åtlydde presidentens uppmaningar.64 

Wedberg noterar i sin beskrivning av den händelserika processen, att
Rosén måste ha skött ordförandeskapet väl. Det framgick av protokollet:
”Det var med en erinran till åhörarne att besinna på vad rum de befunno
sig, som han fick bullret att tystna.”65 Målet fördes inte vidare till HD, där-
emot föranledde det ett annat mål i HD där Justitieombudsmannen väckte
åtal mot Rosén för att hovrätten inte i enlighet med ett K.brev från 1777
ha anmält målet hos kungen, och att hovrätten inte hade motiverat varför
straffet utmätts till ett års fängelse mer än straffskalans minimum, dvs.
fängelse i två år. 

Målet i HD, som slutade med att Rosén friades,66 föranledde en intres-
sant diskussion i Dagligt Allehanda om domarrollen.67 Tidningen ansåg att
HD:s brist på motivering av sina avgöranden var tidstypiska. Det talades om
att hela uppsättningen av de ”nya juristerne” i domstolen såg det ”såsom
ett ofelbart bevis på ’skicklighet’ å en högre domareplats, att domaren så
mycket som möjligt kunnat undvika en undersökning om själva rättsbe-
greppet eller den juridiska satsen uti varje fråga, för att endast döma efter
’omständigheter och förhållanden’. En var finner att med en sådan upp-
fattning av det högsta domarekallet några ’egentliga’ juridiska och filoso-
fiska studier föga erfordras för utövandet av ett sådant kall utan att någon
rutin och advokatorisk fyndighet kunna göra tillfyllest för att bilda det
slags domareförmåga, som för närvarande beklagligen mest värderas.
Endast härifrån kan man förklara möjligheten av den osäkerhet som råder
i de s.k. lagfarnes omdöme ang. vad som är rättsprincip eller icke samt den

64 Wichman, a.a. (1927), 78.
65 Wedberg, a.a. (1940), 462 f.
66 Wedberg, a.a. (1940), 321 ff. 
67 Wedberg, a.a. (1940), 325 f.
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därav följande skiljaktighet i beslut uti mål av enahanda beskaffenhet, som
visat sig även i högsta rättsinstantien; därifrån denna trätolystnad och detta
hopande av rättegångar varöver med så mycket skäl klagas; därifrån denna
förbistring ang. själva de allmänna juridiska rättsbegreppen, som giva
näring åt advokatyren och bedrägerierna – och slutligen därifrån möjlig-
heten av ett tribunal, där man bland andra kunnat träffa t.ex. namnen Eve-
lius och Rosén – att ej speciellt beteckna några andra hr greve Rosenblads
skyddslingar, som dömt i förevarande mål och om måttet av vilkas insikter
och skarpsinnighet i juridiska ämnen delade tankar aldrig funnits.” 

Denna ampra kritik mot domarna blev ju särskilt angelägen, när det
gällde ärenden av ”hög konstitutionell och politisk vikt”, som ju de här
redovisade målet var.

Under 1839 var Förslaget till Allmän Criminallag ute på remiss. Av hovrät-
ternas yttranden är både Göta och Skånska hovrättens tryckta – dock inte
Svea hovrätts. Dagligt Allehanda kunde emellertid berätta att Sveas utlå-
tande var utarbetat av Gustaf A. Sparre och hovrättsrådet Carl Magnus
Hindbeck med tillägget att presidenten Rosén ”har väl också, för värdighe-
tens skull, varit med.”68 

Det var inte märkligt att eftervärldens bild av Rosén också kantades av
ironier och anekdoter. Ett par exempel: Som sin devis, som finns under
porträttet i Svea hovrätt, hade Rosén valt Sine spinis, dvs. utan taggar. Devi-
sen åsyftade med all sannolikhet hymnen Ave rosa sine spinis, som kompo-
nerades av den schweiziske renässansmusikern Ludwig Senfl. Men i folk-
mun omvandlades tolkningen ”utan taggar” till ”utan ryggrad”.

Att Rosén valde denna devis berodde på att han var prästson och hade
varit organist i Klara kyrka och i Storkyrkan och var en av sin tids främsta
specialister på orglar. Det gick ett illvilligt rykte att ”alla organister förkla-
rade honom vara en utmärkt jurist, alla jurister en ypperlig organist”!

På hösten 1842 gick ett rykte om att Rosén, 67 år fyllda, skulle begära
avsked. Dagligt Allehanda skrev att man var orolig för att ”en ny erkänd
medelmåtta” skulle komma i besittning av presidentstolen. Då var det
bättre att han fortfarande blev ”oskadlig på sin plats”. Han hade ju i alla
fall genomdrivit en reform i hovrättens arbetssätt, nämligen ”den ryktbara
refrängen i Kongl. Hovrättens domar: ’Och thetta allt med rätta’.” Birger
Wedberg utredde frågan närmre och kunde konstatera att bruket att

68 Dagligt Allehanda 21.1.1839, cit. Wedberg, a.a. (1940), 463. – Göta hovrätts och Skånska hov-
rättens yttranden tryckta i Juridiskt Arkif.
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avsluta hovrättens domar med refrängen i denna lydelse användes första
gången den 17 juni 1628, men från 1650-talet och fram till årsskiftet 1841
skrev man ”Och sådant allt med rätta”. Märkligt, noterade Wedberg, att
redaktören Dalman på Dagligt Allehanda, som ”icke var någon främling vid
domstolarna” använde denna föråldrade term.69 

Nej, slutet av 1830-talet var inte någon höjdpunkt i Svea hovrätts histo-
ria och inte heller i det svenska rättslivet generellt sett. Kodifikationspla-
nerna hade av HD i dess egenskap av laggranskare fått ett välriktat artille-
riskott, och domstolarna fick klä skott för politiska konflikter och föråld-
rad lagstiftning. Men hovrättens presidenter under denna tid speglar inte
bara deras levnadsöden på det politiska schackbrädet utan också relatio-
nen mellan juristens yrkesroll och det omgivande samhället. De tre beryk-
tade presidenternas konterfej har numera lyfts ut från Stora rummets por-
trättgalleri. De hänger i dag bredvid varandra i Norra trapphuset i Wrang-
elska palatset.

Louis De Geers korta visit som president

Presidenten i Göta hovrätt Louis De Geer hade 1858 av kungen erbjudits
och accepterat att bli justitiestatsminister. Därigenom ”brände [han] sina
skepp och förbehöll [sig] icke rättighet att en gång återgå till presidentäm-
betet” där. När han 1870 lämnade sin post i statsrådet öppnade sig en ny
möjlighet. Ludvig Teodor Almqvist (1818–1884) som då var president i
Svea hovrätt kom nu som en ”deus ex machina” och erbjöd sig att avstå
ämbetet till honom, om han fick möjlighet att gå tillbaka till HD (efter tre
år i Svea). Där satt nämligen justitierådet Alexanderson som närmade sig
de sjuttio och i alla fall hade tänkt begära avsked. Nu gjorde han omgå-
ende slag i saken, så att De Geer kunde bli utnämnd till president i Svea
samtidigt som han entledigades ur konseljen. De Geer tog genast sitt
”inträde i Svea hovrätt och reste därefter till Skåne för att njuta av [sin] tre
månaders semester.”70

Erfarenheten från Göta hovrätt blev viktig för De Geer när han började
sin tjänstgöring i Svea. Göta hovrätts ledamöter hade under hans presi-
denttid där varit delade i två partier. Så var det inte i Svea, ”men i stället

69 Birger Wedberg, ”Och sådant allt med rätta”, Svensk Juristtidning 1938, 689 f.
70 Louis De Geer, Minnen, Senare delen, P.A. Norstedts Förlag: Stockholm 1892, 106 ff.
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hade många här en stark och ömtålig självständighetskänsla, som gjorde
det nödigt för presidenten att gå varsamt till väga”. Almqvists uppfattning
hade varit att presidenten som ansvarig inför K.M:t för ärendenas gång
också borde ha ”ett bestämmande inflytande på tillsättningen av hovrät-
tens tjänstemän, men han hade – – – i synnerhet vid ett tillfälle stött på ett
så kompakt motstånd, att han kände sig komprometterad och förlorade
hågen att fortfara med hela ämbetet.” De Geer insåg, att om det var så att
han ville äga ett sådant inflytande kunde detsamma inte ”stödjas på lag
utan måste, om det skulle vinnas, förvärvas genom personligt förtroende
till att presidenten icke hade annat än den strängaste rättvisa för ögonen.”
I sitt inträdestal framhöll han därför, att han ”aldrig skulle finna [sig]
därav, att vid [hans] röst ej fästes mera avseende än lagen åt densamma
erkänt.” Han kom också framdeles att följa majoritetens mening i tillsätt-
ningsärenden. ”Men även i andra frågor än tjänstetillsättningar skulle den
fasta republikanska domstolsorganisationen och den nedärvda traditio-
nens makt i Svea hovrätt hava gjort det till en vansklig uppgift för en pre-
sident, att söka med sin röst genomföra reformer, om han ansett sådana
behövliga.”71

De Geer kom till Svea vid en tidpunkt då en ny arbetsordning för hov-
rätterna utfärdats med hans kontrasignering (i statsrådet), så det fanns
ingen anledning att yrka på reformer. I sina Minnen noterade han därför,
att om hans ”verksamhet som president är därför ingenting att säga, då
den huvudsakligen endast var kontrollerande”. Han fann att ”arbetet i
denna hovrätt var snart sagt mönstergillt, såväl i anseende till den plikttro-
het och noggrannhet, varmed det i allmänhet utfördes, som med avseende
å produktens beskaffenhet.” Enda anmärkningen han hade var att det
förekom ”något pedanteri i skrivsättet”. Svea hovrätt ansågs också vid den
tiden (på 1870-talet) som ”den bästa skola för unga jurister”.72 När hans
minnen nedtecknades och trycktes på 1890-talet var situationen en annan,
och till det ska vi återkomma. 

När Louis De Geer år 1875 inte kunde motstå Oscar II:s erbjudande om
att åter bli justitiestatsminister,73 fick han tjänstledighet från presidentäm-
betet och till tillförordnad president utsågs justitierådet Karl Johan Berg
(1819–1905).

71 Louis De Geer, a.a. (1892), 113.
72 Louis De Geer, a.a. (1892), 113 f.
73 Louis De Geer, a.a. (1892), 187.
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Kostymen som blev en tumme: 
Nya lagberedningen och Svea hovrätt

När Nya lagberedningen påbörjade sin verksamhet i början av 1870-talet blev
processreformen en mycket angelägen uppgift. De tidigare reformförsö-
ken under Lagkommittén och Gamla lagberedningen hade ju blivit frukt-
lösa. Juridiska föreningen med dess många praktiserande jurister hade
genom sina diskussioner fokuserat på behovet av en processreform, och
när Nya lagberedningen fick denna reform på sin lott 1875 blev det Karl
Johan Berg som fick uppgiften att leda beredningen. I detta uppdrag kvar-
stod han till 1883, men han fortsatte att verka i densamma, och året därpå
(1884) framlades också beredningens omfattande processrättsliga betän-
kande om rättegångsväsendets ombildning.74

Betänkandet blottlade uppenbara brister i det svenska domstolsväsen-
det. Bland annat klandrade beredningen sakförarväsendets tillstånd, den
legala bevisprövningens regler, den svaga processledningen och avsakna-
den av muntlighet och offentlighet i hovrätternas rättsskipning.75 Av de
reformförslag som särskilt berörde hovrätterna var organisationsfrågan
den minst kontroversiella. Antalet hovrätter föreslogs öka från tre till fem,
och därutöver skulle hovrätt kunna hålla rannsakning i brottmål utom den
ort, där hovrätten hade sitt säte. Sakförarfrågan gjordes däremot till en
prioriterad fråga. Legendariska är beredningens beskrivningar av det
svenska sakförarväsendet. ”Sakförareyrket har såsom sådant kommit i all-
män missaktning. Den stora mängden känner knappt till andra sakförare
än de i bästa fall tvetydiga personer, som med en betecknande benämning
kallas ’brännvinsadvokater’. De hederlige och skicklige sättas i skuggan av
de dålige, och även domstolarna föranledes kanske stundom att till yrkets
idkare i allmänhet utsträcka den motvilja en del av dem uppväckt. Under
trycket av denna ogynnsamma ställning lida emellertid de män av heder
och bildning, vilka oaktat svårigheterna och obehagen ägnat sig åt yrket.
Ofta inträffar även att jurister, som på grund av studier och anlag skulle
kunna bliva framstående sakförare, sakna mod att under nuvarande för-
hållanden beträda en bana, där så många svårigheter och så litet erkän-
nande är att förvänta. – – – I fråga om överrätterna kan tillståndet sägas

74 Nya lagberedningens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning, Del 1–4, P.A.
Norstedt & Söner: Stockholm 1884.

75 1931 års riksdag, K.M:t proposition nr 80 (ang. huvudgrunderna för en rättegångsreform),
26.
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vara föga bättre än vid underrätterna i de städer, där överrätterna är för-
lagda. Åtminstone gäller detta i huvudstaden, under det att vid hovrät-
terna i landsorten förhållandena i viss mån artat sig bättre.”76 

Ett särskilt problem i överrätterna var att förhandlingen icke var munt-
lig ”utan drives uteslutande med färdiga skrifter, uppsatta utom rätten”.
Behovet av sakförare med större juridisk skicklighet framstod som särskilt
stort och oavvisligt när talan fullföljdes till högre rättsinstans. Bristen på
dugliga yrkesadvokater resulterade i att det i överrättsprocessen förekom
rättegångsbiträden, ”vilka icke utöva sakförarskap såsom yrke eller åtmins-
tone icke såsom offentligen erkänt yrke. Det är till och med antagligt att
dylikt biträde stundom lämnas av personer, som till följd av ämbetsställ-
ning eller eljest icke är benägna eller knappt berättigade att offentligen
uppträda såsom fullmäktige i saken.” Uppdragen lämnades åt ”en under-
ordnad kommissionär, en renskrivare eller vaktmästare, som naturligtvis
helt och hållet saknar kännedom om saken och ej heller har någon annan
uppgift än att framlämna de skrifter, som stickas i hans hand.” Detta miss-
bruk gynnades i hög grad av ”rättegångssättets skriftlighet”. Det var hög tid
att något gjordes ”för att bringa denna verksamhet från de avvägar, på vilka
den förirrat sig”. Lagberedningen föreslog därför att det infördes ett
modifierat sakförartvång vid överrätterna, ”åtminstone vid muntlig och
offentlig förhandling hos domstolen”. Sakföraruppgifter skulle endast få
fullgöras av den som fullgjort de prov som erfordras för behörighet att
utöva domarämbetet och ”därefter blivit för utövande av dylikt sakförar-
skap särskild anställd vid domstolen”. Det föreslogs alltså en statligt
anställd advokatkår med s.k. offentliga sakförare verksamma vid överrät-
terna. Ett genomförande av den muntliga och offentliga förhandlingen i
överdomstolarna krävde denna ”välgörande reform av sakförarverksamhe-
ten”.77 Detta hot uttalat i Nya lagberedningens betänkande fick som
bekant de professionella sakförarna att sammankalla till det första svenska
sakförarmötet 1886 och bildandet av Sveriges advokatsamfund 1887.78

De offentliga sakförarna var en förutsättning för Lagberedningens
reformförslag. De krävdes för att kunna införa en muntlig process i hovrät-
ten. En vadetalan till hovrätten skulle följas av en förberedelse, därefter
skulle den klagande partens sakförare göra en skriftlig sakframställning var-

76 Nya lagberedningens betänkande (1884), del 1, 69 f.
77 Nya lagberedningens betänkande (1884), del 1, 72 ff.
78 Kjell Å Modéer, Det fria advokatyrket – kampen för en modern juridisk yrkesroll, Festskrift till Sveri-

ges advokatsamfund 1887–1987, Norstedt: Stockholm 1987, 11 ff.
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efter en muntlig huvudförhandling skulle äga rum. Vid denna skulle ”samma
sakförare – – – muntligen föredraga målet och därvid lämna en objektiv
redogörelse för vad däri förekommit samt därefter parterna ägde att
under domstolens ledning muntligen utföra sin talan.”79 

Louis De Geer innehade ju fortfarande officiellt presidentämbetet
under sin statsministertid, och ämbetet stod ”reserverat” för hans räkning.
Tanken var också att han skulle återinträda, men sedan han av riksdagen
blivit erbjuden en väl tilltagen pension såsom en ”nationalbelöning” drog
han sig tillbaka från det offentliga livet. På samma gång som han erhöll
avsked från statsministerposten medgavs han ”fjorton dagars tjänstledig-
het från presidentämbetet”, och så snart pensionen hade beviljats honom
”återgick” han ”till privatlivet vid 62 års ålder, efter att hava varit 42 år i sta-
tens tjänst och därav 17 på den främsta platsen i konungens råd.”80 Där-
igenom blev tillförordnade presidenten Berg ordinarie, och han var där-
efter 1880-talets hovrättspresident från den 30 april 1880 till den 1 februari
1889. I likhet med många andra av tidens framträdande jurister satt han
också som ledamot av riksdagens andra kammare för Stockholms stad
1876–82, och han engagerade sig i det nordiska samarbetet och var ord-
förande vid det femte nordiska juristmötet i Stockholm 1884. Utöver ord-
förandeskapet i Nya lagberedningen var han också ledamot av den För-
stärkta lagberedningen 1884–1893.

Karl Johan Berg hade således deltagit i Lagberedningens arbete fram
till 1883, och han skrev sig i betänkandet skiljaktig i ett särskilt yttrande, i
vilket han koncentrerade sig på de grova brottmålens handläggning i hov-
rätt. Han gav förslag på hur han ansåg att hovrättstingen utanför hovrätts-
orten skulle utföras och föreslog dessutom ett lekmannainslag vid hand-
läggningen av dessa mål i hovrätt. Han föreslog att ”vid hovrättstingen en
nämnd, bestående av läns- och distriktsvis valda lekmän” skulle handlägga
och avdöma de grova brottmålen tillsammans med de lagfarna domarna.
Lekmannainflytandet i överrätterna var en viktig diskurs i slutet av 1800-
talet. I Norge diskuterades frågan livligt på 1880-talet och resulterade i
1887 års jurylag, som började tillämpas 1890. Berg uttalade sig kritiskt mot
jurysystemet och hyste ”för övrigt mycken tvekan, om den enskilde sam-
hällsmedlemmen skäligen må mot sin vilja kunna såsom medborgerlig
plikt åläggas att ovillkorligen och i sista hand döma över en annans ve och
väl, till och med då han känner sig ej äga de insikter, som för ett rättvist

79 1931 års riksdag. K.M:ts prop. Nr 80, 28.
80 Louis De Geer, Minnen, senare delen, P.A. Norstedts Förlag: Stockholm 1892, 243 ff.
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fullgörande av denna plikt mången gång äro nödiga”.81 Den som kraftigast
pläderade för juryn i grova brottmål var Karl Staaff, som första halvåret
1891 gjorde en studieresa till Norge och redovisade sina positiva intryck i
en serie artiklar i Aftonbladet samma år.82 Det bör tilläggas att dessa artiklar
välvilligt redovisades i Stockholms Dagblad av Staaffs kusin, assessorn i Svea
hovrätt Carl Olof Montan. Denne hade arbetat som sekreterare i den s.k.
Förstärkta lagberedningen, och författade 1893 en sammanfattande skrift
om reformarbetet på rättegångsväsendets område.83 Denne i lagstiftnings-
arbetet aktive assessor drogs, som vi ska se, ungefär samtidigt in i ett delikat
tillsättningsärende. 

Hovrättens informella syn på reformbehoven

Svea hovrätts president under 1890-talet var Nils Vult von Steyern (1839–
1899). Han hade varit justitieminister i fyra regeringar från Arvid Posse till
och med Gillis Bildt. Han kom till Svea hovrätt hösten 1889 full av energi
och började ta sig an ”förbättringar i verkets arbetssätt”. Stockholmsborg-
mästaren Carl Lindhagen (1860–1946) – vid denna tid vänsterliberal i sin
politiska uppfattning – berättar i sina memoarer om hur von Steyern med
frejdigt mod tog sig an uppgiften och ”inbjöd hovrättens medlemmar,
ordinarie såväl som tillförordnade, att framhålla brister och inkomma
med förslag till reformer”.84 ”Denna uppfordran föll hos mig i god jord”,
skriver Lindhagen, som då var fiskal i hovrätten. Lindhagen skrev ett över-
tygande och kraftfullt förslag ”icke byggt på fantasier utan på upplevelser”.
Det visade sig att det endast var Lindhagen som kom in med något förslag,
och presidenten var glad över fiskalens frejdiga initiativ. ”När ärendet, som
prövades endast av ordinarie medlemmar i hovrätten, förekom till övervä-
gande, uppläste presidenten långa stycken ur motiveringen. De närva-
rande medlemmarna tyckte det vara väl tilltagset av en ung adjunkt att
blanda sig i dessa saker. Han kunde väl vänta åtminstone tills han blev ordi-

81 Yttrande av presidenten Berg, Nya lagberedningens betänkande (1884), del 3, 272.
82 Leif Kihlberg, Karl Staaff. Första delen 1860–1905, Albert Bonniers förlag: Stockholm 1962,

128 ff.
83 C.O. Montan, Reformarbetet rörande det svenska rättegångsväsendet 1880–1893, Stockholm 1893.

– Se även: Kjell Å Modéer, Den offentlige försvararen: Rättshistoriska studier rörande frågan om rätte-
gångsbiträde åt häktad, Rättshistoriska studier Bd V, Lund 1977, 252 ff.

84 Carl Lindhagen, Memoarer, Första delen, Albert Bonniers Förlag: Stockholm 1936, 218.
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narie, lärer någon ha sagt.”85 Quieta non movere – stör inte den vilande –
blev Lindhagens sens moral över resultatet av hans förslag: ”Man vet vad
man har, men icke vad man får.” 

1890-talet framstår som ett decennium, då det var särskilt trångt i dörr-
öppningen till Svea hovrätt för karriärsugna jurister. Den unge Johannes
Hellner (1866–1947) tillhörde dem som försökte ta sig fram i Svea hovrätt.
Hösten 1896 anmälde han sig till tjänstgöring. Han var inte ensam; ett
hundratal unga jurister tävlade om ”protokoll och berättelser, det enda
sätt man kunde meritera sig till fiskalsförordnande”. På den rotel han pla-
cerades fick han inte mycket att göra, så han fick ”presentera sig för andra
ledamöter och tigga berättelser av dem”. Hellner tyckte arbetet var ”täm-
ligen tråkigt”. ”Det såg fruktansvärt hopplöst ut”, så han sökte sig andra
vägar.86

Men Lindhagen, som efter sitt fiskalsförordnande förordnades som
adjungerad ledamot, började som ung domare att röra runt i grytan. Han
skriver: ”På den tiden var gammalt bruk i hovrätten, liksom annorstädes
vid domstolar, att i domar och utslag, part, som innehade en viss rangställ-
ning, kallades för ’herr’, under det att en enklare part titulerades bara
med sitt namn. Denna olikhet inför lagen chockerade mig redan vid min för-
sta bekantskap med domstolarna”, skrev Lindhagen. Tillfälle till att rea-
gera kom i ett mål, där han var referent. ”Uti en på min rotel lottad sak
stod tvisten mellan en adlig hovstallmästare å ena sidan och en viss Petters-
son eller Andersson å den andra. Referenten tog mod till sig och underlät
att i den av honom uppsatta rubriken kalla den förre för herr, utan ställde
honom på samma fot som sin motpart.” Vid justeringen kom reaktionen
från de äldre bisittarna; de vägrade godkänna formuleringen. Lindhagen
stod på sig, och det uppstod en diskussion och votering om ”hovrätten
såsom sådan hade att lägga sig i saken eller om skrivsättet i den på mig lot-
tade saken var min ensak.” Lindhagen förlorade, men han skrev en ”kort-
huggen reservation, som uddigt granskade domstolens inställning till lik-
heten inför lagen.” Inte ens detta ville majoriteten – utan angivande av sak-
skäl – acceptera, utom assessor David von Heijne, som befarade att
reservationen kunde komma ut i pressen. Lindhagen presenterar asses-
sorn von Heijne i sina Memoarer: Han ”var en stillsam, mjuk och känslig
domare, som aldrig bråkade eller annorledes förivrade sig. Det låg över
honom något av det sista i ett blått blod, nedrunnet från gamla tider. I hov-

85 Lindhagen, a.a. (1936), 219.
86 Johannes Hellner, Minnen och dagböcker, 81 f.
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rättsassessorns farhåga låg ju ett undertryckt erkännande av den principi-
ella befogenheten i reservationen. Men han stegrade sig mot det onödiga
bråket, som kunde befaras i anledning av den ivrige adjunktens framstor-
mande barbarism.” Men referenten ansåg sig vara i sin goda rätt och stod
på sig och den skiljaktiga meningen vidhölls. Majoriteten fick vända sig till
hovrättens president.

”Påföljande dag inkallades delinkventen till presidenten Vult von Stey-
ern i dennes privata rum invid Stora rummet i hovrätten. Det meddelades
där, att man bett honom avstyra det illa sedda hotet mot en gammal pläg-
sed. Han sökte taga mig med lämpor och anlade en mjuk och vänlig ton.
’Häradshövdingen skall väl icke vara så ivrig’, sade han och klappade mig
på axeln. ’Gör nu hovrättsråden till viljes. Det är ju icke nödvändigt, att
man skriver på det där sättet. Det är åtminstone mitt råd.’ Inför denna
påträngande vänlighet från högsta vederbörande föll den unge adjunkten
till föga och avstod ovilligt från reservationen.”87

Lindhagen verkade ha provocerat hovrättsjuristerna som om han vore
en hovrättens gossen Ruda. Han väjde inte heller för att framhålla sin sär-
art. Han nämner i ett sammanhang det vitsord, som han en gång fick i hov-
rätten av ledamoten Oscar Carlqvist: ”Lindhagen är – – – visserligen ofta
reservant, men det ligger alltid något tänkvärt under hans särskilda me-
ningar.”88

Detta kom också till uttryck i ett befordringsärende till assessor, där han
gick till Justitiedepartementet och krävde att åtgärder vidtogs mot hovrät-
tens handläggning. En sökande, den tidigare nämnde fiskalen Carl Otto
Montan, hade ”djupa försänkningar bland den yngre generationen av hov-
rättens ordinarie medlemmar. Flera av dessa gamla vänner hade uppmunt-
rat honom i hans förehavanden, och i själva verket hade även presidenten
von Steijern, såsom Montan oförsiktigt antytt i sin inlaga, enskilt lovat
honom att göra sitt bästa. Det var intet tvivel om, att framställningen med
sådana krafter bakom sig skulle leda till önskat resultat under vanliga för-
hållanden.” Men då tog fiskalen Lindhagen saken i egna händer och ”bör-
jade en framryckning mot den stora fronten”. Justitieministern August
Östergren uppvaktades med hemställan om att också övriga sökandes ytt-
randen skulle infordras innan ärendet avgjordes. Så skedde, och i sin svars-
inlaga tog Lindhagen fram artilleriet i sin argumentation: ”Slutligen har
häradshövding Montan åberopat en i regeringsformen icke omnämnd

87 Lindhagen, a.a. (1936), 220.
88 Lindhagen, a.a. (1936), 223.
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befordringsgrund, nämligen relationer, och vid denna har han fästat en
huvudsaklig vikt.” Ett sådant agerande föranledde sanktioner:

”När jag samma dag denna inlaga inlämnades, begav mig hem från mitt
arbete i hovrätten, inväntade presidenten mig på Riddarhustorget. Han
bad mig följa med honom hem till sin bostad. Han ville nämligen tala med
mig om inlagan. Det yttrades inte många ord under vägen. Jag hörde blott
våra taktfasta steg. Det föreföll mig nästan, som om jag varit anhållen av en
poliskonstapel på väg till häktet. Framkomna omsider till presidentens
bostad vid Nybrogatan, började han tilltala mig med en viss stränghet, och
vad han egentligen önskade var, att i motiveringen skulle strykas allt som
syftade på hans protegering av Montan. Jag förstod mycket väl, att detta var
en svag punkt för presidenten, och minnes verkligen icke, om uppma-
ningen åtlyddes, men skulle knappast tro det. För övrigt syntes mig, att
presidenten tog saken för hårt. Att ämbetsmän på chefsposter giva för-
handslöften under hand i befordringfrågor har väl sällan varit någon ovan-
lig företeelse.”89 Också denna gång blev sens moralen viktig: ”Hela planen
föll ohjälpligt till marken” och departementet följde reglerad meritord-
ning. Avslutningsvis kan nämnas att Montan blev assessor 1892 och var
revisionssekreterare 1893–95. Han var sedan huvudredaktör några år på
Stockholms dagblad och tjänstgjorde från 1901 som ledamot vid de blandade
domstolarna i Egypten (Alexandria).90 

Hävdatecknarna av Svea hovrätts 1890-tal framhåller också den närmast
orimliga arbetsbördan för hovrättens personal. Carl Lindhagen minns, att
även om lyckan över att få ett fiskalsförordnande ”var stor, blev arbetsbör-
dan både kvalitativt och kvantitativt så mycket större”. I det omfattande
brottmålet rörande den s.k. Normanska bankkraschen var Lindhagen
föredragande. ”En väldig akt skulle genomläsas, sovras och genomtänkas
till föredragning. Det tog tre hela nätter och två hela dagar, varefter jag
den tredje dagen fick stående föredraga målet under fyra oavbrutna tim-
mar. Dessa nätter sov jag endast omkring en halv timme varje natt och höll
mig vaken med hjälp av snus, kaffe och väckarklocka. De två dagarna
erbjödo icke heller någon som helst vila utom de ögonblick, då jag kastade
i mig maten.” Lindhagen sammanfattade: ”Ändå gick föredragningen gan-
ska perfekt. – – – Ungdom ville det till för att stå ut. Men det var uppfost-
rande och skärpte utan tvivel energien.”91 Vid ett annat tillfälle då Lind-

89 Lindhagen, a.a. (1936), 222.
90 Nordisk Familjebok, [Uggleupplagan], Bd, 18, Stockholm 1913, sp. 972.
91 Lindhagen, a.a. (1936), 218.
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hagen föredrog ett mål i plenum i Stora rummet svimmade han plötsligt
”i följd av illamående i förening kanske med överansträngning och föll
ned i presidentens tomma stol. Det var just icke någon merit för karriä-
rism.” Lindhagen var inte ensam om att beskriva den pressade arbetsmil-
jön i Svea hovrätt. Presidenten Erik Elliot talade om den s.k. hovrättssju-
kan. Den drabbade vanligen äldre ledamöter, och yttrade sig i att det ”helt
enkelt tog slut” i ledamotens huvud. ”Han orkade inte mera, utan att det
därför var något fall för en psykiater.”92

Sekelskiftet 1900: Den moderna rättskulturens 
morgonrodnad

Justitierådet Birger Wedberg, som själv gjorde sin entré i hovrätten åren
kring sekelskiftet, har i ett par meningar sökt att fånga det tidiga 1900-
talets hovrättskultur:

”Kanske kunde det sägas att Svea hovrätts vidlyftiga och sant demokra-
tiska organisation, med skilda åldrar och tycken i färgrik blandning och
med den yngste adjunktens röst likvärdig presidentens, ställer kollegialite-
tens värden på de svåraste prov. Presidentens för kritik starkt utsatta ställ-
ning har varit och skall väl alltid bliva ömtålig.”93

Det nya seklets förste president Erik Elliot (1844–1927) kom i hög grad
in i denna kritiska hetluft. Memoarlitteraturen beträffande det tidiga
1900-talets svenska jurister är entydig beträffande kritiken mot domstolen,
som i hög grad identifierades genom den naturalistiska samhällskritik som
August Strindberg gett uttryck för i Röda rummet – därtill uppenbarligen
inspirerad av hovrättens granne i Wrangelska palatset, Statskontoret. Det
gamla Cicerocitatet: Senectus est natura loquacior – Ålderdomen är av natu-
ren mer pratsam – stämmer i hög grad beträffande kritiken av hovrättens
arbetsformer. Möjligen kan man säga att tillkomsten av yngreföreningen
inom hovrätten 1908 var ett tidens tecken på intern kritik, men dokumen-
tationen av arbetsförhållanden i den betydligt mer hierarkiska än demo-
kratiska hovrätten var lika giltig i Göta som Svea hovrätt.

När Elliot 1899 efterträdde von Steyern som president hade han en
unik karriär bakom sig. Till president hade traditionellt under det nya
statsskickets tid utsetts jurister som tidigare varit antingen justitieråd eller

92 Holger Elliot, Ur en domares liv, Stockholm 1958, 134.
93 Birger Wedberg, J.E. Elliot †, Svensk Juristtidning, årg. 12 (1927), 244.
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justitieminister. Elliots karriär innehöll inga hovrättsmeriter, och han kom
till Svea hovrätt efter att ha varit justitiekansler sedan 1886. Han var ”i flera
avseenden ovanlig, så mycket mer som han till sin natur var allt annat än
karriärist”. I sitt inledningstal till hovrätten framhöll han ”att det kollegiala
hovrättsarbetet bleve i viss mån främmande för honom, som en lång följd
av år som justitiekansler vant sig att ensam besluta”.94

Just det kollegiala avgörandet i hovrättsmålen hade enligt en kritiker
”ett synnerligen ogynnsamt inflytande på de i hovrätten tjänstgörande
unga juristerna. – – – De pinas av en ständig ängslan att misshaga någon
av de många, som makten hava. Denna räddhåga tar sig ofta sådana uttryck
som slaviskhet och undfallenhet. Man knyter näven i byxfickan, man kriti-
serar i enrum, men sväljer allt i tjänsten.” Hovrättsaspiranternas ställning
var en bland de obehagligaste, som kunde tänkas. ”Mången som seder-
mera i livet befunnits synnerligen förtjänstfull, tvangs då att lämna hovrät-
ten, ofta av de besynnerligaste anledningar. En mycket känd jurist – – –
(hade) förargat ett äldre hovrättsråd genom att arbeta för fort, och inför
denna misshagsanledning böjde sig övriga kolleger med resultat, att man-
nen inte aktades värdig att ’gå fram’. Ävenledes uppgavs vid flera tillfällen
under (18)90-talet att frågan om frälse eller ofrälse börd spelade in. Det
måste tillses, att icke för många i följd av ena eller andra slaget släpptes
fram.”95

Inom hovrätten, som bland de äldre hovrättsråden ”räknade några
ovanligt skarpsinniga och kritiska män”, hade Elliot med sitt lugna, mått-
fulla sätt aldrig någon svårighet att hävda sin auktoritet. Särskilt de yngre
blev föremål för hans välvilja. Han hade ett starkt intresse för hovrätternas
uppgift såsom ”praktiska högskolor, bland vilkas framgångsrikaste adepter
– vanligen efter det de passerat revisionssekreterarstadiet – icke blott de
främsta domarämbetena utan också de mera krävande och betydelsefulla
administrativa tjänsterna nästan alltid rekryterades”. Ännu långt efter att
han lämnat sitt ämbete framställde Elliot ett förslag om inrättande av kur-
ser i föredragningskonst för hovrättens fiskalsaspiranter, en tanke, som
sedermera förverkligats.

Han sökte även långt efter pensioneringen att höja kvalitén på före-
dragningarna ”genom att intressera mera livaktiga fiskalsaspiranter för att
ägna åtminstone någon tid åt frivilliga ’seminarieövningar’ med förtroliga

94 B. Wedberg, [nekrolog] (Svensk Juristtidning, 12, 1927), 244.
95 John Tjerneld, Hofrättsstudier, i: Förhandlingarna vid Sveriges Advokatsamfunds årsmöte i Stock-

holm den 11 juni 1909, Stockholm 1910, 132.
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kamrater [eller andra?] såsom åhörare och kritici. Övningarna borde
kunna bli både väckande och instruktiva – ej minst under handhavandet i
tur och ordning av kritiserandet.”96

1901 års lagstiftning om muntliga förhör i hovrätt

”Hovrätten och svenska folket möttes aldrig.” Överståthållaren Torsten
Nothin såg under sin hovrättstid i mitten av 1910-talet aldrig en part eller
ett vittne. Han mindes att vid nedre ändan av sessionsbordet låg en bibel.
”På den skulle vittneseder och andra eder avläggas under det att den ’svär-
jande’ lade ’tu finger på den heliga skrift’. Ingen visste av att bibeln under
senare årtionden någonsin kommit till användning.”97 

Den skriftliga processen medförde att hovrätten levde ”i en avskildhet
från den omgivande världen”. Och hovrättsjuristerna var bundna av skrift-
lighetens princip. Det krävdes ”ett orimligt läsande av protokoll och övriga
handlingar i målen. Det var inläsning till föredragning, och det var kon-
trolläsning i första, andra och tredje hand. Ju tidigare en kontrolläsning
skedde desto grundligare måste den naturligtvis göras.”98

Inte undra på att de yngre juristerna i Svea hovrätt kring sekelskiftet
1900 principiellt var varma förespråkade för tillämpning av rättegångsbal-
kens möjligheter till muntliga inslag i processen. De beklagade att det ut-
rymme som fanns för ökad muntlighet inte tillvaratogs.99

Samtidigt framkom krav på reformer på muntlighetsprincipens om-
råde. Vid 1901 års riksdag lade departementschefen en proposition till
riksdagen 1900 (n:r 24) som främst handlade om vissa ändringar i rätte-
gångsbalken bl.a. rörande vadeförfarandet men den innefattade också
”lag om offentlighet i visst fall vid förhör inför hovrätt”.100 Enligt proposi-
tionen skulle i 26 kap. 15 § införas en bestämmelse härom: ”Till vinnande
av upplysning, som i vädjat mål prövas erforderlig, äge hovrätten anställa
muntligt förhör med parterna eller, där förhöret ej lämpligen kan äga rum
i hovrätten, uppdraga åt underrätt att det hålla. Ej må den omständighe-
ten, att svaranden i hovrätten uteblivit, utgöra hinder för hovrätten att för-

96 B. Wedberg, a.a. (1927), 244.
97 Torsten Nothin, Hågkomster, Natur och Kultur: Stockholm 1966, 60. 
98 Holger Elliot, a.a. (1958), 134.
99 Nils Quensel, Minnesbilder, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1973, 171.
100 NJA II: 1901, N:r 5, Lagstiftning om fullföljd av talan i rättegång, 9.
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ordna om hans inkallande till förhör, där sådant prövas för målets utre-
dande erforderligt.”101 Detta stadgande innebar förvisso inte att parterna
fick en ovillkorlig rätt att påkalla förhör. Departementschefen framhöll att
”utesluta möjligheten för Hovrätten att i särskilda fall anordna muntlig
förhandling i vademål, torde däremot ej ifrågasättas”. Och även om par-
terna inte själva framställde begäran härom, borde överdomstolen under
vissa omständigheter kunna inkalla parterna. ”Att frånkänna domstolen
denna befogenhet vore liktydigt med att sätta den ur stånd att utöva den
processledande verksamhet, som i ett rättegångssystem, sådant som det
hos oss rådande, där parterna ej äro pliktiga att låta sig företrädas av rätts-
bildade advokater, är mer än annorstädes av nöden för behörigt tillgodo-
seende av den materiella rättens krav.”102 Lagen godkändes av riksdagen
och utfärdades den 14 juni 1901.103

Mot bakgrund av att den stora rättegångsreformen drog ut på tiden
kom denna möjlighet att införa muntliga moment i hovrättsprocessen i
princip att bli ett slag i luften. Lagliga möjligheter fanns, men den skrift-
liga hovrättskulturen var för dominerande för att de ansågs kunna lämna
något bidrag till förfarandet. De följande decennierna påpekades åter-
kommande hur litet den i 1901 års lag erbjudna möjligheten tillämpades.

Hovrättsspråkets traditioner

Uppgörelsen med det förflutna kom också till uttryck genom ändrade
skriv- och rättstavningsregler. Ecklesiastikministern Fridtjuv Berg låg
bakom ett kungligt cirkulär 1906 som föreskrev en ny rättstavning för
svenska språket. Bland annat skulle f, fv och hv för v-ljud ändras till v (med
bibehållande av grundformens v i böjningsformer framför t och s utom i
ordet haft). Och påföljande år (1907) utkom ett kungligt cirkulär till ”samt-
liga förvaltande ämbetsmyndigheter i riket att affatta sina skrifter i klara,
korta meningar och således undvika invecklade satsbyggnader och onö-
diga upprepningar samt i öfrigt söka tillägna sig ett klart och enkelt skrif-
sätt”. Det var uppenbart att de nya och fräscha stavningsreglerna inte hade
funnit sin väg till dem som skrev kungörelsetexter på ecklesiastikdeparte-
mentet!

101 NJA II:1901, N:r 5, 80.
102 NJA II:1901, N:r 5, 80 f.
103 SFS 1901:38, – NJA II:1901, N:r 5, 9.
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Nyordningen visade på de kulturella avarterna, exempelvis i Svea hov-
rätt. Borgmästaren i Säter, Arvid Ulrich, som åren kring sekelskiftet 1900
hade tjänstgjort vid protokollet i hovrätten104 och därefter ”pumpat” sina
välvilliga kamrater på ”hovrättsslang”, sammanställde en förteckning på de
”ord och uttryck” som förekom inom hovrättens väggar. Det torde inte
vara troligt, skrev han inledningsvis, ”att någon av dem, som kanske under
flera år med allt större allvar trampat Kungliga Hovrättens trappor och
nött Kungliga hovrättens golv, skulle falla på den mycket litet hovrättsmäs-
siga tanken att samla hovrättsslang. – – – Skulle tidens nivelleringsarbete
till sist gå så långt, att en hovrättskarl, ja kanske ett hovrättsljus, törhända
skulle taga sig för att uppteckna hovrättsslang, så skulle säkerligen [än]
värdefullare primärbidrag vara att införvänta för språkforskningen.”105

Sammanställningen ger en intressant bild av både rum och verksamhet
i det Wrangelska palatset. Om vi förflyttar oss från källare till tak, tog vand-
ringen sin början i Anckarströms fängelse, det rum i källaren där Gustav III:s
mördare Anckarström förvarades under processen i hovrätten. Hovrätts-
juristerna visste att i Stora rummet, eller Stora sessionsrummet, föredrogs civila
besvärsmål och i Referentrummet eller Stora Referenten, föredrogs huvudsakli-
gen vädjade mål, medan Andra och Tredje referentrummet var de rum där par-
terna hördes i vädjade saker. Brottmålen hördes i Stora kriminalrummet,
eller som man också sa ”Stora krim.” eller Stora kriminalen medan besvärs-
målen hördes i Andra kriminalrummet eller ”Lilla krim.” eller ”Lilla krimina-
len”. Hovrätten hade kring sekelskiftet 1900 sju divisioner, och den Åttonde
divisionen var benämningen på de rum där skriverskorna satt – detta var
före skrivmaskinernas tid! När sedan en åttonde division inrättades döptes
deras rum om till Nionde divisionen. Uppe på vindarna bevarades hovrätts-
arkivet. På den Civila vinden förvarades akterna till civila utslag, och på den
Vädjade vinden akterna till de vädjade sakerna, medan på den Blandade vin-
den förvarades akterna till ”mål av diverse beskaffenhet”. 

Hovrättsveckan också hade sina termer. Stora hovrättsnatten utgjorde
tiden mellan kl. 2 eftermiddag på fredagen till måndag kl. 10 förmiddag.
Under denna tid hölls inga sessioner. Då onsdagen också var fri från ses-
sioner fick tiden från kl. 2 på tisdagen till kl. 10 på torsdagen benäm-
ningen Lilla hovrättsnatten. 

104 Hjalmar Gullberg, Justitiematrikel 1914, A.-B. Hasse W. Tullbergs Förlag: Stockholm 1914,
351 f.

105 A. Ulrich, Ord och uttryck från tal- och skriftspråk i Kungl. Svea hovrätt, Språk och stil. Tidskrift
för nysvensk språkforskning, Årg. 7, Stockholm 1907, 169 ff.
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När hovrättsjuristerna arbetade kollegialt satt de. Man sa att ”hovrätten
sitter” i överläggning; ”han sitter i föredragningen”, ”hovrättsrådet sitter i
plenum” och fiskalen ”sitter i protet”, dvs. vid protokollet. ”Sitter divisionen
än?” ”Nej den har rest sig”. 

Hovrättsjuristernas slangspråk utvecklades av de yngre fiskalerna. Det
fanns olika kategorier av fiskaler. Fiskalen eller fiskus var kanske inte lämp-
lig som fiskal. Då var vederbörande ett notarieämne och kunde få sluta som
petad fiskal, dvs. en ”som förbigåtts till e.o. fiskal i hovrätten” eller en
sprucken fiskal, som ”befunnits olämplig till fiskalstjänst”.

I talspråket skilde man mellan en Ren jurist, som gick hovrättsvägen, dvs.
tjänstgjorde ”i rent juridiskt verk”, som till exempel Svea hovrätt, och en
Halvjurist, dvs. ”en som ej går i rent juridiskt verk”. Hovrättskarl kallades ”en
som tjänstgör i Hovrätten; däremot säges aldrig t.ex. Kammarrättskarl
etc.”. En sådan förutsattes vara vårdat klädd, om inte sas det om honom:
”Han är just inte vidare hovrättsklädd”. Annars kunde man säga ”han har
riktiga hovrättsmanér”. Ansågs man ”lämplig för Hovrätten i avseende å
yttre uppträdande”, var man hovrättsmässig. En begåvad hovrättskarl kunde
benämnas Hovrättsljus. Då var vederbörande samtidigt ”en styv kasusknäck-
are”, eller knäckare, ”som kunde utreda rättsfall”.

Festlig tillställning med fiskaler som deltagare kallades fiskalsgask. Det
var inte alla fiskaler som ansåg sig ha tid för sådana nöjen: ”Ska du gå med
på Opris?” ”Nej jag ska hem och rubba”, dvs. skriva rubriker. Rubriken var
den inledande koncentrerade sammanfattningen av vad som förekommit
i målet eller utslaget. Domen eller utslaget bestod av två delar, rubriken och
decisionen, dvs. ”hovrättens avgörande i saken eller målet”. Var han ”en fattig
extra”, dvs. en extra ordinarie fiskal som lyckats ”gå fram i hovrätten” och få
ett förordnande behövde han kanske ändå fiska, dvs. tigga rubriker hos
ledamöterna för att göra sig känd i hovrätten. Den ivriga konkurrensen
om att få skriva rubriker benämndes slagsmål om rubriker. Lyckades man
inte kunde man få omdömet: ”Rubriken är nog bra skriven, men det är
inte hovrättsstil”, dvs. ”den för hovrättens skrivelser karakteristiska och
eftersträvade stilen”.

Om en fiskal, som sändes ut för tjänstgöring vid underrätter på landet,
sa man att han var bonddomare eller ”var ute som tingshäst”, och en tingshäst
som sedermera adjungerades i hovrätten fick den föga smickrande titeln
lantadjunkt, eller lantis. En adjungerad ledamot eller adjunkt var redan då en
”person som ej är ordinarie ledamot i hovrätt, utan av hovrätten förord-
nats till ledamot.” En tillfälligt adjungerad ledamot kallades för stick-



kjell å modéer

81

adjunkt eller stänkadjunkt till skillnad från en ständig adjunkt, som hade
”ständiga förordnanden som adjunkt”.

För fiskalerna gällde det att skilja på stora och lilla katekesen, (en bok, i
vilken antecknades hänvisningar till protokoll, utslag till hjälp för uppsätt-
ning av domar och utslag respektive en minnesbok för notariearbetet i
hovrätten), civila kommunikationsboken och civila utslagsboken. Varje
division hade en minnesbok, ”där divens ordförande antecknar titeln på
vissa mål och ärenden.”

Hovrättsförfarandet kläddes också i ett antal för den oinvigde svårfång-
ade termer. Mål avfördes ur hovrättens diarium vid förlikning.

Två fiskaler kunde byta följande repliker: Den ena kunde säga: ”Jag för-
står varken divens eller dissens mening”, och menade då att han varken för-
stod divisionens (majoritetens) mening eller den person som avgivit en
dissens, dvs. skiljaktig mening i målet. Och den andre, som gick i sina egna
tankar undrade ”Har Presen (dvs. presidenten) kommit?”

Redan denna introduktion i hovrättisternas slang avslöjar en påtagligt
elitistisk språkkultur. Tillhörde man de invigda var man accepterad som en
språkbegåvad heljurist, som talade med de lärde på latin och använde hov-
rättsspråket i umgänget med sina kolleger. 

Advokatkritiken rörande hovrättskulturen

Sveriges advokatsamfund och de moderna advokaterna blev en hävstång
för reformen om muntlighet och offentlighet i överrättsprocessen. I bör-
jan av det nya seklet började nya rättsliga aktörer att argumentera för dessa
reformkrav. Samfundets sekreterare John Tjerneld skrev 1909 en debatt-
skrift, Hofrättsstudier, i vilken han kraftigt kritiserade det svenska överrätts-
förfarandet. 

Tjernelds utanförperspektiv på Svea hovrätt utgick från en kritik av tra-
ditionen. Traditionen inom ”Svea hovrätt har alltid varit stark, ja så stark,
att man nästan kan säga, att Svea hovrätt under långliga tider varit den
odödliga själen i den svenska statsförvaltningen, den högsta och oförlikne-
liga exponenten för gammal rutin, plantskolan för ämbetsmän senare
satta att verka på de mest olika platser i förvaltningen.”106 

”Man kan knappast vänta, att en institution med sådana traditioner och
än mer traditionell självkänsla som Svea hovrätt skall vara benägen att själv

106 Tjerneld, a.a. (1910), 107.
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omforma sig efter tidens krav. Mäktiga krafter verka till försvar för det
bestående, såsom det kollegiala styrelsesättet, graderingen av domarna,
samt framför allt sekretessen, som av ålder med en tät slöja höljer hovrät-
tens inre förhållanden.” Tjerneld konstaterade, att hovrättens ledamöter
aldrig inlät sig ”på någon offentlig diskussion om arbetssättet i överrät-
terna eller andra organisationsfrågor av allmänt intresse. Sällan förnim-
mas några uppslag till reformer, och genomföras dylika vid något tillfälle,
sker det diskret och utan något ordprål, allt i enlighet med hovrättsarbe-
tets sekreta väsen.” Tjerneld sökte ett uttryck i svenska språket för vad som
är ”mest utmärkande för en typisk hovrättsledamot, men med ett främ-
mande ord skulle man kunna kalla det pietet. Denna består dels i starkt
utpräglad försyn för gammal sed och form i arbetets yttre linjer, dels i en
säregen berömvärd samvetsgrannhet ända in i de minsta detaljer. Dessa
yttringar av pieteten kunna naturligtvis slå över till kritiklös benhård kon-
servatism, å ena, samt pedanteri och petighet å andra sidan, men detta
torde väl numera höra till undantagen.”107 

Tjerneld identifierade ett antal brister i hovrättskulturen, som enligt
honom krävde snara reformer. Och han kunde konstatera, att ett rege-
ringsuppdrag hade lagts ut till tre hovrättsråd, ett från vardera hovrätten,
om att utarbeta en ny arbetsordning inom Justitiedepartementet. De tre
hovrättsjuristerna lade fram ett förslag som ”i allt väsentligt” anslöt till den
gällande ordningen. ”Vederbörande ha icke uppfattat frågan som någon
’reform’”. Det handlade mer om en ”formell uppsnyggning av den gamla
arbetsordningen”. Så Tjerneld slog fast, att ”frågan om en reform av hov-
rätternas arbetssätt är en aktuell fråga, som kommer att kvarstå och kräva
sin lösning ända, tills den blir löst. Vår rättegångsordning är gammal och
dålig, det är nog sant, men den bör ej göras sämre genom ändamålsvidriga
anordningar. Även ett gammalt hus bör hållas snyggt och ordnat.”108

En fråga som hörde samman med arbetsordningen i Svea hovrätt gällde
de s.k. ”Norrlandsmålen”. I enlighet med departementsförslaget indelades
Svea hovrätt på två huvudavdelningar, en på fyra och en annan på tre divi-
sioner. Den andra avdelningen skulle enligt förslaget handlägga målen
från de fyra norrländska länen, ”Norrlandsmålen”. ”Svea hovrätt har av-
styrkt detta förslag”, noterade Tjerneld. ”Att detsamma är tarvligt och alls
icke motsvarar, vad med denna lilla reform avses”, förstod han väl. ”Inom

107 Tjerneld, a.a. (1910), 108 f.
108 Tjerneld, a.a. (1910), 135.
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den nuvarande Svea hovrätt [fanns nämligen] förhoppningar, som knutits
vid kravet på särskild hovrätt för Norrland.” 

Tjerneld sammanfattade: ”Sällan torde en fråga legat på departements-
chefens bord i så outrett skick, som fallet nu är med hovrätternas arbets-
ordning. Här, om någonsin, vore väl en kommitté, sammansatt av krafter
från skilda håll, högeligen påkallad.”109 Han höll sitt anförande vid Advo-
katsamfundets årsmöte i juni 1909, och föredraget trycktes påföljande år.
Och 1912 tillsatte regeringen processkommissionen, som fick i uppdrag
att genomföra den stora processreformen. Man kan inte frigöra sig från
tanken att advokaten Tjernelds bistra kritik av Svea hovrätt var stenen som
satte hela den moderna rättegångsreformen i rörelse. 

Hovrätten och det demokratiska genombrottet

När vi i vår tid försöker identifiera vår historiska kronologi brukar vi för-
knippa de dramatiska förändringar av de kulturella perspektiven som kom
med modernismen åren kring första världskrigets utbrott 1914 med det
demokratiska genombrottet, vilket kännetecknar moderniteten åren efter
första världskrigets slut. Modernismen präglade den rättsliga modernite-
ten.

År 1911 höll filosofiprofessorn Axel Hägerström i Uppsala sin installa-
tionsföreläsning Om moraliska föreställningars sanning. För juristernas vid-
kommande lade den grunden till den värdeneutrala rättssyn vi kallar rätts-
realismen – förmedlad genom den s.k. Uppsalaskolan – och vilken kom att
sätta sin prägel på en stor del av 1900-talets svenska rättskultur. Året därpå,
1912, tillsattes Processkommissionen, vilken efter ett sekel av mer eller min-
dre misslyckade reformförsök äntligen med kraft skulle arbeta för att ge
det svenska rättsväsendet en modern domstolsprocess. Ordförande blev
justitierådet och ledamoten av permanenta skiljedomstolen i Haag Johan-
nes Hellner, och till sekreterare utsågs Karl Schlyter, då en ung reformivrig
och karriärsugen hovrättsjurist som gjort sig synlig i den offentliga debat-
ten. Göteborgsadvokaten Henrik Almstrand och från 1915 också profes-
sorn i processrätt i Uppsala Thore Engströmer knöts också till kommissio-
nen. Engströmer var den ende av dessa som kvarstod till förfaranderefor-
mens avslutande 1948.

109 Tjerneld, a.a. (1910), 138.
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Hellner och Schlyter tog sig an uppgiften med kraft. Åren fram till för-
sta världskriget gjorde de omfattande studieresor till Paris och Wien, Ber-
lin och Leipzig. Här fanns de moderna förebilderna att hämta till vår tids
rättegångsprocess. 

I Svea hovrätt var under dessa viktiga år (1910–1918) Ivar Afzelius
(1848–1921) domstolens president. Han var samtidigt hela det svenska
domstolsväsendets doyen. Att han avslutade sin omfattande karriär i Svea
hovrätt var också en traditionsmarkering. Presidenten i den kungliga hov-
rätten förvaltade fortfarande arvet från det medeltida drotsämbetet som
kungens främste rådgivare ansvarig för de rättsliga frågorna. 

Det var också under Afzelius presidentskap som hovrätten firade sitt
300-årsjubileum 1914. Jubileet formade sig till en tidstypisk markering av
hovrättens långa historia i en politisk uppbrottstid. Det ägde rum på till-
komstdagen den 16 februari i skuggan av politiska storhändelser. Tio
dagar tidigare, den 6 februari, hade bondetåget med cirka 30 000 delta-
gare marscherat över Norrbro till slottet och uppvaktat Gustav V. En
knapp vecka senare kom Sveriges studenter i tusental i en motsvarande
manifestation. Den regeringskris som Gustav V:s borggårdstal förorsakade
medförde att presidenten i Skånska hovrätten, Berndt Hasselrot, kom till
hovrättsjubileet som nyutnämnd justitieminister i Hjalmar Hammar-
skiölds regering. Högtidligheten ägde rum i Stora sessionsrummet, där
presidenten Afzelius höll ett anförande inför hovrättens plenum. Han
redovisade i sitt tal på ett mycket konkret och levande sätt några rättsfall
från hovrättens första verksamhetsperiod. Det var ett anslag som hos åhö-
rarna lockade till jämförelser med det moderna samhällets rättskipning.
På processualisten Rabbe Wrede, som var Afzelius jämbördige i Finland,
gjorde talet ett outplånligt intryck. ”Den parallell, som här uppdrages mel-
lan sättet och formerna för hovrättens rättskipning kort efter dess stiftelse
och 300 år senare, kunde giva anledning till mångahanda betraktelser”,
konstaterade han.110 För de generationer av nordiska jurister som fostrats
före första världskriget var det historiska argumentet en levande del av den
praktiska juridiken.

110 R.A. Wrede, Ivar Afzelius. Minnesord, uttalade vid Juridiska föreningens i Finland årsmöte 18.XII.
1921, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, Årg. 58 (1922), 9.
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Klass och kön vid Svea hovrätts 300-årsjubileum 1914. Under ”ett glatt samkväm” efter hög-

tidsmiddagen på Hasselbacken den 16 februari ställde de festklädda herrarna upp för foto-

grafering. Centralt i bilden med vit väst står hovrättspresidenten Ivar Afzelius. I första raden

till vänster om honom i bild närmast presidenten C.E. Leijonmarck i Göta hovrätt och där-

efter f.d. presidenten Erik Elliot. Närmast till höger om Afzelius presidenten i Skånska hov-

rätten Berndt Hasselrot, tillika nyutnämnd justitieminister i den Hammarskiöldska rege-

ringen. Bilden exponerar ett stycke svensk elitaristokrati samma år som första världskriget

bröt ut, modernismen exponerades inom kulturen och det demokratiska genombrottet

stod för dörren. Det skulle emellertid dröja till efter 1968 års kulturrevolt innan det kvinn-

liga inslaget blev märkbart bland hovrättsledamöterna i Svea hovrätt.

På kvällen anordnades en stor middag på Hasselbacken med ca 200 gäster
i högtidsdräkt – samtliga av manligt kön. Förutom ”nuvarande och förut-
varande hovrättens medlemmar och tjänstemän” deltog också samtliga
borgmästare och häradshövdingar inom hovrättens omfattande jurisdik-
tionsområde. Bland hedersgästerna fanns förre presidenten J.E. Elliot och
presidenterna C.E. Leijonmarck i Göta hovrätt och Berndt Hasselrot i
Skånska hovrätten. Hovrättsrådet Hörstadius hälsade välkommen, presi-
denten Afzelius talade för hovrätten och utbringade ”ett leve för kon-
ungen”, hovrättsrådet von Rosen talade för gästerna och den skålen besva-
rades av förre presidenten Elliot. I tidningsreferat från middagen på Has-
selbacken noterades därutöver: ”Efter den animerade middagen följde ett
glatt samkväm. Ett stort antal telegram anlände under aftonens lopp,
bland annat från konungen samt från juridiska fakulteten vid kejserliga
Alexandra-universitetet i Helsingfors”.111 

111 Till Svea hofrätts 300-årsjubileum, Hvar 8 dag. Illustreradt magasin, Årg. 15, Nr 22, 1.3.1914,
340.
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Afzelius företrädde en hovrätt, vars anställda i sina rättsliga rutiner och
riter fortfarande i början av det tjugonde seklet hade skolats in i en tidig-
modern tradition. Det närmast arkaiska och socialdarwinistiska sätt att slå
sig in i hovrätten, som hovrättens novitier tvingades tillämpa krävde både
sociala nätverkskontakter och fysiska armbågar. Memoarlitteraturen upp-
visar flera exempel på jurister som beskrivit sina entréer i hovrätten vid tid-
punkten för modernitetens genombrott i det politiska livet. Deras redo-
görelser är med våra ögon närmast osannolika men säkert sannfärdiga. De
stod i brutal kontrast till det moderna sociala liv med storstrejker, borg-
gårdstal och politiska demonstrationer som markerade det moderna livets
entré. I hovrätten levde man fortfarande med riterna. Den unge social-
demokratiske juristen Karl Schlyter kunde i sin politiska retorik till och
med kategoriskt döma ut sitt skrå: ”Juristerna ha alltid varit det beståendes
och de besittande klassernas svurna riddare!”, utropade han i ett första
majtal i Uppsala 1927.112

Det oscarianska tidevarvet levde således kvar i Svea hovrätt ett bra tag in
på 1900-talet. Den som besökte Svea hovrätts administrativa avdelning
åren kring första världskriget mötte där den imposante hovrättssekretera-
ren Axel Durling. Hovrättspresidenten Harry Guldberg har tecknat bilden
av honom: ”Med sin resliga gestalt och sitt vita helskägg liknade Durling
på pricken Oscar II. Förmodligen eftersträvades likheten, och den torde
under kungens livstid ha berett Durling mycket nöje i förväxlingens ögon-
blick.” Men tio år efter monarkens död ”skapade denna överensstämmelse
med förebilden en spökstämning”, mindes Guldberg. ”[M]otivet kunde
med framgång ha använts av Strindberg i Spöksonaten eller ett annat
drömspel.”113

Statsrådet Nils Quensel (1894–1971) var en av det moderna Sveriges
jurister som åren kring det demokratiska genombrottet började sin jurist-
karriär i Svea hovrätt. Han kom dit efter tingstjänstgöring i Lindesberg.
Mötet med hovrättskulturen blev både brutal och pinsam. ”Det kändes
onekligen inte så litet förnedrande att från tjänstgöringen i domsagan, där
man suttit som domare och ordförande i rätten och sålunda varit betrodd
med det högsta domaransvar, med ens flyttas ner till lakejtjänst och offer
för vad som ej utan fog kan kallas pennalism.”114

112 Jan-Olof Sundell, a.a. (1998), 49.
113 Harry Guldberg, En domare ser tillbaka, P.A. Norstedt och Söners Förlag: Stockholm 1966, 83.
114 Nils Quensel, Minnesbilder, P.A. Norstedt & Söners Bokförlag: Stockholm 1973, 163.
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Fortfarande vid denna tid utsattes enligt samstämmiga vittnen domar-
aspiranterna för en arbetsdisciplin, ”som utmärktes av krav på en nästan
servil underdånighet i förhållande till överordnade.” Nils Quensel har
nedtecknat sina erfarenheter som domaraspirant:

”När man i tjänsten beträdde ett rum, där session pågick, hade man att
stanna vid dörren med en djup bugning för de fyra kring domarbordet,
vilka icke med en blinkning besvarade hälsningen! Samma scen uppfördes
när man lämnade rummet. På fiskalsstadiet var behandlingen densamma.
Här hade man dessutom infört s.a.s. en katekes på kardinalsynder, som ej
kunde ursäktas.”

Denna hovrättskultur var gemensam för hovrätterna. Torsten Nothin,
som kom till Göta hovrätt i början av 1910-talet, mötte där motsvarande
arbetsförhållanden. Också i Jönköping kände fiskalsaspiranten sig som
”en själlös kugge i ett uråldrigt maskineri. Allt verkade pedanteri. Utanför
sessionsrummen hängde ledamöternas ytterkläder i sin bestämda ord-
ning, och den yngste notarien skulle hänga sina kläder längst bort.” Också
bugningen mot sessionsbordet var densamma i Göta och Svea. ”För resten
blev vanan så innött att det fanns de som bugade sig för sessionsbordet
även om salen var tom. – – – De ålderdomliga stela formerna utlöste ju hos
nykommande jurister en mer eller mindre väl dold reaktion. En och
annan fann vantrivseln så svår att han lämnade tjänstgöringen.”115

Kamratandan i fiskalskretsen blev, i vart fall i det historiska perspektivet,
en överlevnadsstrategi, en ventil för ett överansträngt ungkarlskotteri med
puerila inslag:

”Roligt hade vi tillsammans, i början på kansliet och senare på fiskals-
expeditionen, och till och med de vidrigaste förhållanden i tjänsten lycka-
des vi avvinna något humoristiskt och avväpnande. Även utom tjänsten
höllo vi ständigt tillsammans och brukade redan första sommaren om kväl-
larna gå på Operaterrassen för att intaga några oskyldiga förfriskningar,
innan vi återvände till nattarbetet i hovrätten. Vår uppsluppna glädje
väckte nog en del uppmärksamhet bland de närmaste restauranggästerna,
men vi frågade ej så mycket därefter, till dess vi vid ett av grannborden upp-
täckte presidenten, som i ensamt majestät avlyssnade våra samtal. Då
funno vi anledning att sänka tonen och i allo antaga en ganska allvarlig
attityd. Aftonen efter det vi haft denna upplevelse skämtade vi över var som
hänt under gårdagskvällen då jag mitt under glammet varseblev [presiden-
ten], som åter intog en plats i vår närhet. ”Han är här nu också”, utbrast

115 Torsten Nothin, Hågkomster, Natur och Kultur: Stockholm 1966, 59 ff.
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jag, men kamraterna trodde att jag skämtade, till dess de med egna ögon
blevo varse att så verkligen var förhållandet.”116

Minnesbilderna från kamratandan inom hovrättskollektivet utgör ett
återkommande inslag i memoarerna. ”Svea hovrätt är för den, som haft
förmånen att fostras i dess skola, en rik och vacker tillgång i livet”, konsta-
terade generaldirektören för patent- och registreringsverket Eugen Björk-
lund i en nekrolog. ”Där lades den fasta grund, på vilken man, även utan-
för den rent juridiska banan, kunde bygga sin blivande verksamhet; där-
ifrån bevarar man många ljusa minnen av ungdomlig entusiasm och gott
kamratskap; där knötos vänskapsband för livet.”117

Hovrättsdomarna präglades av sin miljö. Guldberg beskriver sina före-
trädare med ”sitt avmätta framträdande” som goda representanter för
tidens ämbetsmän ”av samhällsbevarande” karaktär. En av dem var Henrik
Glimstedt, ”som var till den grad konservativ att han greps av outsläckligt
hat till de framträngande fortskaffningsmedlen, automobilerna. I skräck
för dem gick han sällan ute mer än nödvändigt; på bakgator och under
stor klagan smög han till och från hovrätten.”118

De anekdotiska personteckningarna i juristmemoarerna framstår gärna
som raljerande och karikerande. Men Guldberg nyanserade bilden.
”Många, många” av dem borde samtidigt ha beskrivits som ”skickliga, rätt-
rådiga och plikttrogna, ägnandes dagens och ofta nattens timmar åt ett
svårt och otacksamt värv.”119 Hälsan tiger still!

Den framväxande socialstatens principer följde i modernitetens spår.
Förslaget om lag om kostnadsfri rättegång för obemedlade ställde sig Svea
hovrätt kritisk till. Förprövningen rörande partens ekonomiska situation
var inte en domstolsuppgift konstaterade hovrätten och ansåg sig därför
inte kunna tillstyrka förslaget, om inte annan myndighet än domaren åla-
des denna uppgift.120 Lagstiftaren 1919 var av en annan mening,121 men
det är angeläget att påpeka att kritiken denna gång knappast kan skyllas
på konservatism utan snarare ett uttryck för iakttagande av domstolens
”renodlat” autonoma uppgifter. 

116 Nils Quensel, a.a. (1973), 167.
117 E[ugen] B[jörklund], Bror Otto Bergman, Svensk Juristtidning 1932, 411. 
118 Guldberg, a.a. (1966), 85.
119 Guldberg, a.a. (1966), 86.
120 Över lagutkastet om kostnadsfri rättegång, Svensk Juristtidning 1916, 454.
121 Lagen om fri rättegång (SFS 1919:367).
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Efter Ivar Afzelius, som gick i pension 1918, kom Hjalmar Westring
(1857–1926) till Svea hovrätt under ett par år som president. Han var en
temperamentsfull president med många företräden, men enligt memoar-
litteraturen gjorde han sig inte populär i hovrätten. Han hade ”en utom-
ordentlig arbetsförmåga och han krävde nära nog obegränsat arbete av sin
hovrättspersonal. Men den som redan dignar under sin arbetsbörda behö-
ver ingen pådrivare, och får han det blir pådrivaren knappast populär”.122

I hovrätten fick han smeknamnet Aristides ”den rättvise”, efter den
atenske statsmannen som varken sökte ära eller rikedom. Med våra sentida
värdemätare skulle vi väl med ett adjektiv närmast karakterisera presiden-
ten Westring som präktig. 

Holger Elliot mindes, att när han förordnades till assessor 1919 ”blev
tillvaron i hovrätten [med ens] betydligt lugnare, om än icke mindre
arbetsfylld.” Hans far brukade säga ”att när en ung hovrättsjurist varit
assessor någon tid, brukade han lägga på hullet och se mindre utarbetad
ut än förut. Säkert är emellertid att staten även i fortsättningen tog ut nära
nog varje uns av arbetskraft som man hade. Det gällde nog även robustare
personer.”123 

Hovrättskulturen var i hög grad en manlig kultur. Jubileumsmiddagen
på Hasselbacken med enbart män och manliga gäster alla i frack med svart
väst var ett avslöjande bevis. Även om de kvinnliga juristerna alltsedan
sekelskiftet 1900 hade börjat synas inom den privata sektorn var de fortfa-
rande portförbjudna vid domstolarna. Många hade förhoppningar om att
domarkarriären skulle stå öppen efter det demokratiska genombrottet
1921. Justitieministern Eliel Löfgren föregick grundlagsändringen genom
att 1919 ta initiativet till en utredning i syfte att ”undanröja de hinder, vilka
enligt grundlag och i övrigt förelåge för kvinna att deltaga i samhällsarbe-
tet inom områden, där hon anses vara med mannen likställd”.124 Ett lag-
förslag rörande den s.k. behörighetslagen godtogs i Första men föll i
Andra kammaren 1922. Påföljande år godkändes lagen i båda kamrarna,
men endast med fem rösters övervikt i Andra kammaren, och då först
sedan man vidtagit en ändring i anledning av en reservation till utskottsut-
låtandet i frågan. Justitieminister var nu Birger Ekeberg och han stödde
ändringsförslaget, som gick ut på att K.Mt fick mandat att meddela sär-
skilda föreskrifter för ”kvinnas tillträde till befattning, med vilken är för-

122 Elliot, a.a. (1958), 131.
123 Elliot, a.a. (1958), 130.
124 A. Afzelius, Kvinnors tillträde till statstjänster, Svensk Juristtidning 1923, 315.
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enad skyldighet att föra ordet i underrätt å landet”.125 Det betydde i reali-
teten att domartjänsterna undantogs från behörighetsregeln. Detta
undantag kunde i hög grad grundas på den kritik som ”med styrka” hade
framkommit mot förslaget i remissomgången från domstolarnas sida.126

Göta hovrätt och Skånska hovrätten var direkt avvisande, Svea hovrätts ytt-
rande var också kritiskt och avstyrkande, men åtskilliga hovrättsledamöter
ansåg att likställighetsprincipen skulle gälla också på detta område.127 I sitt
yttrande skrev hovrätten att kvinnan saknade förmåga att uppträda med
personlig auktoritet, och att ”det torde kunna betvivlas att kvinnan med
den ringare fysiska styrka och motståndskraft, som i allmänhet utmärker
henne, skall bliva i stånd att på ett tillfredsställande sätt fullgöra den tunga
och slitande uppgift, varom här är fråga.”128

Justitieministern Ekeberg var i detta ärende en försiktig general. Han
framhöll i kammardebatterna, ”att så länge tanken på kvinnliga domare
vore ny och oprövad, det av flera skäl vore av vikt, att domarvärvet icke
lades i händerna på andra än dem, som hade prövats vara därtill väl kvali-
ficerade”. Detta löstes bäst inte genom en lag utan genom en framtida
administrativ bestämmelse i domsagostadgan. ”Preliminärt kunde man
tänka sig, att den kvinnliga juristen, efter en förberedande tjänstgöring vid
underrätt och hovrätt, skulle kunna erhålla tillfälle att tjänstgöra som fis-
kal i hovrätt och därmed få sin skicklighet att förvalta domarämbete prö-
vad för att sedermera kunna fortsätta vare sig den ena eller andra vägen på
domarbanan. I den mån erfarenhet vunnes samt motståndet uppmjuka-
des och småningom gåve vika, kunde man alltmer giva efter.”129 I prakti-
ken kom detta att innebära att kvinnliga juris kandidater skulle kunna
tjänstgöra som tingsnotarier, men hovrättskarriären var tills vidare stängd
för dem.

Frågan om vilken roll de kvinnliga juristerna skulle få spela i Svea hov-
rätt överlämnades alltså till den manliga rättskulturens representanter i
domstolen. Det kom att dröja fram till 1942, samma år som rättegångsbal-

125 A. Afzelius, a.a. (1923), 314.
126 A. Afzelius, a.a. (1923), 315.
127 A. Afzelius, a.a. (1923), 315.
128 Yttranden av ämbetsmyndigheter över vissa delar av betänkande och förslag i fråga om kvin-

nas tillträde till statstjänster, Stockholm 1921, 5. – Suzanne Wennberg, Kvinnans intåg på juri-
diska fakulteten i Stockholm. I: Claes Peterson (red.), Juridiska fakulteten 1907–2007. En min-
nesskrift, Stockholm den 10–12 maj 2007, 573.

129 A. Afzelius, a.a. (1923), 316.
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ken antogs, innan den första kvinnliga hovrättsfiskalen godkändes i Svea
hovrätt. Hon hette Sara Falle, sedermera gift Falk, och hon avslutade sin
karriär som revisionssekreterare i Nedre justitierevisionen.130

Först 1945 ersattes behörighetslagen och dess diskretionära tillämp-
ning med lagen om kvinnas behörighet att innehava statstjänst eller annat
allmänt uppdrag. I denna fastslogs att ”kvinna skall äga lika behörighet
som man att efter förtjänst och skicklighet befordras till statstjänst eller
annat allmänt uppdrag”. Det enda undantaget som kvarstod avsåg präster-
liga tjänster.131 Hovrättskulturens sega strukturer bidrog till att den första
kvinnliga presidenten i Svea hovrätt, Birgitta Blom, utnämndes först
närmre fyrtio år senare, 1983.

Processkommissionen och Svea hovrätt: 
Förberedelser inför den stora reformen

Redan 1920 drog Hjalmar Westring sig tillbaka som president och ersattes
då av justitierådet Erik Marks von Würtemberg (1861–1937). Han var pre-
sident i ett drygt decennium, men avbröt sitt presidentämbete under ett
par år, då han var utrikesminister i den Tryggerska ministären (1923–
1924). Hade Afzelius varit 1910-talets president i Svea hovrätt var Marks
1920-talets. Under det decenniet arbetade Svea med stora balanser, och
det blev hans uppgift att försöka vända den trenden. Efter att Statskonto-
ret vid 1920-talets slut lämnat sina lokaler i södra delen av Kungshuset och
dessa övertagits av Svea hovrätt, genomfördes en genomgripande invändig
restaurering av byggnaden under arkitekten Carl-Otto Hallströms led-
ning. Marks löste på detta sätt akut hovrättens lokalproblem.132 Det blev
också Marks som i hovrätten fick bereda remissutlåtandet på Processkom-
missionens principbetänkande rörande processreformen, som kom 1926. 

Frågan behandlades i plenum i början av juni 1927 och utlåtandet för-
anledde ett stort antal reservationer och särskilda yttranden.133 Hovrättens
ställningstaganden i såväl utlåtandet som de särskilda yttrandena speglar

130 Sveriges statskalender för året 1943, Uppsala och Stockholm 1943, 99.
131 Lag den 15 juni 1945; Prop. 1945:4, 43.
132 Sture Holmberg, Rundvandringar i Svea hovrätts byggnader, Rättshistoriska studier, Bd 24,

Stockholm 2009, 29.
133 Svea hovrätt, pleniprotokoll 3.6.1927, Yttranden i anledning av processkommissionens betän-

kande angående rättegångsväsendets ombildning, SOU 1927:15, 41 ff.
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mer traditionsbevarande än reformönskemål. Visst påkallade rättegångs-
ordningen ”ganska väsentliga ändringar”, men hovrätten var angelägen att
betona att den rådande rättegångsordningen hade ”väsentliga förtjänster
och att den, såsom i det hela uppburen av långvarig tradition och allmän-
hetens förtroende, icke bör underkastas onödiga rubbningar”.134 Genom-
förande av muntlighetsprincipen i hovrätten skulle – om den genomför-
des fullt ut – med nödvändighet innebära flera nya hovrätter. Hovrätten
föreslog i stället inrättande av s.k. hovrättsting i varje län. Med denna lös-
ning skulle det räcka med att inrätta en särskild hovrätt för de fyra norr-
ländska länen, med motsvarande personalminskning i Svea hovrätt till
följd.135 Kommissionens förslag uppvisade olägenheter som av kommissio-
nen var förbisedda eller underskattade.136 Sammantaget ansåg hovrätten
”det muntliga förfarandet, även med inskränkningar kommissionen tänkt
sig, medföra olägenheter av den art, att hovrätten ej tilltror sig att på
denna viktiga punkt skänka betänkandet sitt förord.”137 

I stället kom hovrätten med konkreta förslag till förbättringar av proto-
kollförandet, som kunde göras mer summariskt. Rättens ordförande kun-
de lämpligen befrias från bestyret med protokollet. Och dessutom skulle
protokollföraren, lämpligen en särskild sekreterare, vara utrustad med ste-
nografisk färdighet. ”Tänker man sig att färdighet i stenografi uppställes
som villkor för avläggande av juridisk ämbetsexamen – något som i och för
sig förefaller ganska rimligt – torde en funktionär, som ej har att ägna
omtanke åt processledningen” kunna medhinna denna uppgift.138 Kun-
skaper i stenografi sågs vid denna tid som ett sätt att anpassa sig till en
modern och rationell byråkrati. Också Karl Schlyter var en duktig steno-
graf och dessutom en varm förespråkare för att domstolsjuristerna skulle
skaffa sig denna färdighet.139

Beträffande den muntliga förhandlingen i vademålen var hovrätten
mer nyanserad. Den motsatte sig inte förslaget om obligatorisk muntlig
partsförhandling i hovrätten i dessa mål. Att dessutom göra förhandlingen
offentlig ”synes vara ägnat att stärka allmänhetens förtroende för rättsskip-

134 SOU 1927:15, 4.
135 SOU 1927:15, 16.
136 SOU 1927:15, 19. 
137 SOU 1927:15, 21.
138 SOU 1927:15, 21.
139 Kjell Å Modéer, Karl Schlyter som ikon för Skånska hovrätten. Skånska hovrättens yngreförening

100 år: några uppsatser till ett jubileum. Malmö 2006, 113 ff.
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ningen i denna instans”. Det kan ej vara ”en obillig fordran, att parten själv
eller genom kunnigt ombud skall vid rätten vara tillstädes, när hans mål är
före. Tvärtom måste det ligga i hans intresse.”140

Hovrättens inställning till advokaterna, vars ställning i den moderna
processen genom förslaget skulle bli betydligt mer framträdande och
ansvarsfull, var skeptisk. Hovrätten ställde sig helt bakom processkommis-
sionens förslag om advokatmonopol vid hovrätterna och Högsta domsto-
len. ”Att privilegiet göres beroende av anslutning till en offentlig advokat-
förening med disciplinär befogenhet synes kunna tillstyrkas”. Men hovrät-
ten ifrågasatte, om inte också domstolen skulle få rätt att ingripa mot
advokat som visat ”oredlighet, oförstånd eller oskickligt uppförande.” ”Vis-
serligen torde domstolarnas ingripande i regel bliva inskränkt till mera
utpräglade fall av försumlighet, men medvetandet om domstolarnas avvis-
ningsrätt torde dock för advokaterna kännas som en maning att beflita sig
om sitt kall.”141 Advokatens aktiva roll i processen ifrågasattes också. För-
stärkta lagberedningen, som utvärderade Nya lagberedningens förslag,
hade 1887 ställt sig avvisande till tanken att ge partens advokat uppgiften
”att såsom en ämbetsplikt – – – redogöra för målet utan hänsyn till någon-
deras parts intresse”. Det skulle ställa anspråk på advokaten ”som med hän-
syn till hans ställning i processen icke vore berättigade.” Hovrätten
instämde i detta ställningstagande, och framhöll att då ett ombud skall
representera sin huvudman kunde man inte ”fordra full opartiskhet i upp-
fattningen av målet. – – – Föredragning av ett ombud måste därför i regel,
medvetet eller omedvetet, bliva färgad av ombudets subjektiva uppfattning
av saken. Därtill kommer, att advokater måhända icke alltid äga utbildning
för koncis och kortfattad föredragning av rättegångsmål och att sannolikt
många icke skulle vara mäktiga att prestera en sådan. Föredragning av
ombud skulle säkerligen bliva mycket tidsödande och mera få karaktär av
plädering för huvudmannen.” Nej, huvudförhandlingen borde – i parter-
nas närvaro – inledas med föredragning av målet, ”grundad på aktens
innehåll och verkställd av särskild föredragande inom hovrätten”.142 Ris-
ken för att huvudförhandlingen då skulle reduceras till ”ett muntligt sken-
förhör, såsom fallet var i fråga om de muntliga förhören i hovrätt före till-
komsten av 1901 års lag” ansåg hovrätten inte heller befogad. ”Att medlem
av advokatföreningen skulle åsidosätta sin plikt att före inställelse vid

140 SOU 1927:15, 27.
141 SOU 1927:15, 38.
142 SOU 1927:15, 27 f.
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huvudförhandling taga fullständig kännedom om saken, kan näppeligen
befaras, då han därigenom skulle helt riskera sitta anseende och måhända
sin ställning som advokat.”143 Att hovrätten bevakade processuella privile-
gier och såg externa aktörer som ett hot lyser klart igenom i hovrättens
utlåtande. Detsamma gällde också frågan om hovrättens jurisdiktionsom-
råde. Som nämnts, kunde Svea hovrätt till nöds acceptera en norrlands-
hovrätt, men samtidigt såg de det förslag om ”anordnande av hovrättssam-
manträden å annan ort inom hovrättens domkrets” s.k. hovrättsting, som
redan nya lagberedningen hade föreslagit, väl värt att beakta. Det innebar
en ”rubbning i hovrättsarbetet”, men hellre det än ytterligare avknopp-
ningar från hovrättens domkrets.144

Inte heller Erik Marks von Würtemberg ansågs vara en helt okontrover-
siell president. Nils Quensel kände honom väl sedan barnsben, eftersom
Marks var umgängesvän i familjen. En sådan relation var inget undantag,
tvärtom ger den tidens juristetablissemang närmast bilden av ett väl sam-
mansvetsat kotteri. ”Min far värderade honom högt både som person och
som kollega i Högsta Domstolen, och brukade berätta att Marks på lediga
stunder genomplöjde de besvärligaste juridiska avhandlingar. Han fann
ett nöje i sådant som andra väl endast av pliktkänsla stundom underkas-
tade sig.”145 Även om huvudintrycket av honom var ”en framstående
domare och en nitisk statens tjänare” och även om han var en utmärkt sti-
list och skrev remissutlåtanden som beundrades för elegans, klarhet och
precision, kom han ändå som president ”knappast helt – – – till sin rätt”.
Hans ständiga misstänksamhet ”och polisartade kontroll över ledamöters
och annan personals arbetstider, även i hemmet, verkade i hög grad irrite-
rande och störde den trivsel, som är ett villkor för arbetsresultatens goda
karaktär”. Samma kritik mötte Marks från Harry Guldberg, som noterade
ett ”skolmästaraktigt” drag hos honom ”och en viss knarrig ton som kän-
des besvärande”.146 När Guldberg själv blev president i Svea hovrätt på
1950-talet bar han med sig erfarenheten ”att en arbetsledare inte behövde
upprätthålla fordran på noggrannhet och pliktuppfyllelse till den grad att
därav kom onödig plåga för underordnade och löje över chefen.”147 

143 SOU 1927:15, 29.
144 SOU 1927:15, 30.
145 N. Quensel, a.a. (1973), 168.
146 Harry Guldberg, a.a. (1966), 112.
147 Harry Guldberg, a.a. (1966), 113. 



kjell å modéer

95

”[A]nledningen till att han ofta nämndes som själva personifikationen
av rättfärdighet berodde – – – mest på att han själv alltid framhävde detta
karaktärsdrag, helst genom uttalanden om andra och kritik av deras karak-
tär.”148 Marks hade uppenbarligen övertagit Aristides-egenskapen från sin
företrädare. 

Marks efterträdare i ämbetet, Birger Ekeberg, polerade emellertid hans
eftermäle i en nekrolog 1937. Han citerade ett uttalande om Marks som
en ”praktisk idealist” med den redan nämnda utpräglade pliktkänslan: ”en
upphöjd idealitet, glödande rättfärdighetspatos och ärlig strävan att
gagna”. ”Hans egna, alltid klart och ofta utförligt motiverade vota äro i hög
grad lärorika och bära vittne om hans upphöjda och fria syn på domarens
uppgift”.149 Den bild som framtonar av Marks är närmast arketypen av ett
numera utdött domarsläkte för vilken domaryrket var ett kall och som vid
sitt nattduksbord utöver Luthers postilla hade Rudolph von Jherings pam-
flett ”Kampen om rätten”, översatt till svenska av Ivar Afzelius. Att den mo-
dernt och reformorienterat inriktade fiskalsgenerationen uppfattade
Marks som arkaisk är inte att förvåna.

Processlagberedningen och Svea hovrätt

Det var Natanael Gärde, justitieminister i den Ekmanska ministären 1931,
som förde reformfrågan vidare. Han reducerade reformfrågan utifrån för-
utsättningen att ”de brister som vidlådde vårt rättegångsväsen mindre vore
att söka i själva organisationen än i rättegångens inre gestaltning eller med
andra ord i själva förfarandet”.150 I en omfattande proposition fick riks-
dagen det omfattande utredningsmaterialet beträffande huvudgrunderna
för en rättegångsreform för yttrande.151 Per Olof Ekelöf har i en festskrifts-
artikel framhållit hur hängiven Gärde var de moderna processprinci-
perna. En man med hans ”temperament och lätthet att komma i kontakt
med sina medmänniskor måste ha särskilt sinne för den muntliga förhand-
lingsformens fördelar”. Gärde hade själv uttryckt sin inställning på föl-
jande vis: ”Principrytteriet är ett lika stort fel som principfastheten en för-

148 N. Quensel, a.a. (1973), 169.
149 Birger Ekeberg, Erik Marks von Würtemberg, Svensk Juristtidning 1937, 182 ff.
150 Bengt Lassen, Den fortsatta processreformen, Skrifter tillägnade Natanael Gärde, Svensk

Juristtidning 1950, 611.
151 1931 års riksdag. K.M:ts prop. Nr 80 ang. huvudgrunderna för en rättegångsreform.
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tjänst.” Han höll på grundstrukturen hos det nya förfarandet, men ”kunde
av taktiska skäl ge vika i frågor, som syntes honom vara av mindre bety-
delse”. Ekelöf framhöll att ”reformen hade aldrig kunnat föras i hamn, om
icke dess främste förespråkare haft en sådan inställning”.152 När social-
demokraterna kommit till makten hösten 1932 blev Karl Schlyter justitie-
minister och utsåg Gärde till ordförande i processlagberedningen med
uppdraget att föra reformarbetet i hamn.

Den argumentation Gärde använde för muntlighet och offentlighet i
processen hämtade han inte från ”de europeiska staternas rättegångsord-
ningar”. Dessa principer ”äga inhemskt virke” och påståendet att de var
”en utländsk importvara” saknade enligt honom helt grund. För hovrätts-
processens vidkommande var det för Gärde uppenbart att parterna i en fri
bevisprövning borde ”åtminstone i hovrätten” både få avhöra sina vittnen
vid underrätten och där ”fullständiga sin bevisning”.153 Därigenom hade
svaret på frågan om muntlighet och koncentration för Gärde inte behövt
”utfalla i allt för ogynnsam riktning”.154 Inför det förestående arbetet i lag-
beredningen stod det för honom klart, att reformen ”utan alltför lång tids-
utdräkt” måste sjösättas. Därför borde man ”endast inlåta sig på sådana
organisatoriska förändringar som äro nödvändiga för att bereda utrymme
för de nya förhandlingsprinciperna”.155 I det sammanhanget borde lagbe-
redningen också överväga frågan om hovrätternas uppdelning.156

När Natanael Gärde utsågs till ordförande i processlagberedningen
hade Birger Ekeberg (1880–1968) efterträtt Marks von Würtemberg på
presidentstolen i Svea hovrätt och krönte därigenom en mycket fram-
gångsrik juristkarriär. Han hade tidigare varit professor, ordförande i lag-
beredningen och justitieråd. Han fortsatte under sin presidenttid med att
åta sig ett par omfattande lagstiftningsuppdrag som ordförande i såväl
straffrättskommittén som auktorrättskommittén.157 Den bestående bilden
av Ekeberg var den älskvärde (utan att bli förtrolig) och mångsidigt kun-
nige. ”På grund av sin sällsynta begåvning blev Birger Ekeberg så inställd
på att vara främst i alla stycken att han genom livet behöll något av den

152 Per Olof Ekelöf, Natanael Gärde 70 år, Skrifter tillägnade Natanael Gärde, Svensk Juristtidning
1950, 485.

153 Natanael Gärde. Rättegångsreformen. Några synpunkter, Svensk Juristtidning 1931, 1 ff., 11.
154 Gärde, a.a. (1931), 14.
155 Gärde, a.a. (1931), 15.
156 Gärde, a.a. (1931), 16.
157 Dag Mattsson, Anteckningar om auktorrättskommittén, Svensk Juristtidning 2013, 130 ff. 
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utomordentligt skicklige och välartade skolpojken, vars stora A aldrig fick
ifrågasättas.”158 Ekeberg var ännu ett exempel på den domargeneration,
som både upprätthöll domarrollens traditionella dygdemönster och sam-
tidigt ännu inte riktigt hade landat i den framväxande starka moderna väl-
färdsstaten.

Som hovrättspresident kom Ekebergs vägar ett antal gånger att korsas
med kollegan i Skånska hovrätten, Karl Schlyter, tillika justitieminister i
Per Albin Hanssons första regering 1932–36. Båda var också engagerade i
redaktionen för Svensk Juristtidning. 

Under Schlyters tid som justitieminister tillkom för Svea hovrätt viktiga
delreformer inom ramen för processlagberedningens arbete. Hovrätten
för Övre Norrland i Umeå, som tillkom genom lag 31 maj 1935, skulle
enligt Schlyters intentioner vara ett laboratorium för tillämpningen av den
kommande rättegångsbalkens muntliga förfarande och därigenom i hov-
rätterna skapa förståelse för muntlighetsprincipen. 1901 års lag användes
ju mycket sparsamt. Under femårsperioden 1930–1934 förekom 36 munt-
liga förhör i Svea hovrätt och fjorton i var och en av de båda andra hovrät-
terna. Men från och med 1935 kunde man konstatera en ökning i Svea
hovrätt i tillämpningen av sådana förhör. Det talades om en partiell rätte-
gångsreform utan lagändring.159 I Justitiedepartementet tillsatte man en
utredning med den tidigare justitieministern och advokaten Eliel Löfgren
som ordförande och presidenten i den nya norrlandshovrätten Erik Säll
som ledamot. De båda fick i uppgift att utreda hur man kunde öka använd-
ningen av muntliga förhör i hovrätt.160 Deras lagförslag innehöll en utö-
kad möjlighet att anställa förhör angående målet i hela dess vidd. Muntligt
förhör blev till och med obligatoriskt om hovrätten avsåg att ändra under-
rättens utslag och skärpa straffet. Om part anhållit om förhör inför hovrät-
ten skulle också tillfälle till sådant förhör beredas. Huvudregeln var dock
fortfarande att hovrätt fortfarande hade fri prövningsrätt om förhör skulle
anställas eller ej. Proposition lades till 1936 års riksdag, och första lagut-
skottet betonade att lagen kunde tjäna som en förberedelse inför den
kommande rättegångsreformen. Lagen om muntliga förhör trädde i kraft
den 1 oktober 1936, dvs. samma dag som Hovrätten för Övre Norrland
började sin verksamhet. Från det att lagen trädde i kraft och t.o.m. decem-
ber 1937 anställdes 120 förhör varav 58 i Svea hovrätt och 22 i Norrlands-

158 Harry Guldberg, a.a. (1966), 110.
159 Viktor Petrén, Muntliga förhör i hovrätt, Svenska Dagbladets Årsbok 1938, 249 ff.
160 Justitiedepartementet, Lagavdelningens arkiv F vol. 34.
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hovrätten.161 Modern teknik användes också för genomförande av förhö-
ren:

”I tre hovrätter och en norrländsk häradsrätt har diktafon (teledifon)
kommit till användning vid muntliga förhör. Måhända blir detta fram-
tidens sätt att upptaga partsanföranden och vittnesmål. Redan nu synes
diktafonen ha nått tillräcklig teknisk fullkomning, och dess användning
vid domstolsförhör kan vid muntlighetens fulla genomförande tänkas bli
obligatorisk i viss utsträckning.”162 Holger Elliot, hovrättspresident i
Umeå, insåg att de nya lagbestämmelserna skulle bli ”en prövosten i fråga
om varje hovrätts modärnitet och effektivitet”. ”Vår hovrätt fullföljde från
första början sina föresatser beträffande förhören”, mindes Elliot. ”I bör-
jan sade vi oss efter slutat förhör att ’det här förhöret var ju verkligt
givande’. Men sedan vi sagt det några gånger slutade vi upp att säga det: vi
hade funnit att varje förhör var givande.” Elliot slog fast att Umeåhovrät-
tens insats för en övergång till en modernare rättegångsordning blev väl
uppmärksammad, ”men vida mindre än man kunde ha väntat. Eller kan-
ske snarare: det kunde nog ha väntats att de andra hovrätterna skulle tala
så litet som möjligt om saken.”163 

Schlyter var en varm anhängare av de moderna förfarandeprinciperna
och reagerade kraftigt inför en konservativ kritik mot reformförslagen.
När processlagberedningen lagt fram sitt förslag till rättegångsbalk 1938
anordnade Sveriges domarförbund ett möte på Riddarhuset den 15 okto-
ber samma år. Då kom frågan om den förestående uppdelningen av hov-
rätterna upp, och en talare kände vemod inför framtidens små hovrätter
med endast två divisioner. Schlyter tog till orda: ”Det är icke min erfaren-
het att det i en hovrätt med endast två divisioner råder någon brist på till-
fällen till nyttigt tankeutbyte mellan ledamöterna. Jag har icke heller den
uppfattningen att en hovrätt på två divisioner behöver ha det svårare ställt
i rekryteringsavseende än en hovrätt på fyra divisioner. De olycksprofetior,
som på sin tid mötte inrättandet av Hovrätten för Övre Norrland, har såvitt
jag vet inte gått i uppfyllelse. Den norrländska hovrätten har visat sig vara
ett mönster och en förebild i fråga om tillvaratagandet av de tillfällen som
bjudes till ett tillgodogörande av muntlighet och omedelbarhet redan
under nu bestående rättegångsordning.” Schlyter var nöjd med sin norr-
landshovrätt och skulle därför uppskatta om justitieministern Westman

161 Viktor Petrén, a.a. (1938), 251.
162 Viktor Petrén, a.a. (1938), 252.
163 Holger Elliot, a.a. (1958), 215 f.



kjell å modéer

99

redan nu – i avvaktan på reformens totala genomförande – gav denna hov-
rätt möjlighet att omgående genomföra processlagberedningens för-
slag.164 

Ekeberg hade däremot en mer måttfullt positiv inställning till reform-
arbetet också beträffande det straffrättsliga. Schlyter drev vid 1943 års riks-
dag frågan om avkriminalisering av homosexuella handlingar och upprör-
des av passiviteten inte bara i Justitiedepartementet under K.G. Westmans
ledning, vars ”fina jurister – – – inte vill ta i sina välmanikurerade fingrar i
’smutsen’.” Schlyter drog också in Ekeberg i kretsen kring motståndarna.
”Ekeberg tycker inte om att utomstående blandar sig i frågor som rashets,
homosexualitet o.dyl. Att människoliv under väntan på lagreformer går till
spillo bekymrar inte verkligt stora jurister”, dundrade Schlyter skarpt och
ironiskt.165 Det var uppenbart att Ekebergs präktighet också enligt honom
kom till uttryck i ”ett undflyende och en överdriven önskan att inte stöta
sig med någon”.166

I Svea hovrätt initierade presidenten Birger Ekeberg i november 1946
en diskussion om förändringarna i hovrättsprocessen.

Schlyter, som vi noterat var en kraftfull förespråkare för muntlighets-
principen, lamenterade i Svensk Juristtidning 1947 över att 1936 års reform
avseende muntliga förhör i hovrätt inte hade efterlevts på det sätt han öns-
kat. Under de senaste fem åren 1942–1946 hade det i Svea hovrätt anställts
748 muntliga förhör av de totalt 1 339 som förekommit vid samtliga fyra
hovrätter i landet. Inställningen hos parterna och deras ombud angavs
vara anledningen till att reformen inte fått större genomslagskraft. Par-
terna drog sig för den merkostnad som ett muntligt förhör innebar, och
hos advokaterna fanns ”en rädsla – – – för det okända eller en obenägen-
het för besväret.” Schlyter ansåg att advokatsamfundet skulle verka för att
advokaterna ”kunde vinna någon övning i muntlig hovrättsprocess”.167

Men under övergångsperioden fanns en annan svårighet: Hovrätterna var
ju tvungna att kontrollera även det skriftliga materialet innan de kunde
meddela dom i ett ”muntligen handlagt mål”. Så länge som den gamla
lagen gällde måste de alltså verkställa en ”fullständig föredragning av

164 Diskussionsprotokoll hållet vid Sveriges domareförbunds möte å Riddarhuset i Stockholm
den 15 oktober 1938, Riksarkivet, Justitiedepartementet, Lagavdelningens arkiv F vol. 34.

165 Jan-Olof Sundell, Karl Schlyter – en biografi, Norstedts Juridik: Stockholm 1998, 96 f.
166 Harry Guldberg, a.a. (1966), 110.
167 Karl Schlyter, Hovrättsprocessens anpassning till nya RB. Från dagens diskussion, Svensk Jurist-

tidning, Årg. 32 (1947), 281 f.
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målet”. Den vanliga föredragningen kom att äga rum ”som ett slags gene-
ralrepetition”.168 Den stora förändringen hade hovrätterna fortfarande
framför sig, och varningar hade redan framställts beträffande förkastlighe-
ten att av bara farten fortsätta med dessa ”generalrepetitioner” under den
nya ordningen.169 Schlyter framhöll vikten av att beakta detta i hovrättsin-
struktionen ”innan någon dålig praxis insmyger sig i någon hovrätt”.170

Det var uppenbart att i den här frågan var det inte lätt att vara revolu-
tionär. Processlagberedningen utgick från att förberedelsen i hovrätten
enligt den nya rättegångsbalken skulle vara skriftlig. ”[O]m man är restrik-
tiv i fråga om förberedande föredragningar och söker förenkla protokoll-
föringen, [behövde] en ökning av de muntliga förhandlingarna sannolikt
ej medföra en så stor arbetsbelastning, som vid första påseende måhända
kunde befaras. Man får härvid även räkna med, att den muntliga förhand-
lingen underlättar dömandet och ger möjlighet att hastigt reda ut oklara
punkter”, sammanfattade Erik Söderlund diskussionen i Svea hovrätt
1946.171

Birger Ekeberg gick i pension ungefär samtidigt med Karl Schlyter i
Skånska hovrätten. Båda fick festskrifter i samband härmed, men ingen av
dem bidrog i den andres hyllningsskrift. Ekebergs eftermäle tecknades av
Sture Petrén. Han framhöll att Ekeberg ”[g]enom sin resliga gestalt, sitt
eleganta uppträdande och stämmans välljud tedde – – – sig även i yttre
mening som en lysande representant för ett gammalt Ämbetsmanna-
sverige och var tillika ett övertygande exempel på den aldrig avstannade
ståndscirkulation som kännetecknat det svenska samhället.”172 Sture Pet-
réns efterkrigsretorik klingar både obsolet och arkaisk på samma gång.
Likaså hans kommentar till att Ekeberg efter presidentperioden krönte sin
karriär som riksmarskalk. Ekeberg hade en bakgrund som handelsmanna-
son från Svartbäcken i Uppsala, vilket fick Petrén att framhålla hans klass-
resa i en för honom typisk formulering: ”Den bana som utgått från Svart-
bäcken hade därmed fått en följdriktig avslutning i Vita Havet”.173

168 Erik Söderlund, Hovrättsprocessens anpassning till nya rättegångsbalken, Svensk Juristtidning
Årg. 32 (1947), 29, 34.

169 Hedfeldt, Svensk Juristtidning Årg. 29 (1944), 454. – Söderlund, a.a. (1947), 34.
170 Schlyter, a.a. (1947), 282.
171 Erik Söderlund, a.a. (1947), 37.
172 Sture Petrén, Birger Ekeberg, Inträdestal i Svenska Akademien, Norstedts: Stockholm 1969, 34 f.
173 Petrén, a.a. (1969), 35.
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Ekebergs efterträdare blev Arthur Lindhagen (1884–1950), dennes pre-
sidenttid blev emellertid kort. Han avled redan efter tre år i tjänsten.

Hovrättsdomarna organiserar sig i en kollektivistisk 
och korporativ välfärdsstat

Redan kring sekelskiftet 1900, när fackföreningarna organiserade sig på
en nationell nivå, började en yngre generation av hovrättsdomare se kol-
lektivet som ett viktigt instrument både i utvecklingen av en modern pro-
fessionell yrkesroll och i kampen för fackliga krav. När Karl Schlyter var fis-
kal i Skånska hovrätten tog han 1906 initiativet till att grunda Föreningen
yngre jurister under Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hans politiska engage-
mang gjorde det naturligt för honom att arbeta för bättre ekonomiska
arbetsförhållanden både för notarier och fiskaler. Schlyter blev ordfö-
rande i föreningen, och redan vid dess andra sammanträde fick styrelsen
i uppdrag att försöka åstadkomma en nationell sammanslutning av unga
jurister. Följdriktigt grundades Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt i
april 1907 och motsvarande förening i Svea hovrätt i september samma
år.174 Verksamheten i dessa fiskalsföreningar varierade med engage-
manget i varje fiskalsgeneration, men när processreformen i början av
1930-talet gick in i ett mer konkret läge såg inte bara de yngre hovrättsju-
risterna i Sverige sig föranlåtna att på ett mer påtagligt sätt gemensamt och
nationellt tillvarata sina intressen. Alla tre hovrätterna fick vid denna tid
nya presidenter, Karl Schlyter i Skånska hovrätten 1929, Gunnar Bendz i
Göta hovrätt 1930 och Birger Ekeberg i Svea hovrätt 1931. De kom alla att
i halvtannat årtionde aktivt delta i diskurserna kring genomförandet av
rättegångsreformen, inte minst genom Föreningen Sveriges hovrättsdomare,
som konstituerades den 30 augusti 1931 i Svenska läkarsällskapets lokal i
Stockholm. 

Det nyutnämnda presidenttriumviratet hade samlats där tillsammans
med ett 50-tal hovrättsråd och assessorer för att anta föreningens stadgar
och konstituera en styrelse. Ekeberg blev ordförande och Schlyter vice –
”någorlunda efter rang…”. Föreningens stadgar var direkt relaterade till
det förestående arbetet med rättegångsbalken. Ändamålet med före-
ningen var ”att förbereda och behandla frågor, som stå i samband med

174 Kjell Å Modéer, Från Helgeå till Öresund. Om Skånska hovrätten kring sekelskiftet, Svensk
Juristtidning 1982, 273 ff.
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hovrätternas organisation och verksamhet, ävensom att tillvarataga med-
lemmarnas intressen beträffande gemensamma angelägenheter.” Det sist-
nämnda ändamålet antydde att föreningen även skulle kunna verka som
en facklig lobbygrupp. Programmet vid detta föreningens första samman-
träde bekräftar detta. Först höll justitieministern Gärde ett föredrag över
ämnet ”Processreformen och hovrätterna”, och därefter inledde hovrätts-
rådet A. Lindman en diskussion om ”förslaget till lönereglering för extra
ordinarie befattningshavare vid hovrätterna” och assessorn T. Strandberg
inledde diskussionen om ”hovrättsrådens lönefråga”. Dessa diskussioner
resulterade i att styrelsen fick i uppdrag att överväga om inte föreningen
borde ingå till K. Maj:t med en framställning om åtgärder för beredande
av familjepension åt hovrättens yngre ledamöter, dvs. assessorer och vice
häradshövdingar. Styrelsen fick också i uppdrag att ”verkställa utredning i
hovrättsrådens lönefråga samt för föreningen framlägga förslag till und.
framställning i saken.”175 Aspirantutbildningen inom hovrätterna blev
temat för en diskussion vid det påföljande årets föreningsmöte.176 

Redan efter ett par år hade föreningen drygt 110 medlemmar. Då togs
också frågan upp om att bilda ett allmänt svenskt domarförbund vid ett
möte tillsammans med hovrättsdomarföreningen, Föreningen Sveriges
häradshövdingar, Föreningen Sveriges Stadsdomare och Revisionssekrete-
rareföreningen.177 Den målsättningen förverkligades i Stockholm redan
den 30 november 1935 och den nya föreningen blev en paraplyorganisa-
tion till de fyra nämnda domarföreningarna och ”vissa enskilda grup-
per”.178 Förbundsmötet 1936 avhölls i Riddarhuset under ordförandeskap
av Birger Ekeberg och med K G Westman och Nils Quensel bland heders-
gästerna. Också ordföranden och sekreteraren i den finska stadsdomar-
föreningen var inbjudna. Cirka 175 ledamöter (av totalt 475) deltog i för-
handlingarna.179 Domarförbundet leddes under dess första årtionde av
Birger Ekeberg och lockade till välbesökta sammankomster med föredrag
och diskussioner i aktuella rättsfrågor. Årsmötet 1938 ägnades naturligt
nog processlagberedningens förslag till ny rättegångsbalk. Ledamoten i

175 Föreningen Sveriges hovrättsdomare, Svensk Juristtidning 1931, 588 f.
176 Föreningen Sveriges hovrättsdomare, Svensk Juristtidning 1932, 409 f.
177 Möte den 7.10.1933, Föreningen Sveriges hovrättsdomare, Svensk Juristtidning 1934, 98 f.
178 Svenska Dagbladets Årsbok 1935, 56.
179 Sveriges Domareförbund, Svensk Juristtidning 1936, 656 f.
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beredningen, justitierådet Per Santesson, inledde en diskussion om ”Dom-
stolsväsendet i en ny rättegångsordning”.180

Hovrättsdomarföreningen med Ekeberg som ordförande, hade några
månader tidigare lyssnat till Natanael Gärdes föredrag över ämnet ”Proces-
sen i hovrätt och högsta domstolen efter rättegångsreformen” med justi-
tieministern Westman bland de inbjudna åhörarna.181 Dessa notiser be-
kräftar att rättegångsreformen var den dominerande stora frågan bland
domarkåren i slutet av 1930-talet.

När Hovrätten för Övre Norrland hade grundats 1936 enrollerades
också domarna från Umeåhovrätten i föreningen.182 Hovrättsdomareföre-
ningen hade i slutet av 1930-talet ca 120 medlemmar. 

Sedan rättegångsbalken antagits vid en sommarkonselj 1942 började
förberedelserna för dess ikraftträdande. En sådan åtgärd var anordnande
av fingerade rättegångar. Sådana arrangerades både lokalt och centralt. I
november 1944 behandlade stadsdomareföreningen ett fingerat brottmål,
som bereddes stort utrymme i Svensk Juristtidning. Målet överklagades och
hovrättsprocessen genomfördes av Föreningen Sveriges hovrättsdomare
tillsammans med Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund i
Handelshögskolans aula i Stockholm vårvintern 1945. ”En fulltalig publik
av hovrättsdomare, advokater och inbjudna gäster syntes med intresse
följa den fortsatta utvecklingen av det i vissa delar genom vad till hovrätten
fullföljda målet.” ”Ordförande i hovrätten var f.d. justitierådet Natanael
Gärde. Övriga ledamöter voro hovrättsråden Nils Beckman och Sam Åse-
skog samt assessorerna Bengt Lassen, referent, och Björn Kjellin. – – –
Advokaterna Axel Hemming-Sjöberg, Gudmund Silfverstolpe och Ragnar
Gottfarb uppträdde som försvarare åt de tilltalade.”183

”Efter förhandlingens avslutande förekom diskussion”, framgick av
notisen. Några klipp ur referatet i juristtidningen är sannolikt också bely-
sande för diskussionen: ”Vittnesförhöret med ’Herr’ Andersson-Roth – i
praktiken torde en tilltalad eller ett vittne i regel icke känna sig på något
sätt förnärmad om han av domstolens ordförande tilltalas allenast med sitt
släktnamn – blev ganska långrandigt.” ”Sedan Roth avgivit sin vittnesberät-

180 Ordinarie möte 15.10.1938. Sveriges Domareförbund, Svensk Juristtidning 1939, 98.
181 Årsmöte 23.4.1938. Föreningen Sveriges hovrättsdomare, Svensk Juristtidning 1939, 98 f.
182 Sammanträde i Umeå 5.10.1936, Föreningen Sveriges hovrättsdomare, Svensk Juristtidning

1937, 88 f.
183 Fingerade rättegångar enligt nya RB. Svensk Juristtidning 1945, 584.
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telse, gjorde domstolens ordförande en sammanfattning och därefter fick
den vid protokollet tjänstgörande notarien läsa upp berättelsen så som han
efter komplettering med ordförandens resumé uppfattat densamma – – –
Om hovrätterna efter nya RB:s ikraftträdande skulle höra vittnen efter
detta föredöme, blir arbetsbördan och tidsutdräkten vid handläggningen
synnerligen betungande.” ”För hovrätterna kommer det nya systemet att
bliva i viss mån revolutionerande. Att träna upp duktiga och drivna hand-
läggare i hovrätterna, särskilt i fråga om brottmål, är icke gjort i en hand-
vändning. Det fordras mycken erfarenhet och stor vana att handlägga ett
större brottmål. Att det nya systemet icke kommer att för statsverket – – –
och för alla parter bliva någon billig historia, det lärer nog numera ha blivit
klart för de flesta jurister.”184 

Yngreföreningarna fick också en renässans i den pågående process-
reformens spår. Dessa föreningars livskraft var uppenbarligen beroende av
såväl inre engagemang som yttre hot. I Svensk Juristtidning noterades 1940,
att ”Föreningen Yngre jurister vid Svea hovrätt bildades vid sammanträde
i Stockholm d. 10 mars 1939. Föreningen är en sammanslutning av asses-
sorer, fiskaler och fiskalsaspiranter vid hovrätten och har till ändamål att
främja medlemmarnas gemensamma intressen.” Föreningen fick drygt
100 medlemmar med namnkunniga styresmän. Till föreningens förste
ordförande valdes assessorn Sven Romanus.185 Han efterträddes 1945 av
fiskalen Torkel Nordström med assessorn Sture Petrén som hans vice.186

Om Sveriges domareförbund och dess satellitföreningar allt mer
ägnade sig åt att diskutera professionella frågor kom yngreföreningarna
att mer lägga tyngdpunkten i verksamheten på de fackliga frågorna. Det
resulterade i en ombildning av yngreföreningarna och grundandet av Sve-
riges juristförbund i februari 1947 under professor Knut Rodhes ordföran-
deskap. Enligt det nya förbundets stadgar skulle detsamma ha till uppgift
”att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen rörande
anställningsvillkor och förhållandet i övrigt till uppdrags- och arbetsgivare.
Förbundet vill också verka för upprätthållande av en yrkeskunnig och
ansvarskännande juristkår.”187 I denna förening lyste hovrättsjuristerna
helt med sin frånvaro.

184 Nils Berlin, Hovrättsförhandling enligt nya RB, Svensk Juristtidning 1945, 577 ff.
185 Föreningen Yngre jurister vid Svea hovrätt. Svensk Juristtidning 1940, 572.
186 Föreningen Yngre jurister vid Svea hovrätt. Svensk Juristtidning 1946, 152.
187 P.-E.Fürst, Sveriges juristförbund bildat, Svensk Juristtidning 1947, 305 ff.
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När rättegångsbalken trätt i kraft 1948 ökade också kretsen av ledamö-
ter i Föreningen Sveriges hovrättsdomare med domarna vid de nyinrät-
tade hovrätterna i Göteborg och Sundsvall, och Sveriges domareförbund
drog till sitt årsmöte 1948, med riksmarskalken Birger Ekeberg som avgå-
ende ordförande, omkring 225 medlemmar. Förbundet gjorde då också
en viktig stadgeändring; ”dess ändamål skulle bliva icke blott som hittills
att samla medlemmarna till diskussion utan även att avgiva yttranden och
göra framställningar av gemensam vikt för den svenska domarekåren i dess
helhet.” Vid årsskiftet 1948–49 hade förbundet 575 medlemmar.188 I sam-
band med den slutliga organisatoriska processreformen upphörde före-
ningen Sveriges hovrättsdomare i november 1966. Tillgångarna tillfördes
Sveriges domareförbund.189

Denna översiktliga presentation av hovrättsjuristernas organisation i
intresseföreningar har velat visa på föreningslivet som ett viktigt infrastruk-
turellt fenomen i framväxten av det moderna Sverige, ett fenomen som
också var betydelsefullt för de interna diskussionerna inom Svea hovrätts
murar. Processreformen var en reform som i hög grad påverkade hovrätts-
juristernas arbetssituation från president till fiskal, men den blev samtidigt
en facklig fråga relaterad till den enskildes arbetsinsats och arbetssitua-
tion. Det förklarade behovet inte bara av Sveriges domareförbund och
Hovrättsdomareföreningen utan också Sveriges Juristförbund. I efterkrigs-
tidens Sverige blev rollfördelningen än tydligare, där domareförening-
arna spelade piccoloflöjten medan Juristförbundet slog på pukorna. 

1948: En modern rättegång i en historisk hovrätt

Rättegångsbalkens ikraftträdande har betraktats som en av den svenska
rättshistoriens största ”revolutioner”. ”Det är en revolution, men en som
jag tror tilltalar de flesta hovrättsdomare i praktiken”, sa presidenten i
Göta hovrätt Joël Laurin, när han utvärderade det första året med den nya
hovrättsprocessen. ”Det känns tryggare att få döma efter att ha fått se de

188 37 medlemmar var direkt till förbundet anslutna medlemmar (bl.a. justitie- och regerings-
råden), 132 i föreningen Sveriges hovrättsdomare, 127 i föreningen Sveriges häradshöv-
dingar, 217 i föreningen stadsdomare och 62 i revisionssekreterareföreningen. – Sveriges
domareförbund, Svensk Juristtidning 1949, 153 f.

189 Sveriges domareförbunds styrelse, Svensk Juristtidning 1968, 423.
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människor det gäller i stället för att bara studera mer eller mindre tillför-
litliga protokoll.”190

Både i fysisk och mental mening ändrades hovrättspersonalens arbets-
förhållanden den 1 januari 1948. Sammanträdesrummen fick byggas om
till sessionssalar för att möta parter, ombud och vittnen. Det låg en symbo-
lik i justitieminister Zetterbergs formulering att den nya rättegångsbalken
”har sett de dammiga luntorna försvinna och levande människor inta
deras plats”.191 Men muntlighetsprincipen ställde hovrättsjuristerna inför
svåra prov. Den ackusatoriska processprincipen hade helt andra spelregler
än den inkvisitoriska. Joël Laurin i Göta hovrätt konstaterade 1949: ”Enligt
den gamla ordningen var de förhör, som skedde av åklagare och advoka-
ter, nödfallsåtgärder, med det nya förfarandet är det tvärtom, domareför-
höret är en nödfallsåtgärd som helst inte skall behövas.” Och han erkände:
”Jag tror, att vi alla mer eller mindre synda mot det. Felet ligger nog på
båda sidor skranket. För oss domare är det rätt naturligt, att det är svårt att
slå om, när vi varit invanda vid det gamla. Vi ha sett äldre skickliga och
aktade domare, som skött det på ett helt annat sätt, efter den tidens sed,
och som vi försökt efterlikna. Vi se det nog alltför ofta fortfarande så, att vi
tycker vi inte är riktigt ’duktiga’ i ordförandestolen om vi inte pratar själva,
och allra duktigast tycker vi att vi är om vi genom något högst personligt
ingripande lyckas få någon fast eller fri, båda delarna lika illa. – – – Vi stjäl
på det sättet åklagarens och advokatens uppgifter i den nya rättegångsord-
ningen. Meningen är att åklagaren och försvararen skall ha en självständig
ställning i målet. – – – Jag tror att det har stor betydelse, att man kommer
in på rätt spår nu i övergången”, framhöll Laurin.192 

Det muntliga förfarandet krävde organisatoriska förändringar, det hade
Natanael Gärde förutsagt redan 1930, och dessa förändringar drabbade i
hög grad Svea hovrätts jurisdiktionsområde. Processlagberedningen hade
1934 föreslagit inrättande av två nya norrlandshovrätter. Hovrätten för Övre
Norrland omfattande Västerbottens och Norrbottens län inrättades redan
1935, och som nämnts började den sin verksamhet den 1 oktober 1936.
Processlagberedningen kom i sitt förslag till rättegångsbalk 1938 att föreslå
ytterligare en norrlandshovrätt, Hovrätten för Nedre Norrland, med Väster-
norrland, Jämtland och Hälsingland som jurisdiktionsområde. Den fick
sitt säte i Sundsvall (i konkurrens med Härnösand) och började sin verk-

190 B[engt] L[assen], Från dagens diskussion, Svensk Juristtidning 1949, 58.
191 Göta hovrätt återinvigd, Svensk Juristtidning 1949, 550.
192 Hovrättsdomarna om tillämpningen av nya RB, Svensk Juristtidning 1949, 555.
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samhet den 1 januari 1948. ”Hovrätten för Nedre Norrland är en ättling av
Svea hovrätt”, markerade Knut Elliot i sitt invigningstal den 2 oktober
1948. ”De flesta av den nya hovrättens ledamöter är utgångna ur Svea hov-
rätts led. Släktskapen med Sveriges äldsta överrätt förpliktar. Hovrätten
över Nedre Norrland är stolt över den släktskapen. Vi drista oss väl icke att
göra oss till bärare av Svea hovrätts ärorika traditioner, men vår strävan
skall vara att Hovrätten för Nedre Norrland må kunna med aktning näm-
nas vid sidan av sin store frände.”193 

Den store fränden på Riddarholmen hade genom rättegångsreformen
fått sitt jurisdiktionsområde kraftfullt reducerat och detta – som vi kunnat
konstatera – i konflikt med hovrättens egen uppfattning. 

Av den moderne domaren krävdes nu också en samhällsanpassning.
”Rättegångsreformens muntliga och koncentrerade handläggning av
målen skärper enligt samstämmiga vittnesbörd kravet på domarens för-
måga att snabbt sätta sig in i den situation och miljö som advokater och vitt-
nen skildrar vart sitt stycke av”, konstaterade Dagens Nyheter i en ledare inför
rättegångsbalkens ikraftträdande.194 ”Utan tvivel ter det sig ur denna syn-
punkt beklagligt att den svenska domarkåren har blivit mer isolerad från
vanliga bestyr än den tidigare var.” Tidigare var yrkesdomaren verksam i
politiskt arbete eller i affärsengagemang. Det var angeläget, framhöll
ledarskribenten, ”att göra domarkarriären mindre sluten än den nu är, att
uppmuntra dem som anses lämpa sig för domarvärv att förlägga en avse-
värd del av sin meritering utanför de rättsskipande instanserna – – –
Reformprogrammet för domarrekryteringen bör syfta såväl till bredare
plats för advokat- och åklagarpraktik som ökad återströmning av hovrätts-
jurister efter fullgjorda förvaltningsuppdrag”. Embryot till en öppnare
domarbana fanns alltså redan i den tidiga efterkrigstidens rättspolitiska
diskurser. 

Med facit i hand kan man genom att anlägga ett längre historiskt per-
spektiv konstatera, att Svea hovrätts ledamöters bidrag till de stora rättsliga
reformfrågornas lösning varit begränsat. Redan 1909 konstaterade John
Tjerneld, att för att genomföra en reform krävdes ”att de gamla hovrätts-
råden (fick) minsta möjliga inflytande på reformen. [Dessa] i hovrättsar-
betet grånade, ytterst respektabla män, så snart det gäller frågan om refor-
mer i hovrätternas arbetssätt, gripas av den största motvilja. Fruktan för det

193 Invigningen av Hovrätten över Nedre Norrland, Svensk Juristtidning 1948, 688.
194 Dagens Nyheter 8.8.1947, cit. av Bengt Lassen, Från dagens diskussion, Svensk Juristtidning 1947,

675.
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nya endast därför, att det är nytt, oförmågan att i detsamma se annat än
yngres omogna påfund, se där känslor lika vanliga som naturliga hos dessa
bärare av det gamla systemet.”195 Samma argument lyftes fram även efter
hovrättsreformens genomförande. Det blev ingen förbättring förrän ett
antal äldre hovrättsledamöter försvunnit från sessionssalarna. Samtidigt
fanns en ”aldrig svikande ansvarskänsla” inbyggd i hovrättsledamöternas
livsstil. Guldberg slogs av hur inte bara de dömande ledamöterna utan per-
sonalen i stort hade anpassat sig till den nya rättegångsbalkens ritualer.196

Det är lätt med våra moderna ögon att kritisera och raljera över äldre
generationer av hovrättsjurister. Det är emellertid viktigt att väga in förut-
sättningen för deras yrkesroller, nämligen att agera med förutsägbarheten
som ett rättssäkerhetsargument. Man vet vad man har, men man vet inte
vad man får, som Carl Lindhagen framhöll.

Efter denna historiska prolog till hovrättens 400-årsjubileum finns
anledning rikta blicken mot framtiden, och visa hur den moderne dom-
stolsjuristen visat på en närmast revolutionerande förändringskraft på
vägen mot den optimala – kanske utopiska – rättskultur som är vår tids
vision! 

När Sture Petrén 1969 lovprisade sin företrädare Birger Ekeberg som
hans efterträdare på stol 1 i Svenska Akademien framhöll han inte bara
honom som hovrättspresident utan också som lagstiftare i eleganta formu-
leringar. Han skrev:197

”De uttryck Ekeberg fann för sin syn på rättens betydelse för den mänsk-
liga sammanlevnaden och på de nordiska länderna som gamla rättssam-
hällen är också väl värda att ihågkommas även i en framtid, då hans lagar
kommer att ha gått till rättshistorien.”

När Petrén uttalade detta epitafium över den bortgångne Ekeberg ana-
des än en gång en ny tid. Efterkrigstidens statsminister Tage Erlander hade
ersatts av Olof Palmes första regering, retoriken om jämlikhet och jäm-
ställdhet förverkligades med hjälp av den starka statens demokratiska lag-
stiftning till skydd för den enskilde medborgaren. Protesterna mot Viet-
namkriget i Asien framfördes av universitetens studentkullar, som var de
första utan egna erfarenheter från beredskapstiden i andra världskrigets
skugga. 1900-talets modernitet var i början av 1970-talet på väg att nå sitt
optimum. 

195 Tjerneld, a.a. (1910), 137.
196 Harry Guldberg, a.a. (1966), 202.
197 Petrén, a.a. (1969), 36.
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Kanske var det detta Sture Petrén ville förmedla till framtidens historie-
berättare av Svea hovrätts och dess aktörers historia? 1948 må ha varit ett
revolutionärt årtal för alla svenska praktiserande jurister, men kanske var
det först två decennier senare som det stod klart att lagen som ett entydigt
politiskt styrinstrument skulle förpassa äldre lagstiftning till rättshistorien. 

Birger Ekeberg hade 1948 lämnat presidentstolen i Svea hovrätt för att
bli riksmarskalk. Han efterträddes av en annan av det tidiga 1900-talets
främsta jurister, präglad av det demokratiska genombrottets tidsepok, jus-
titierådet Arthur Lindhagen. Hans namn är i första hand knutet till Arbets-
domstolen vars förste ordförande han var och från vilken position han
1947 hämtades till Svea hovrätt. Han var också ledamot av lagberedningen
1918–1929. Birger Ekeberg antog, att det som fick Lindhagen vid 62 års
ålder att överta presidentstolen i Svea hovrätt efter honom var ”kanske
främst det lockande i uppgiften att på en ledande post få medverka då det
gällde att föra rättegångsreformen ut i livet”. Men väl på plats blev han
gång efter annan besviken över att det var lagremisser och administrativa
uppgifter som mer än rättskipningen tog hans tid i anspråk. Men också de
senare hade anknytning till processreformen. ”Mångfaldiga voro – – – de
frågor beträffande hovrättens verksamhetsformer och lokalbehov, som nu
skulle få sin slutliga lösning”. Inte minst skulle sessionssalar för parter,
ombud, vittnen och allmänhet inredas i det gamla palatset. I Arbetsdom-
stolen hade han visat prov på ”den svenska domarkårens goda traditioner
[att] hålla sig borta från de politiska och ekonomiska striderna”. Samtidigt
hade han i Arbetsdomstolen fått tillämpa den muntlighetsprincip som nu
också skulle införas i hovrätten. Åtskilliga av hovrättens yngre befattnings-
havare hade som sekreterare biträtt Lindhagen där ”fyllda av beundran
över hans lysande domaregenskaper”. De unga hovrättsjuristernas ”utbild-
ning och prövning handhades också av honom på ett föredömligt sätt.”198 

Lindhagen var för Sture Petrén en viktig förebild. I Arbetsdomstolen
hade han ingått i ”den krets av tjänstgörande yngre jurister, som utgjort
[Lindhagens] juridiska familj”. I Svea hovrätt fick Lindhagen uppgiften att
”i hovrättens nya rättegångsordning omsätta de erfarenheter som vunnits
av processen i arbetsdomstolen”. I en nekrolog noterade Petrén: ”Vår
yngsta domstol kom därigenom att i sin tur utöva inverkan på de äldres
arbetsformer”.199 Inte bara förfarandet utan också domstolskulturen för-

198 Birger Ekeberg, Arthur Lindhagen, Svensk Juristtidning 1950, 161 ff.
199 Sture Petrén, Arthur Lindhagen och arbetsdomstolen. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

22.2.1950.
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ändrades. Lindhagens grundlighet ”även i minsta detalj” var allmänt
omvittnad. Harry Guldberg, som arbetat med honom redan i lagbered-
ningen, hade noterat att han därför arbetade ”rätt tungt, men det var en
tyngd som endast besvärade honom själv och troligen kom att ligga bakom
en, mänskligt att döma, för tidig död”.200 Efter endast tre år i presidentsto-
len avled Lindhagen i februari 1950.

Slutackord och försök till sammanfattning

Till Lindhagens efterträdare utsågs i september 1950 justitierådet Harry
Guldberg (1890–1981). Ett kvarts sekel hade förflutit sedan han förordna-
des som revisionssekreterare och lämnade hovrätten, och nu kom han till-
baka till en helt förändrad överrätt. I talet han höll då han tillträdde ämbe-
tet framhöll han att ”utvecklingen hade ridit fort” under den tid han varit
borta från hovrätten. ”Särskilt arbetsformerna ha undergått stora föränd-
ringar. Det gäller att förena det nya med det omistliga av det gamla så att
rättsarvet bevaras”, sa han.201 Men för fiskalsaspiranternas vidkommande
var skillnaden mindre framträdande, även om förbindelserna mellan de
dömande ledamöterna och aspiranterna var livligare än 1925.202

Ove Rainer blev fiskal i Svea hovrätt under den Guldbergska egiden
1952 – alltså efter den stora revolutionen. Han beskrev i sina minnen 1984
att det då fortfarande rådde en militär kasernmentalitet för aspiranterna.
Det gällde ”att vara duglig och helst duktig under en starkt auktoritär led-
ning som despotiskt avgjorde om man passade för domarbanan.” Men han
konkluderade med en iakttagelse, som får bilda ett slutackord till de föl-
jande kapitlen i denna skrift:203 

”Det är mänskligare nu. Ty även domarna påverkas av nya strömningar
i samhället.”

Det var ett uttalande som Natanael Gärde skulle ha uppskattat. Han skis-
serade 1931, ett framtida ”folksamhälle” vid en tidpunkt då ekonomin var
ett kaos, arbetslösheten stor och de totalitära staternas trummor larmade
vid horisonten. Det ska ”omsluta de särskilda folken och där dessa skola
ingå som fria medborgare”, skrev han och ska sätta den enskilde medbor-

200 Harry Guldberg, a.a. (1966), 105.
201 Harry Guldberg, a.a. (1966), 195.
202 Harry Guldberg, a.a. (1966), 197 f.
203 Ove Rainer, Makterna, P.A. Norstedt & Söners Förlag: Stockholm 1984, 12 f.
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garens rättstrygghet som rättsordningens främsta mål. Denna rättstrygghet
skulle bygga på demokratins principer och ”uppbäras av en lagstiftning
och ett domstolsförfarande, som erbjuda garanti för objektivitet och opar-
tiskhet.” ”Uppenbarligen återstår till det målet många generationers
arbete och strävanden”, konstaterade Gärde. Men med den historiska bak-
grund, som var självklar för hans domarroll, kunde han i en avslutande
konditionalsats vara trygg i förhoppningen, ”att också folkens rättstrygghet
är ett mål, som skulle tillföra mänskligheten nya, oanade möjligheter och
som därför är värt våra bästa ansträngningar.”204 

För Natanael Gärdes generation hade Ivar Afzelius varit en viktig före-
bild. Som hovrättens president höll denne en oration vid 300-årsjubiléet i
Stora rummet. Den mynnade ut i ett historiskt tillbakablickande men
också ett identitetsfyllt ackord. För då tre sekler sedan, konstaterade Afze-
lius: 

”… var det ju egentligen själva personerna, som gåvo rättskipningen dess kraft. Vi äro

fostrade i den uppfattningen, att det skall vara lagen som står över såväl domaren som

parten, att domaren är lagens tolk men icke får träda i dess ställe; och vi mena förvisst

att detta betecknar en högre rättsutveckling. Men känslan för den naturliga rättvisa, som

all rättskipning strävar att nå, kan inte undgå att framkalla vår nästan med avund

bemängda sympati för dessa män, som mestadels för sitt dömande icke hade annat rätte-

snöre än sin domareed. Över hela deras färd låg en karlavulen folklighet, vida skild från

den skolastiska visdom och subtilitet, som utmärkte samtidens mycket lärdare domarkol-

legier i andra länder. Även här skönjes gryningen av Sveriges storhetstid.”205

I den polycentriska och multikulturella rättsstat, i vilken Svea hovrätt firar
sitt 400-årsjubileum, framstår Afzelius historiemedvetna retorik och Gär-
des profetiska uttalande, båda hinsides 1900-talets världskatastrofer, som
ett dynamiskt giltigt mantra, vår tids janusansikte mellan nationell rättslig
identitet och såväl EG-rätt som Europakonventionens senmoderna folk-
rätt.

Natanael Gärde och Ivar Afzelius talar till oss från det förflutna, men
deras rättssyn ger fortfarande mening. Om vi vill lyssna till historien – och
det har domare i alla tider tvingats göra – blir vi också medvetna om de
kunskapsstrukturer och de argumentationsmodeller som dessa våra före-
gångare verkat i. Samtidigt måste vi sätta in uttalandena i deras skilda sam-
manhang och kontexter. Svea hovrätt är den rättsliga institution i Sverige

204 N. Gärde, a.a. (1931), 226 f.
205 Afzelius, a.a. (1913), 183.
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som med sin 400-åriga historia är bäst ägnad att studera om vi vill försöka
hitta den svenska rättskulturens djupa strukturer och levande traditioner. 

Vi har kommit till slutet på denna historiska översikt. Den komparativa
rättshistorien hjälper oss att finna de krafter och motkrafter som sätter sin
prägel på skilda perioder av hovrättshistorien.

Den första perioden börjar 1614 och avslutas med det karolinska enväl-
dets entré 1680. Under den här perioden, då hovrättens verksamhet var
förlagd till det kungliga slottet Tre kronor, var den Kungl. Hovrätten place-
rad i det svenska stormaktsväldets rumsliga centrum. Hovrättsledamöterna
skolades in i en professionell miljö i hög grad präglad av internationella
impulser med hjälp av en extensiv rättskällelära. I avsaknad av en tidigmo-
dern lagstiftning blev hovrätten en dynamisk tankesmedja för svensk rätts-
bildning. Hovrättens prejudikatsamlingar blev viktiga källor för den karo-
linska lagkommissionen, när den började sin verksamhet 1686. 

Nästa period omfattar det karolinska enväldet och frihetstiden fram till
1734 års lag. Karl XI knöt nu rättstillämpningen och rättsbildningen hår-
dare till Justitierevisionen, dvs. den del av rådet som avgjorde de rättsliga
konflikterna i sista instans. Rättskälleläran blev strikt nationell, samtidigt
som den svenska domarkarriären blev helt professionaliserad. Häradshöv-
dingetjänsterna fick inte längre besättas med vikarier utan med lagkun-
niga jurister. Tillkomsten av 1734 års lag innebar också en positivering av
den svenska rätten. 1734 års lag var i hög grad en produkt av sin tid, dvs.
den rätt som gällde i Sverige 1734.

Under frihetstidens senare period (1734–1772) fick hovrätten i sin rättstill-
lämpning möta de första vågorna av modernt upplysningstänkande i form
av religionskritik och tryckfrihet. Redan med hjälp av tryckta rättegångs-
handlingar kan visas hur dessa europeiska idéströmningar nådde fram till
Svea hovrätt.

Med det gustavianska enväldet 1772–1809 drogs Svea hovrätt in i både
rättspolitiken och rikspolitiken. Gustav III önskade framstå som rättvisans
beskyddare, kritiserade korruptionen och agerade med rättsliga reformer
som en upplyst monark. Efter kungamordet kom Svea hovrätt i fokus för
uppmärksammade högmålsbrott, i vilkas processer både mot Anckarström
och senare mot Armfelt föråldrad straffrätt kolliderade med politiska mål-
sättningar. Hovrättsjuristerna ställdes inför stora påfrestningar både
beträffande ”självständighet och domareheder”.

Med tillkomsten av den nya regeringsformen 1809 och dess maktdel-
ningslära fick domstolarna och domarna en stärkt ställning. Under perioden
1809–1870 upplevde hovrätten starkt den politiska kontext som präglades
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av motsättningen mellan konservativa och liberala positioner. Exemplen
har här hämtats från högförräderimålen mot Crusenstolpe och Lindberg.
De hade kunnat mångfaldigas. De politiska motsättningarna visade sig
också i hovrättens kritiska position till det stora (misslyckade) kodifika-
tionsprojektet.

Nästa period är den som inleds med tillkomsten av den idealistiska libe-
rala rättsstaten 1870 och avslutas med det demokratiska genombrottet 1920. Det
är under denna tid som visionerna om den moderna hovrätten börjar ta
form. Lagberedningens omfattande principbetänkande 1884 och för-
stärkta lagberedningens 1887 låg under decennier till grund för diskussio-
nen om Svea hovrätts ställning i svenskt rättsliv. Den biografiska litteratu-
ren är entydig när det gäller de yngre juristernas kritiska inställning till
arbetsförhållanden, hierarkiska strukturer och traditionella karriärriter.
Kraven på reformer blev allt mer artikulerade samtidigt som domstolarna
– enkannerligen Svea hovrätt – får en stark position i det svenska rättslivet.
Domarna åtnjöt hög status i samhället, presidenterna tillhörde tidens
intellektuella aristokrati med Ivar Afzelius som ett belysande exempel.

Med framväxten av den moderna demokratiska rättsstaten 1920–1948 in-
trädde en formativ period för tillskapandet av Svea hovrätt som en viktig
arena i en modern domstolsorganisation. Perioden präglades av process-
reformen, dvs. Processkommissionens principbetänkande 1926 och Pro-
cesslagberedningens lagförslag 1938. Som visats kom Svea hovrätts jurister
att vara aktiva aktörer både i lagstiftningsärendet och i den offentliga de-
batten. Muntlighetsprincipens genomförande i hovrätten stod i centrum
för debatten. Hovrätten och många av dess jurister var kritiska och skep-
tiska till reformen. I diskussionen framkom också vilken resursförändring
och vilka kostnader en sådan reform skulle innebära. Det var också från
denna tid som hovrätten blev en plantskola för de unga jurister som kräv-
des för att genomföra de omfattande lagstiftningsreformer som initierades
från 1930-talets början. Hovrättspresidenterna fick från denna tid i uppgift
att rekrytera en växande skara hovrättsfiskaler för lagstiftningsuppdrag i
kanslihuset och riksdagsutskotten. ”Kungsvägen” för den svenska domar-
karriären gick från och med denna tid från hovrätten inte bara till revi-
sionssekreterartjänster i Nedre justitierevisionen utan också till regering
och riksdag. Det var uppdrag som bidrog till att förstärka hovrättsjurister-
nas nationella identitet i den neutrala välfärdsstatens Sverige.

Denna framställning sätter punkt 1948, men denna översikt har skrivits
2013 inför det förestående hovrättsjubileet. Det innebär att den del av hov-
rättshistoriken som handlar om rättegångsbalkens implementering, kriti-
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ken mot densamma och de successiva reformer som inramades av efter-
krigstidens konstitutionella folksuveränitet, faller utanför denna framställ-
ning. Liksom det nya rättsliga paradigm, som har växt fram efter kalla
krigets slut, ”murens fall” 1989, Maastrichtavtalet 1992 och Sveriges anslut-
ning till Europeiska unionen 1995.

Rättshistoria är historia för jurister. Men hjälp av juristernas historia fin-
ner vi inte bara förutsättningarna för vår egen tids rättsliga ställningstagan-
den och avgöranden, vi kan också konstruera bilden av vår rättsliga kultur
och identitet. Som denna framställning velat visa har Svea hovrätt genom
seklerna stått centralt i den svenska rättsutvecklingen. Därför är hovrättens
historia viktig för vår tids svenska jurister. Liksom för Ivar Afzelius vid hov-
rättsjubileet 1914 blir den komparativa rättshistorien ett sätt att odla
denna medvetenhet. Exempelvis är parallellerna mellan hovrättens första
period 1614–1680 och vår egen tids hovrätt uppenbara. 1600-talets svenska
jurister levde i en kunskapsvärld präglad av transparens. I en närmast schi-
zofren tillvaro bearbetade 1600-talsjuristerna ständigt konflikter mellan
den svenska rätten och den europeiska. Den extensiva rättskällelära, som
studerades av Sture Petrén och Stig Jägerskiöld i Svea hovrätts källmaterial
till Svea hovrätts 350 årsjubileum, visade hur hovrättsjuristerna ständigt
påmindes om den europeiska rättskultur de mött genom studieresor,
domarutbildningen och en omfattande europeisk rättslig litteratur. Då
som nu tog det generationer att etablera den europeiska kunskapsstruktu-
ren. Då var det en utbildningsprocess som inleddes på 1630–40-talet och
som fick sin genomslagskraft på 1680-talet. Från vår tid kan vi ta inkorpo-
reringen av europakonventionen som ett jämförande exempel och konsta-
tera att konventionens genomslagskraft också har tagit (minst) en genera-
tion. De ansökningshandlingar och ”CV”:n som Domarnämnden i dag får
in från de sökande har på samma sätt en uppenbar parallellitet när det gäl-
ler redovisningen av utrikes erfarenheter med de som genom 1600-talets
jurister gav in som suppliker när de sökte domartjänster i hovrätten.

På samma sätt finner vi historiska paralleller mellan de formella pro-
cessformer som fastställdes för hovrättsprocessen i rättegångsbalken i 1734
års lag och den s.k. ”moderna rättegång” som i dag ses som vår tids tekno-
logiska innovation i hovrätten. Skillnaden mellan att som då läsa under-
rättsprotokoll och som idag se på videoupptagningar från tingsrätterna är
egentligen endast en skillnad i tekniker. Mellan de två formerna ligger
1948 års rättegångsbalk och dess muntliga överrättsprocess och de erfa-
renheter den gav. I båda fallen betraktas det muntliga förfarandet som ett
arbetskrävande och ekonomiskt dyrbart element av processen.
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I hovrättens historia har vi också funnit ett annat genomgående drag:
Dynamiken mellan en nationell, traditionell rättskultur och en internatio-
nell representerande förnyelse och progression. Vi finner den sistnämnda
i den påverkan fransk rättskultur hade på det postrevolutionära reform-
tänkandet under 1800-talets första hälft, och på det dominerande tyska
inflytandet från 1870 och fram till andra världskrigets utbrott 1939. Också
i dagens rättstillämpning ser vi den europeisering som medlemskapet i
Europeiska unionen har medfört.

På samma sätt kan vi historiskt konstatera att hovrättsjuristerna under
skilda perioder med olika kontexter har sökt markera sin identitet i dom-
stolens konstitutionellt grundade autonomi. Samtidigt har de varit utsatta
för skilda former av politiska påtryckningar som yttrat sig i kritik eller
anpassning. Hovrättsjuristernas självbild var länge, långt in på 1900-talet,
präglad av synen på domaruppgiften som idealistisk. Den var ett kall.

Hovrättsdomarna har genom seklerna verkat i dialog med det om-
givande samhället. Presidenterna har i det sammanhang varit arketypiska
förebilder. De har sällan rekryterats inom hovrättens personal utan från
andra samhällsuppgifter, under de senaste två seklerna ofta från justitie-
rådstjänster i Högsta domstolen. 

Det kritiska perspektivet har fått stor plats i den här framställningen.
Framställningen har emellertid kunnat visa, att trots att det under vissa
perioder i hovrättens historia funnits allvarlig kritik mot system, förfa-
rande och aktörer, så har Svea hovrätt framträtt som motståndskraftigt mot
reformer. Konservativa positioner har större överlevnad än politiska hug-
skott och reformiver. Med det valda perspektivet har för Svea hovrätts vid-
kommande kunnat bevisas, att det genom seklerna utvecklats en autonomi
som också synliggör en domarroll där maktdelningen mellan politiker och
jurister upprätthålls. Genom att i sin diskursiva retorik mer vara traditions-
bevarare och reformkritiker har hovrättsjuristerna – generellt sett – i stäl-
let för att politiskt och populistiskt anpassa sig till tidsandan inte bara upp-
rätthållit domstolens autonomi utan också i hög grad verkat för medbor-
garens rättssäkerhet. Detta är och förblir en av rättshistoriens många
spännande paradoxer.
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