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Spindelns garn 

Spinnelen i sin garn, bestrickar de spinkota myggar 
Getingar snåra sig ut, och slimma de brummande brömsar 
Sådan är allmänner lag: de fattiga fastna, besnärjas,  
Stålte och store gå fri, och släppas de trotsige Drottar 
   Stiernhielm
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Ständernas kommission vid riksdagen 1755–56 markerade höjdpunkten på frihetstidens politiska 

förföljelser och blev en blodig manifestation av den misstänksamhet som rådde inom det politiska 

livet. Kommissionen hade inletts för att undersöka ett slagsmål i bondeståndet, men utvidgades 

snart till en politisk domstol som sög upp rannsakningar av alla möjliga politiska förseelser – 

spridning av ottillåtna politiska skrifter, mutor och trakteringar. Dess verksamhet kröntes med 

rannsakningen av de inblandade i statskuppsförsöket i juni 1756. Versen ovan är skriven på 

försättsbladet till registerbandet till ständernas kommissions protokoll av en okänd samtida 

betraktare. 

Denna bok behandlar de spinkiga myggorna och getingarna i frihetstidens politiska liv, och 

den gör det i det garn som var huvudstaden under riksdagarna. Det var en orättvis värld, som den 

skrivare som nedtecknat Georg Stiernhielms ord så tydligt såg. Det var skillnad på folk och folk 

när det gällde politik, det var ingen nyhet under frihetstiden. Somligas börd öppnade dörrar för 

politiskt deltagande på många arenor, och på många sätt. Andras handlingsutrymme var 

inskränkt och nogsamt bevakat av dem som stod högre upp på samhällsstegen. Men 

ståndstillhörighet och kön avgjorde inte ensamt huruvida man kunde ta del i det frihetstida 

politiska livet; personliga egenskaper och färdigheter kunde överbrygga det man inte hade i 

formell ställning, och dessa färdigheter kunde man tillägna sig under vistelsen i huvudstaden. 

Även en och annan geting snärjdes i spindelns garn, och myggor kunde snåra sig ut.  

Detta var en tid då det politiska landskapet förändrades och denna rörelse utgick ifrån en 

förändring av praktisk handling. Förändringen rörde hur människor agerade när de ville göra 

politik: vart de gick, vem de träffade, och hur de betraktade sig själva och andra i social 

interaktion. Jag kommer att argumentera för att den frihetstida medborgaren i stor utsträckning 

skapades i staden Stockholm. Denna studies huvudfråga är således Hur blev man en medborgare 

genom att vara i Stockholm?  
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Läsaren inbjuds härmed in i spindelns garn – till gränderna, torgen, vinkällarna, 

sängkamrarna och tortyrkamrarna – för att betrakta de höga och de låga när de snärjer och snårar 

sig ut. Det var en värld som var långt ifrån de vackra lovtal till frihetens försvar som framfördes 

vid riksdagarnas öppnande, men heller inte så fasansfullt förrädisk och korrupt som äldre 

forskning velat framhålla. Det politiska livet i Stockholm hade en logik som människor kunde 

förstå, och därmed utnyttja. Det är medborgarblivandets logik i det som utgjorde politikens 

hjärta jag hoppas kunna avtäcka. 


