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FREDRIK SAMUEL 
SILFVERSTOLPE 
Bildkonstnär, född 1769 i Stockholm, död där 1851. Han 
studerade vi Konstakademien och var elev för Louis Jean 
Desprez en av konstnärerna som Gustav den III tog till 
Sverige. Därefter studerade han i Uppsala och avlade 


kansliexamen där 1792. 1796 anställdes han som chargé d’affaires i Wien, varifrån han 
återkallades 1802 för att därefter ha samma befattning i Madrid. Sedan var han åter 
någon tid anställd som chargé d’affaires i Wien, samt avgick 1806 för att ta sin an samma 
uppgift i Petersburg, där han kvarstannade till 1807. Han har målat landskap i gouache. 
Han förordnades till överintendent 1813 och innehade detta ämbete i tjugutre år till 1836. 
Han var även preses i Konstakademien och föreståndare för Kungliga museum. Han 
införde ordning och reda i Konstakademien och med kronprinsens stöd fick han 
förbättrat undervisningen. Han blev föremål för slitningarna mellan opponenterna, men 
fick uppleva att söndringen upphöra genom hans diplomatiska förmåga. 
 
Bild: Illustration till Anna Maria Lenngrens, Fröken Juliana. 
 
Denne Silfverstolpe  har skrivit om sin upplevelse 12 mars på Stockholms slott 1809, dagen 
före kungens arrestering.  
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TREDJE AVDELNINGEN. 


I .  
 


Sedan truppen blifvit försedd med dugliga kläder och 
gevär samt proviant, fourage och ammunition, uppbröto 
bataljonerna, husarerne och artilleriet successive d. 8 och 9 
Mars och gjorde långa och hastiga dagsmarscher mot 
Stockholm. Vid dessa uppbrott visade sig soldatens 
entusiasm till en sådan höjd, att den väckte alla närvarandes 
förundran; så mycket mera, som en och annan känd person 
torde hafva påräknat, att soldaten skulle neka att gå längre än 
till Carlstad. Soldaterna kastade ej allenast. hattarne utan 
äfven gevären i luften under beständiga hurrarop, och 
glädjen lyste i deras ögon. Det var omöjligt, att vid åsynen 
häraf ett ögonblick tvina om utgången'. 


Dalbataljonen och Öfverste-löjtnantens af Nerike och 
Wermland regemente uppbröto den 9 Mars kl. 5 e. m. och 
marscherade sedan stora vägen till Örebro. 


Samma dag kl. 6 e. m. uppbröto Wermlands 
sammandragna jägare-bataljon och Majorens bataljon, och 
marscherade Carlskoga-vägen till Örebro. 


Den 40 Mars marscherade husar-sqgvadronerna och 
artilleriet stora vägen. 
 
1 Adlersparres ord. 


59 


Högqvarteret förlades till Christinehamn, hvarifrån 
skrefs med extra post följande bref till öfversten m. m. 
baron Carl Henrik Posse: 


58 


Innan jag med Wermländska trupperna uppbröt, från 
Carlstad för att gå till Stockholm, hade jag afsändt öfver-
adjutanten baron Anckarsvärd till general Staffeldt, på 
norska sidan, för att af honom affordra svar på hvad man uti 
sakernas närvarande läge hade att förvänta från den 
fiendtliga sidan; baron Anckarsvärd återkom i natt och 
upphann mig här, och är det med synnerligt nöje jag får äran 
meddela general Staffeldts med prinsens af Augustenburg 
autorisation gifna svar: 


»Att som kriget emellan Sverige och Danmark ej varit 
nationelt, utan endast härledt af monarkernas tvistigheter, 
blefve svenska nationen den danskas allierade från samma 
stund, deras inhemska rörelser hade till syftemål: Fred i 
Norden.» — I följe hvaraf general Staffeldt lemnat det löfte, 
att ej profitera af svenska truppernas aflägsnande från 
gränsen för att göra infall, och att i händelse Frankrikes eller 
Rysslands rörelser kunna föranleda till ett oundvikligt anfall 
från Norrige, skulle svenska befälhafvaren derom blifva 
averterad 10 à 12 dagar innan någon rörelse skulle börjas. 
Christinehamn d. 11 Mars  809. 


Georg A d l e r s p a r r e .  


Adlersparre anför: att han för den kolonnen, som gick 
öfver Carlskoga, hade utsatt korta dagsmarscher, under 
förmodan, att man i denna, för honom okända ort med 
svårighet skulle få skjuts; men en kurir från befälhafvaren 
major Oldenskjöld mötte honom på vägen med 
underrättelse om innevånarnes stora beredvillighet, sant att 
han kunde få en häst för 
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Efter 1809  


Några ord om efter 1809 i Finland. 


Folket i Finland, lokalbefolkningen, hade en förmåga och vilja att bidra till 
krigsansträngningarna. Det är inte möjligt att bedöma krigets utgång utan att ta hänsyn till 
det. 
Lokalbefolkningen levererade den största delen av proviant och foder, som den finska armén 
behövde. Dessutom skötte lokalbefolkningen inkvarteringar, malning, bakning, skjutsning, 
sjötransporter och så vidare. Kriget stod och föll med kvinnornas bakning och männens 
skjutsningar. Utan lokalbefolkningen hade det varit omöjligt att bedriva kriget 
överhuvudtaget. Den viktigaste lärdomen som man kan dra av finska kriget är förståelsen för 
vad de lokala resurserna betydde. Den svenska armén hade ett problem i det avseendet. 
Den kunde inte med lika stor trovärdighet förmå lokalbefolkningen till lydnad. Här hade 
ryssarna en fördel. De kunde framföra sina krav med öppna eller förtäckta hot om 
repressalier. Inför detta böjde sig de flesta. 


Delningen av Sverige och det nya läget blev för Finlands del både en smärtsam skilsmässa 
och en ny start. I det gamla svenska riket hade Finland ingått som en riksdel med ungefär en 
tredjedel av rikets befolkning. I det nya läget blev de östra delarna av det svenska riket ett 
självstyrande storfurstendöme inom det enorma ryska väldet, där Finlands invånare utgjorde 
ett par procent av rikets befolkning. Före 1809 hade man rört sig inom samma rike. Efter 
1809 löpte en riksgräns mellan Finland och Sverige.  


Frågan är när ett krig är över. På samma sätt som när det gäller frågan när ett krig börjar är 
svaret: det beror på. För stora delar av den finländska befolkningen tog det åratal att komma 
underfund med och acceptera den nya överhögheten. Inkvarteringar av ryska soldater blev 
en ny erfarenhet på många håll i Finland. Inte minst på Åland blev inkvarteringarna mellan 
1809 och 1840 en tung börda att bära. 


En allmän befolkningsminskning blev resultatet av det finska kriget. I Oravais by härjade 
rödsot och nervfeber och soldaterna drog med sig fältsjukan in i bondstugorna i 
Västerbotten. Som följd av kriget ökades också antalet fattiga. 
Många soldater från det svensk‐finska kriget var så nedbrutna att de avskedades. De fick en 
mycket oviss framtid där familjerna måste försörjas på något sätt. 


I freden i Fredrikshamn den 17 september 1809 bestämdes att ingen fick ha egendom i både 
Finland och Sverige. De som önskade byta land fick tre år på sig men skulle ha utvandrat före 
år 1812. Det var nog inte många, som kunde tänka sig att flytta på andra sidan havet utan att 
ha släktskapsband eller andra kontakter där. Det kanske också rörde sig om personer som 
tog ställning aktivt mot den nya överheten, och ”röstade med sina fötter”.  
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Jämfört med läget före 1809 blev flyttningsrätten till Sverige kraftigt begränsad för ” den 
arbetande och tjänande klassen”, undantaget var hantverkare, medan flyttning till Ryssland 
efter en tid blev i det närmaste samma sak som flyttning inom Finland, den var byråkratiskt 
övervakad, men i praktiken fri. Många finländare lockades till storstaden Petersburg för 
finländare i Ryssland var fri arbetskraft i ett samhälle, som annars var dominerat av 
livegenskap. I mitten av 1800‐talet var Petersburg världens största finskspråkiga stad före 
Åbo och Helsingfors.  


Vid delningen av Sverige gällde det att väga egendom, karriärmöjligheter, politiska 
perspektiv och känslor mot varandra. De ledande grupperna i samhället var beroende av 
inkomster från egen jord eller från statstjänst. I praktiken var det statstjänsten som 
upprätthöll de ledande gruppernas ställning. De var beroende av furstens eller statens 
välvilja. Den stora massan av folket var inte lika beroende av furstens eller statens välvilja, 
utan här var det i stället behovet av att säkra sin försörjning som påverkade flyttningarna. 
Frånsett hantverkarna förväntades de inte heller flytta, utan skulle helst förbli inom sitt 
område.  


Fredsfördraget innehöll mycket liberala regler för handel och kontakter mellan de gamla 
riksdelarna. Tullfriheten mellan Finland och Sverige upprätthölls. Ryssarna insåg att ett 
fullständigt stopp för handel och kontakter bara skulle inverka menligt på det finska 
storfurstendömets näringsliv. I längden kom trots allt S:t Petersburg att bli den metropol dit 
handel och det intellektuella utbytet riktades. En symbol för den nya tiden blev att 
Helsingfors tog över efter Åbo som huvudstad i storfurstendömet. 
Särskilt i Österbotten innebar freden en stor negativ förändring. Österbotten hade alltid av 
tradition vänt sig mot den västra rikshalvan. Men med den nya orienteringen österut kom 
Österbotten på sikt i bakvattnet. T ex den lukrativa skeppsnäringen började nedmonteras 
och fortgick successivt. Mot slutet av 1800‐talet började även en ny finskspråkig nationell 
identitet göra sig gällande. Den starka ställning som det svenska språket dittills haft började 
ifrågasättas, liksom förbindelserna med det forna moderlandet. 


Följderna av riksdelningen 1809 fick för en tid rakt motsatta effekter i Sverige och Finland. 
Småstaden Helsingfors, som hade blivit upphöjd till huvudstad, hade snart två ortodoxa 
kyrkor, en katolsk kyrka, en synagoga och ett muslimskt bönehus. Landets invånare hade 
kontakter till Petersburg, Alaska, Kaukasus, Sibirien och Amurlandet i Centralasien som 
ständigt vidgade vyerna och ökade mångkulturen något som hände i andra delar av Norden 
först på 1900‐talet.  
Det var inte så förvånande att en del av storfurstendömets invånare började betrakta 
Sverige som litet och lantortsmässigt. Sverige hade färre omvärldskontakter än på mycket 
länge. När också invandringen från Finland nästan upphörde efter 1809 blev Sverige mera 
inåtvänt och ”svenskt” än kanske någon period i sin historia. Samtidigt skrev Helsingfors 







Sida 3 av 3 


 


Tidningar 1836 att ett nytt ”fält till framgång öppnade sig för Finlands söner inom det 
widsträckta Kejsare‐Riket”.  


 


Den period då Sverige, åtminstone i några avseenden, var mer insnävat än Finland blev kort, 
men in‐ och utvandringen ger en god fingervisning både på riksdelningens effekter och på 
ländernas tillfälligt omkastade roller. 


Gatunamnen hade av tradition varit svenska i Finland, eftersom förvaltnings‐ och 
ämbetsspråket var svenska även i det för övrigt till stora delar finskspråkiga inlandet. 


Då Finland blev en del av det ryska imperiet kan man börja peka på skillnader i 
gatunamnsskicket mellan Sverige och Finland. Framför allt beror det på förändringar i 
språkförhållande, där också finskan får en synlig ställning, men också på nya idéer i 
gatunamnen, som vid en viss tid i Finland får en rysk prägel t ex i minnesnamn. 


Det var ett hårt slag för Sverige när landsdelen på andra sidan Östersjön försvann, men för 
Finland blev det början på en resa som slutade med landets självständighet. 
Och trots många försök att förryska storfurstendömet lyckades finländarna ha kvar sitt 
självstyre och när tsarryssland kollapsade slet sig Finland loss och förklarade sig självständigt.   


Idag är vi två stater med många gemensamma band. Vi har levt sida vid sida och lyckats vara 
goda grannar. Sverige och Finland har aldrig varit i krig. Det om något är värt att fira.  
 


 


 


Källor: 


Finska kriget 1808‐1809 Martin Hårdstedt 


Max Engman och Jan Samuelsson Dialog och särart  


Gunilla Harling Kranck Dialog och särart 


Christer Fridén SR:s korrespondent i Helsingfors 
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WÖRDSAMT MEMORIAL
 


D et Utskott, som Riksens Höglofl. Ständer förordnat att utarbeta 
förslag till en ny Grundlag för Swea Rikes Styrelse, får nu ett 


sådant till Riksens Ständers pröfning öfwerlemna. 
Utskottet hade önskat att på ett arbete af så stor wigt, så wid


sträckt omfattning och så ytterlig grannlagenhet, som detta, hafwa 
haft att anwända en för fullkomnandet deraf erforderlig tid. Det 
hade önskat att till någon fullständighet hafwa kunnat samla upp
lyste Medborgares tankar om grunderne för Sweriges tillkommande 
Stats-Författning, innan det bordt derom stadga sina egna. Men 
Fäderneslandets wådor hafwa ej medgifwit denna ordning. Utskottet 
har lifligt känt och klart insett, att en lagligen bestämd och der
igenom befästad Styrelse-Magt utgjorde nu wårt Samhälles wigti 
gaste angelägenhet, och att endast ett snart och enigt fastställande 
af denna magt kunde bewara Rikets sjelfständighet och inre lugn, 
bägge hotade af en fiende, hwilken icke alltid emot Swenska folket 
wände krigets wapen allena. Utskottet har derföre hastat till sitt 
mål: Dess förslag till en ny Regeringsform har inom twänne weckors 
förlopp blifwit uppgjordt och utarbetadt. Om likwäl, efter Utskot
tets förhoppning, Riksens Högtofl. Ständer finna detta förslag wara 
grundadtpå en lugn och noggrann beräkning af de särskilde stats
krafternas naturliga w,erksamhet och rigtning; om de finna deruti 
bestämd en sådan dessa krafters inbörd'es inskränkning, som hind
rar någondera att öfwergå ifrån kraft till wåld; stadgade sådane 
wärn för Folkets samfälta OCll hwarje enskild Medborgares rättig
heter, som listen icke må finna sig lockad att undergräfwa, eller 
nlagten retad att störta; om de finna denna Stats-Författning ömse
sidigt förutsätta och bereda styrkan af ett allmänt tankesätt, bilda 
och stöda detta tankesätt, för att sjelf deraf utbildas och stödas; 
om de finna densamma ytterst syfta till en sådan Nationens allmänna 


Konstitutionsutskottets memoriall' den 2 juni 1809 är omt>ryckt efter utgåvan i 
»1809 års regeringsform. Några aktstycken belysande dess> tillkomst», 1940. 
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medborgerliga daning, som skall instämma i det urgamla, aldrig 
utplånade och outplånliga Swenska individuelila lynnet af manlig 
stolthet utan öfwermod, af frihets-känsla utan yra, af sannings-nit 
utan swärmeri, af redbar werksamhet utan skryt och ifwer; om 
Riksens Ständer derjämte finna att Utskottet icke uppoffrat kom
mande slägters frihet, säkerhet och odling åt Samhällets närwarande 
behof af en kraftfull Styrande Magt, eller åt den allmänna och en
skilda öfwertygelsen om den Furstes dygder, som först skall denna 
magt af ett tacksamt Folk emottaga; så skola Utskottets Ledamöter, 
erkännande willigt den ofullkomlighet, som må upptäckas i deras så 
skyndsamt fullbordade arbete, likwäl anse det hela deraf äga något 
wärde OCll sig hafwa uppfyllt, hwad Riksens Ständer med skäl 
kunnat af dem wänta. 


Utskottet har sökt att bilda en Styrande Magt, werksam inom 
bestämda former, med enhet i beslut och full kraft i medlen att 
dem utföra; En Lagstiftande Magt, wisligt trög till werkning, men 
fast och stark till motstånd; En Domare-Magt, sjelfständig under 
Lagarne, men ej sjelfherrskand'e öfwer dem. Det har widare sökt 
att rigta dessa Magter till inbördes bewakning, till inbördes återhåll; 
utan att dem sammanblanda, utan att lemna den återhållande något 
af den återhållnas werkningsförmåga. På dessa hufwudgrunder af 
Statskrafternas särskilda bestämmelser och ömsesidiga motwigt skall 
den Stats-Författning hwila, SOIU Utskottet föreslagit. 


Men det är icke blott af formers noggrannt beräknade samman
sättning, icke blott af Constitutionella Magters sorgfälligt wägda 
förhållanden, som en Stats-Författnings wärde och, i följe deraf, 
dess framtida bestånd bero. Om i dessa sårskilda former icke wer
kar en allmän kraft, äro de och förblifwa intet mera än tomma 
former, som ett yttre wåld förr eller sednare skall bryta. Om dessa 
emot hwarannan ställda Constitutionella Magter icke sammanhållas, 
icke hwar för sig ledas och då styrkas af ett allmänt tankesätt, så 
skall, under deras strider, Stats-Författningen fö,rr eller sednare upp
lösas. Sweriges fordne Lagstiftare synas icke hafwa nog beräknat 
werksamheten af detta allmänna tankesätt. I stället att till skydd 
emot en blind och orättwis Styrelse bereda den mägtigt återhållande 
kraften af en yttrad nationalwilja, hafwa de i fö,rwäg lagt förhat
liga fjättrar på all Styrelse, äfwen den rättwisa och upplysta. Dessa 
fjättrar, hindrande den jemna werksamheten af en Magt, som owil
korligen måste werka, hafwa nödwändigt blifwit brutne. Styrelsen, 
derefter icke länge bunden af Lagar, som ingen medborgerlig anda 
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lifwade och stärkte, har, under några ögonblick af en upwäckt Folk
ifwer, ryckt till sig enwäldet, och sist, under en allmän Nationens 
dwala, fört detta wälde till ytterligheten af egensinniga beslut och 
af nyckfulla magtspråk. Då höjde sig till Fäderneslandets räddning 
den hwilande Swenska individuella kraften; men förr kunde den 
icke höja sig, än sedan len allmän nöd och allmänt insedda faror 
skapat ett allmänt tankesätt, som nu yrkade högt och samfält en 
länge förut hemligen och enskildt önskad Styrelse-förändring. Det 
är sålunda åt styrkan af detta 'v å r t tillfälliga tankesätt, som wåra 
efterkommande blifwa skyldige den friare Stats-Författning Riksens 
Ständer nu skola fastställa; det är åt den jemna wisheten, den stad
gade kraften af deras tankesätt, danadt och förwaradt af denna 
Stats-Författning, som Utskottet funnit att wården och fullkomnan
det af densamma förnämligast borde öfwerlemnas. Denna tanka 
ligger till grund för Utskottets hela arbete. Utskottet föreslår ej stora 
och lysande förändringar i wår Stats-Författnings åldriga grund
former. Det har trott, att sådana former icke böra lättsinnigt om
skapas, aldraminst i de första stunderna af en återwunnen frihet, 
under .en då oundwiklig söndring af tankesätt. Det har trott, hwad 
exemplet af Europas friaste Stat äfwen bewisar, att för en Nations 
allmänna rätt. och Medborgarnas personliga frihet och säkerhet fin
n,es intet stadigare wärn, än dessa former, omgifne af seklers helgd 
och befästade af en allmän national-kraft, som i dem werkar. Denna 
kraft uppkommer af friheten att tänka och yttra sig öfwer Natio
nens stora angelägenheter, att se dessa framställda t~ll hwarje Med
borgares känn,edom och omdöme, att weta Lagarne wara hållna i 
aktning, och att med wisshet kunna wänta National-Representatio
nens återkommande werksamhet. Utskottet är ock derom öfwer
tygadt, att en sann medborgerlig anda icke länge skall saknas hos 
ett utsprungligen fritt och manligt Folk, som njuter en under Grund
lagens helgd skyddad Tryckfrihet, hwars Regeringsärenden offent
ligen behandlas och granskas, hwars allmänna och individuella 
rättigheter iakttagas af en utaf National-Representationen förordnad 
Wäktare öfw,er Lagarnes efterlefnad af Domare och Embetsmän, 
och hwars Fullmägtige, Rikets Ständer, äro i sjelfwa Grundlagen 
kallade att å bestämda tider owilkorligen sammankomma. För att 
likwäl ännu säkrare stadga ett allmänt upplyst tankesätt, werkande 
omedelbarIigen till moget öfwerlagda förbättringar af wåra Lagar 
och hushållnings-anstalter, hafwa någre 3f Utskottets Ledamöter 
tillstyrkt en Riksens Ständers Lag- och Hushålls-Bered-
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n i n g, hwars tillärnade inrättning och ändamål de handlingar full
ständigt utreda, som åtfölja Utskottets Ptotocoll. Utskottets fleste 
Ledamöter hafwa deremot yttrat betänkligheter, att i förslaget till 
R,egerings-formen intaga denna Beredning, men beslutit att öfwer
lemna frågan derom till Riksens Ständers eget afgörande. 


Magten att styra tillkommer, efter Utskottets förslag, odelad 
Konungen, men Hans beslut kunna icke förhastadt fattas, icke 
bestämmas efter ensidiga underrättelser och råd af dölda personer 
utan answarighet. Han måste i alla mål låta sig upplysas af ett 
offentligt Stats-Råd, hwars Ledamöter, ställde under answarighet 
icke blott för deras yttrade rådslag, utan äfwen för deras tystnad, 
då de bordt råda, måste sjelfwe sorgfälligt söka upplysningar, för 
att bewara sitt lif, sin wälfärd och sin h,eder. På detta sätt och 
genom de öfriga medel, som äro föreskrifna i afseende på ärender
nas beredande, bör Konungen icke i något fall kunna missledas, bör 
allmänna rösten icke kunna hindras att genom någon organ tränga 
fram till honom. Den oafbrutna wanan att höra råd, alfwarIigen och 
högtidligt gifna, skall i en ung Monarks sinne dana och i en mo
gen Konungs stadga aktning för sanning och rätt. Och skulle ännu 
en gång ett oblidt öde uppsätta på Sweriges Thron en egenmägtig 
Konung, skall dock den förenade kraften af Hans Rådgifwares före
ställningar, af Nationens fritt yttrade tankesätt och af wissheten om 
kommande Ständers owilja tidigt bryta Hans våldsamma lynne. Han 
skall åtminstone ick,e genom Constitutionswidriga beslut blottställa 
sin magt för en föredragande Embetsmans wägran af den Contra
signation, hwarförutan Hans befallningar icke blifwa gällande. 


Konungens Stats-Råd utgör icke en i Hans Styrelse deltagande 
Corps, tillsatt af Rikets Ständer. Utskottet har trott, att den Styrande 
Magten kunde säkrare b,ewakas genom andra medel än detta, som 
söndrade enheten och kraften af dess werksamhet, och som hwarJe 
stark Regent derföre skulle wara frestad att undanrödja. Stats-Rådet 
är sammansatt af Embetsmän, som Konungen tillkallar, och hwilkas 
råd han hör icke blott af pligt, utan äfwen af förtroende. Desse 
Embetsmän äro dels sådane, som under Konungen närmast lägga 
hand wid Regeringsärenderna och följaktligen dela med honom he
dern för det nyttiga som sker, nesan och hatet för det skadliga; dels 
ock sådana, som, utan detta lifligare interesse i Styr,elsens anseende, 
bedöma kallt dess företag. Konungen blifwer således .på en' gång 
upplyst af och upplyst om sina Ministrar. 


Utskottet har, efter en mogen öfwerläggning, funnit, att Konungen 
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borde äga magt att ellena göra förbund med främmande Magter, 
börja krig och sluta fred. Sådan är wårt Fäderneslands närwarande 
ställning, att det icke, med egna krafter allena, synes kunna upp
rätthålla sin själfständighet. Denna beror då af de förbund med 
andra Magter, som en klok Styrelse kan winna, men hwilka aldrig, 
i den stund de slutas, kunna underkastas den offentliga pröfningen 
och de långa betänkligheterne af en Lagstiftande eller också blott af 
en talrik Rådgifwande Corps....-\tt Konungen ju må emot en Fiendes 
anfall freda och frälsa Riket,derom kan ej något twifwel uppstå. 
Skulle då Hans rättighet att göra krig inskränkas, så blefwe denna 
inskränkning gällande blott för anfallskrig. Men detta förutsätter 
möjligheten att bestämma skilnaden emellan ett sådant krig och det 
nödtwungna förswarets. Hwari må då denna skilnad sökas? Icke i 
det första krigiska steget, ty en Regent, som ser sitt land hotadt med 
anfall från en angränsande Magt, och som genom hastiga rustningar 
och ett dristigt slag kan förekomma fienden, bör wäl icke derföre 
anses hafwa fört sitt land i ett krig, hwars wåda han endast afböjt. 
Deremot gifwas wisserligen flere anfalls-sätt, än det enda att med 
wäpnad styrka intränga på en annan Stats område. De flesta krig 
äro började i Cabinetten, innan de utbryta på fälten, och hwilken 
kan då afgöra, om den Regent, som först eller den som sist låter sina 
Troupper marchera, är den angripande, eller, såsom bägge i sina 
Manifester bewisa, den sig förswarande? Hwilken kan afgöra, om 
den Regent, som personligen förolämpar den andre, eller denne, som 
med wapen hämnar sig, är den ,verklige f~edsförstöraren? Och om 
Grundlagarne förbjuda en Konung att göra krig, hwad hindrar den· 
krigslystne ·Monarken att förmå sina grannar till ett fredsbrott ? 
Genom öfnings-Iäger, anställda nära deras gränsor, genom twetydiga 
underhandlingar, öppnade i samma stund med deras fiender, genom 
misshandlande af deras Sändebud, genom ohöfwisk brefwäxling, 
genom .återsända Ordnar, med få ord, genom oräkneliga sätt att 
wäcka misstankar och missnöjen, skall Han omsider winna sitt ända
mål. Sweriges sednaste Häfder lemna häruppå de mest talande we
dermälen. Det ännu fortfarande olyckliga krig, hwari wår fordne 
Konungs sjelfrådiga personlighet störtat oss, war, efter de 
yttre formerna, för honom ett förswarskrig. Men om också i någon 
händelse skilnaden emellan anfalls- och förwarskrig säkert kunde 
bestämmas, och om det förra wore en Konung förbudet, hwilken Sam
hälls-magt kunde derifrån återhålla honom och skydda Stats-:För
fattningen? Ingen annan än Armeen, som på gränsen, under fly-
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gande fana 'och kanhända i fiendens åsyn, skulle wälja enlellan brott 
emot Rikets Grundlagar och brott emot den militairiska lydnaden~ 


skulle, för att göra walet, alltid under wapen pröfwa krigets laglig
het. Man må äfwen betänka, att Swerige är omgifwet, icke af små 
fredliga Republiker, som aldrig sjelfwe angripande, hade endast i 
högsta nödfall att uppställa ett nationalt motwärn, utan af twärine 
Stater, under oinskränkta Enwålds-Styrelser, samt i följd deraf med 
hastigt rörliga Armeer. I denna belägenhet är det nödigt för Sweriges 
sjelfbestånd, att dess Konung må kunna med rustningar möta fien
dens, och, om nöden det fordrar, heldre angripa med fördel, än af
wakta ett krossande anfall. Wåd'ligheten af denna magt förswinner, 
då de swårigheter beräknas, hwarmed utöfningen deraf alltid är för
bunden. Konungen skall genast öfwer krigsanledningarne höra hela 
Stats-Rådet och sedan kalla Riksens Ständer, innan Han lyfter de 
penningar, hwarmed kriget till en början kan utföras. Möter Hans 
företag motstånd i Stats-Rådet eller i Allmänhetens tankesätt, så är 
det sannolikt, att Han wäl betänker anledningarne dertill, innan Han 
ådrager sig ännu ett motstånd, och ett ,vådligare, af Rikets allena be
skattande Ständer. Af Konungens magt att börja krig är den att göra 
fred en följd. Angelägenheten' deraf är merändels så tryckande, att 
den bör ankomma på den Styrande Magtens enhet och werksamhet. 


Ibland de första wilkoren för en Styrelses förmåga att' ,verka 
kraftfullt och likstämmigt till sammanbundna ändamål är magten 
att kunna tillsätta och afsätta de Embetsmän, som i Styrelsens werk
samhet förnämligast böra deltaga. Inom U,tskottet har den frågan 
uppstått, huruwida Landshöfdingar borde ibland sådaneEmbets
män räknas. Under sina öfwerläggningar härom har Utskottet icke 
kunnat godkänna någon ägande rätt till sysslor, hwilka redan för 
tjugu år sedan förklarades bero af Konungens förtroende, och följ .. 
aktligen under intet annat wilkor nu innehafwas. Utskottet har 
endast beräknat Statens rätt och de mångfaldiga Medborgares, på 
hwilkas trygghet och wälstånd en Landshöfdings förhållande kan 
werka. W ore denne Embetsman icke mera än en werkställare af 
Lagarne och af Konungens uttryckliga befallningar, så skulle Ut
sl(ottet gerna hafwa instämt i de aktningswärde mäns tankar, som 
ansett Landshöfdingar böra bibehållas wid sina Embeten, intill dess 
de, för bewisliga lagbrott eller för bewislig försumlighet att fullgöra 
Konungens bud, kunde derifrån lagligen dömas eller med skäl sus_o 
penderas. Men en Landshöfding werkställer icke blott; han bör 
bereda Konungens befallningar genom noggranna underrättelser om 
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tillståndet i hans län, genom nitiskt nleddelade upplysningar om
 
medlen att det förbättra. Till denna friwilliga werksamhet fordras
 
skicklighet, kunskaper, wälwilja och en sann medborgerlig anda.
 
En Landshöfding, som ej ägde dessa egenskaper, kunde ej medwerka
 
till en wälwillig och upplyst Regerings afsigter, och Länet skulle
 
sakna wälgerningarne af en sådan Regering, intill dess döden om

sider undanröjde hindret derföre, Regeringens eget werktyg. Utskot

tets pluralite, som funnit Landets wäl oundgängligen fordra, att
 
Konungen måtte kunna afsätta ifrån Landshöfdinge-sysslor, har ej
 
befarat sådana missbruk af denna magt, som i någon mån kunde
 
jemföras med den möjliga och sannolika nyttan deraf. En Lands

höfding, som förwärfwat sig Länets tillgifwenhet och aktning, skil 

jes icke ifrån sitt Embete, utan att Regeringen derigenom äfwentyrar
 
wida mer än h a n förlorar; och en Konung, som i detta fall, likasom i
 
al'la andra, måste höra sitt Stats-Råd, skulle säkerligen, wid ett sådant
 
steg, få emottaga föreställningar, som borde leda Honom att efter

sinna hwad Hans egen ära och Hans Regerings anseende fordrade.
 


Ma g ten a t t s ti f ta, än dr a, upp h äfw a- oc h f örk l ara L a g ar
 
i deras egentliga bemärkelse tillhör, efter Utskot,tets Förslag, likasom
 
tillförene, Riksens Ständer gemensamt med Konungen. Utskottet, som
 
föreser att den Grundlag Riksens Ständer nu komma att fastställa
 
icke kan blifwa fullkomlig, har welat öppna en möjlighet att för

bättra den, när ett mer än tillfälligt allmänt tankesätt derom hunnit
 
stadgas. Denna möjligIlet borde likwäl wara omgifwen af förs\vå

rande formaliteter, nödwändige för att afhålla icke nog betänkte
 
försök och att förekomma förhastade beslut. Utskottet har derföre
 
funnit, att inga individuella nleningar i ämnen af denna wigt borde
 
hos Riksens Ständers Plena wäckas, utan endast kunna der fram

ställas, godkände och utwecklade af det Utskott, som Riksens Stän

der wid hwarje Riksdag skulle förordna att granska Grundlagarne
 
och anmärka Stats-Författningens brister. Och på det icke under
 
något tillstånd af wåld eller folk-yrsla en Stats-förändring må kunna
 
med sken af laglighet genomdrifwas, har Utskottet fastställt den
 
grundsats, att hwarje sådan föreslagen förändring icke förr än å
 
den nästföljande Riksdagen skall kunna antagas.
 


Rikets Civil- och Criminal-Lagar samt det gällande Rättegångs

sättet torde i flera mål böra ändras; men frågorna derom, äfwensom
 
den angående Förliknings-Domstolar, hwilken af en Höglofl. Ridder

skapets och At\delns Ledamot blifwit i dess Plenum framställd, synas
 
höra till ett Lag-Utskotts beredning. Den oeconomiska Lagstiftningen
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är förbehållen den Styrande Magten, hwars enhet och hwarsupp
höjning öfwer små interessen äro nödige för att bringa hwarje sär
skild del af ett sammansatt Statshushållnings-Systeme till öfwerens
stämmelse med de öfrige delarne och med det hela. Likwäl är det 
Riksens Ständer förbehållet att yttra annlärkningar mot allmänna 
oeconomiska anstalter samt önskningar om förändringar deruti, på 
hwilka, då de äro wäl grundade och af allmänna tankesåttet under
stödde, en Regering icke lärer kunna länge uppskjuta att göra af
seende. Härwid har dock Utskottet noga sökt att förekomma den 
Lagstiftande Magtens insteg i den Styrandes werkställighetsåtgärder. 


Till Utskottet hafwa blifwit remitterade fliera Memorial, som i 
allmänhet handla om grunderna för wår Stats-Författning, och wissa 
deribland om förändringar i National-Representationen. Den af åt
skilliga ofrälse Jordägare och Bruks-Idkare wäckta frågan om del
aktighet i denna Representation har Utskottet fun·nit wara till grun
den rä,ttwis och billig; men då något sätt till werkställigheten deraf 
ännu icke blifwit med fullkomlig noggrannhet uppgjordt, och Ut
skottet, i saknad af nödiga upplysningar i detta ämne, icke kunnat 
något sådant i en hast uppgöra, så har Utskottet trott sig endast 
böra anmäla hufwudfrågan till Riksens Höglofl. Ständers bifall; 
åberopande sig hwad en Ledamot af Utskottet i denna del omständ~ 


ligen till ett nu medföljande Protocoll anfört. Något widare yttrande 
öfwer ofwannämnde Memorial lärer Utskottet nu icke hafwa nödigt 
att afgifwa. 


Swenska Folkets rättighet att genom Rikets Ständer sig sjelft 
b·eskat,ta har af Utskottet blifwit sorgfälligt iakttagen. Det är denna 
sjelfb·eskattningsmagt, som upprätthåller och b·efäster National~Re
presentationen. Dess wårdande är följaktligen icke blott för Natio
nens wälstånd, utan äfwen för dess frihet af den yttersta. wigt. 


Utskottet har funnit, att Konungens Domsrätt borde utöfwas af 
en Konungens Högsta Domstol, hwaruti Ledamöterne skull'e blifwa 
ständige Embetsmän och, för att wara sjelfständige, icke l{unna af 
Konungen afsättas. Denna högsta Domaremagt borde dock icke upp
resas såsom en oombytlig Corporation till en Stat inom Staten. Det 
har således funnits nödigt, icke allenast att de Ledamöter deraf, som 
för bewisliga fel kunde tilltalas, skulle efter Lag dömas, utan äfwen 
att Riksens Ständer skulle kunna ifrån deras Embeten tili ett wisst 
antal wid hwarje Riksdag skilja dem, som genom· ålder, sjuklighet 
eller andre sådane orsaker blefwe oförmögne att deras höga kall 
wärdigt uppfylla eller icke längre bibehölle det al'lmänna förtroen
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det. De formaliteter härwid, som Utskottet tillstyrkt, synas böra ute
sluta all werkan af enskild stämpling och agg, och tillika förekomma 
Riksens Ständers pröfning af särskilda Rättegångs-ärenden. Man må 
emedJertid ihågkomma, att de Högsta Domstolens Ledamöter, som 
på detta sätt, igenom ett icke motiweradt och på inga lagliga be
wis grundadt omdöme af en Riksens Ständers Nämnd, mista deras 
Embeten, böra njuta någon pension, tillräcklig at,t gifwa dem en 
anständig utkomst. I annat (all skulle kanhända ingen skicklig Em
betsman wilja öfwergifwa en säker syssla, för att emottaga en osäker 
plats i Högsta Domstolen, och denna för hwarje Medborgare så wig
tiga Rätt följaktligen blifwa sammansatt antingen af oskicklige per
soner eller af sådane, som förstode att, utan laggrannhet i walen af 
medel, bereda sin framtida sjelfständighet emot wäntade missöden. 


En af Utskottets Ledamöter, Öfwersten Friherre von Platen, har 
wäckt fråga om en allmän National-Armering, hwilken, i anseende 
till det kraftiga förswar Riket i krigstider i allmänhet, samt i synner
het under dess nu warande högst betänkliga belägenhet, deraf ofel
bar,t har att wänta, synes så mycket mera förtjena Riksens Höglofl. 
Ständers synnerliga uppmärksamilet, som förslagets antagande i 
fredlig tid torde möta de större swårigheter, hwilka leda deras 
ursprung från grannars misstänksamma politiska systeme. 


Utskottiet får slutligen i ödmjukhet anmäla, att enligt 85 § i pro
jektet till Regerings-Formen, återstå ännu att utarbetas, utom den 
tillkommande Successions-Ordningen, en Riksdags-Ordning och en 
Förordning om en allmän Tryckfrihet. Den förra, eller Riksdags
Ordningen, torde Utskottet i sammanhang med Regerings-Formen 
få föreslå. Den sednare, hwartill ett förslag, på H. K. H. Hertigens 
af Södermanland befall'ning utarb'etadt, lärer wara att förwänta, 
torde till Utskottets granskning blifwa öfwerlemnat. Äfwenledes bör 
en Lag, som bestämmer Ledamöternes af Stats-Rådet answarighet, 
nu stadgas. 


Stockholm den 2 Junii 1809. 


L. A. Mannerheim. B. v. Platen. A. G. Silverstolpe. 


G. Adlerbeth. S. v. Stockenström. A. F. Skjöldebrand. 


C. v. Rosenstein. Carl G. Nordin. Sven Wijkman C:son. 


J. Reinh. Blom. Daniel Eberstein. J. G. Gahn. 


Mats Pehrsson. And. Jansson Hyckert. Jon Jonsson. 


H ans J ärta. 
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enrum af förste majoren vid regementet tillfrågad om mina 
tänkesätt, yttrade jag:  att mina pligter mot fäderneslandet 
voro mig de heligaste, och derjemte att jag i farans stund ej 
öfvergaf kamraterna, hvilkas öde jag borde och skulle dela. 
Mig ålades derefter att bereda under-officerare, korporaler 
och manskap på det tillämnade företaget, hvilket 
fullkomligt lyckades, oaktadt kompagni-chefens motsatta 
bemödande, innan han skiljdes från befälet. Vid ankomsten 
till Carlstad kom en adjutant från öfverste-löjtnant 
Adlersparre med förfrågan, huru sinnesstämningen var 
inom Elfdahls kompagni, om man torde låta det ingå i sta-
den, m. m. Uti den sände adjutantens närvaro frågade jag 
högt kompagniet, om det ville följa mig, hvarpå svaret blef: 
vi följa honom, hvart han vill föra oss! Jag bad då adjutanten 
helsa Adlersparre, att han kunde vara tranquil för 
Elfvedahls kompagni. Jag hade från uppbrottet kapitens 
aflöning, men mitt befäl väckte afund hos äldre kamrater. I 
Stockholm kommo ansökningar att få öfvertaga mitt befäl, 
men öfverst.e-löjtnant Adlersparre svarade: Falken har fört 
kompagniet hit, då det gällde, han skall ock föra det hem.» 
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Adlersparres helsning till de församlade trupperna var 
enkel och kort. Inga svassande ord och högtrafvande fraser 
användes. Eden aflades afdelningsvis. Befälhafvaren 
förklarade: att den som ej, af hvad bevekelsegrund som 
helst, ville förena sig med honom, hade full frihet att 
återvända hem, ej på minsta sätt ofredad eller klandrad. De 
soldater, som till en så- 


dan resa saknade nödiga penningar, skulle erhålla dem af 
hans egen hand. Han säger sjelf om denna högtidliga stund: 
»Jag vore ovärdig att lefva en dag, om jag kunde förgäta den 
tillgifvenhet och det förtroende, som ledde dessa krigsmän, 
att på mitt blotta ord, utan minsta villrådighet, kasta sig i 
den ögonskenligaste fara. Här visade sig äfven verkningarna 
af det förtroende, som i dessa regementer rådde emellan 
officerare och soldater. Denna harmoni emellan befäl och 
manskap var också orsaken dertill, att alla förföringsmedel 
till förvillelse, olydnad och utsväfningar, som sedan i 
hufvudstaden med ett så outtrötteligt nit användes, ej kunde 
förleda någon enda soldat att vika från sin pligt.» 


Samma dag utfärdades följande Proklamation: 
Trupper hafva inryckt och inrycka ännu vidare i 


Carlstad. Den strängaste ordning skall blifva iakttagen. 
Äfven de obetydligaste olägenheter skola på allt möjligt sätt 
afhjelpas, när någon klagande anmäler sig hos 
tjenstförrättande kommendanten. Deremot förväntar jag, 
att husägare med välvilja bemöta de inqvarterade af befäl 
och manskapet. 


Stadens innevånare af alla stånd anmodas att, enligt 
redan utfärdade författningar, sorgfälligt undvika alla större 
folksamlingar; deremot skall ingen hindras i sina yrken och 
förrättningar. 


III 
 
Högqvarteret Carlstad d. 7 Mars 1809. 


Georg A d l e r s p a r r e  
    Befälhafvare öfver de i Wermland förlagda trupper. 


Samtidigt med denna proklamation utkom ne-
danstående general-ordres : 


1) Undertecknad har emottagit befälet öfver Vestra 
arméens högra flygel. 
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2) Stabs-adjutanten kapten Anckarsvärd och baron 
Palmstjerna äro hos mig tjenstgörande. 


3) Allt befäl anmanas att uppå trupperna hafva noga 
uppsigt, att ej hvarken i qvarter eller under marschen några 
oordningar må uppstå, och blifver det på herrar officerares 
ansvar, att ej någon borgare eller bonde ofredas på minsta 
vis. 


4) Hvarje corps-chef utreqvirerar nu genast extra-
förplägning af tvenne jungfrur bränvin per man, som sedan 
efter corps-chefens eget förgodtfinnande utdelas, hvarmed 
fortfares dagligen tills vidare ordres. 


5) Tobaks-skillingen för samtliga till högra flygeln 
hörande trupper, landtvärnet undantaget, ökas, tillsvidare, 
med en skilling banko från och med gårdagen, för de 
trupper som legat uti staden, samt för de trupper, som 
gårdagen inryckte uti staden, och för de öfriga trupper i 
den mån de hinna till staden ankomma. 


6) Herrar officerare af landtvärnet åligger att fråga 
de under deras befäl stående landtvärnister, huruvida de 
önska återgå till sina hemvist eller fortfara med 
tjenstgöringen, och ega herrar landtvärnsofficerare att 
hemförlofva alla dem, som ej sjelfmant vilja förrätta sin 
tjenstgöring, sedan af befälet förut till fälttygmästaren, 
majoren m. m. von Post emot qvittence alla de 
hemförlofvades, kronan tillhöriga beväringspersedlar, på 
förrådet blifvit inlemnade; likväl får ej någon enda 
landtvärnist; från den här i staden varande kommendering 
afgå, förr än det åt alla öfver jorden liggande lik blifvit 
öppnad graf af tillräckligt djup. 


Högqvarteret Carlstad d. 7 Mars 1809. 
Georg A d l e r s p a r r e .  


Vidimeras 
Palmstierna 
Stabs-adjtant 


Fördelnings-chefen grefve Leyonstedt arresterades. 
Som krigskassan var alldeles otillräcklig, utfordrades af 
ränteri- och kronofogdar allt som kunde erhållas; detta 
fortsattes sedan i Örebro och Westerås 4. Den förutnämnde, 
långt förut författade proklamationen blef nu med 
skyndsamhet tryckt och utdelades öfverallt, med posten, i 
staden och under marschen. Konungens befallningsafvande 
i länet sattes utom all verksamhet, för att, i händelse af 
revolutionens olyckliga utgång, vara befriad från allt ansvar. 


Den 8:de Mars utgaf Adlersparre följande generalord 
res : 


Ordet: krigsman, Lösen: medborgare. 
1) Till chef för staben förordnas kapten August 


Anckarsvärd; han utfärdar alla ordres för öfverbefälet, 
emottager alla rapporter och efterlefver i öfrigt ge-
neralstabs-reglementet, med de modifikationer, som 
närvarande omständigheter göra nödvändiga. 


2) Till förpost-chef förordnas majoren och riddaren 
von Gerdten: han besörjer allt hvad som bidrager till 
kantonerings-qvarterens, lägrets eller de marscherande 
truppernas trygghet genom avant och arriergarder, 
förposter, vedetter och patruller. 


3) Till militär-intendent förordnas kapten Ekman 
vid Dalregmentet; alla reqvisitioner från trupperna på 
penningar, proviant, annan förplägning, klädes- och gevärs-
persedlar emottagas och expedieras af honom. All 
ekonomisk gemenskap emellan arméen, general-krigs-
kommisariatet och fälttygmästare-embetet besörjes af 
honom. 


4 Genast vid ankomsten till Stockholm återlemnades 
dessa medel till Stats- och Riksgälds-kontoren. 
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4) Till general-qvartermästare-tjenstens förrättande 
förordnas kaptenen vid Wermlands fältjägare Bellfrage: han 
besörjer truppernas inqvartering, qvarterens förläggning, älven 
i afseende på militärisk trygghet,  truppernas fortskaffning 
genom skjuts, m. m. 
5) Chefen för staben, förpost-chefen, militärinten- denten 
och general-qvartermästaren rådpläga med hvarandra i hvad 
som rör hvarjes befattning och fordrar gemensam 
öfverläggning och inbördes biträde. De räcka hvarandra 
handen i alla arméens angelägenheter och rådpläga med chefen 
för general-krigskommissariatet. Allt hvad de sjelfva kunna 
afgöra och besörja, anmäles ej hos öfver-befälhafvaren. 


6) Trupperna ingifva nu genast reqvisitioner på hvad 
de behöfva af klädes-, gevärs- och munderings-persedlar till 
militär-intendenten, som besörjer reqvisitionernas expedition i 
mån af tillgångarna. 


3   D:\Texter.avh\1809\Adlersparre till soldaterna.doc   Skapat den 2009-01-22 23:30:00    Senast utskrivet 2009-09-19 09:42:00 


7) Härvarande truppers befäl aflönas i dag för Januari 
månad och erhåller förskott till den kontanta aflöningens 
utdelande efter gårdagens general-ordres. Extra 
förplägningens uttagande och all nödig proviantering förrättas 
äfven i dag 5. 


5 Dessa ökade aflöningar skulle efteråt gifva fart åt smä-
delsen, men Adlersparre har försvarat sin gerning så: Under de 
dagar vi nödgades uppehålla oss i Carlstad, fastställdes den 
dubbla a/löning, öfver hvilken så mången frälst medborgare och 
krigskamrat gjort ädelmodiga anmärkningar. Den förtjenar 
detta namn i afseende på under-officerarne, ty deras svaga 
fälttraktamente fördubblades verkligen: detta var en ren nöd-
vändighet, om de skulle kunna lefva under en brådstörtad 
marsch, hvartill inga vanliga förberedelser kunnat göras, och 
sedan i Stockholm, der de hade kvarken vilja eller tillfälle, att 
göra sig vinst på tjenstens och soldatens bekostnad. Soldaten 
deremot fick endast sin s. k. tobaksskilling fördubblad, och för 
officerarne skedde ingen förhöjning. 


8) Trupperna uppbryta efter hosföljande -marsch-
route. 


9) Chefen för general-krigskommissariatet fördelar 
embets- och tjenstemännen vid berörde verk efter eget. 
godtpröfvande, så att alla kommissariatets angelägenheter 
kunna besörjas både här i orten och på marschen. Fältkassan 
åtföljer högqvarteret: från densamma bestrides under 
marschen äfven alla för de qvarblifvande trupperna 
nödvändigaste utgifter. 


10)  Till beständig högqvarters-vakt kommenderas 
tvenne husarer af hvarje sqvadron samt tvenne af hvarje 
infanteri- och jägare-kompagnie, allt utvaldt manskap, under 
befäl af löjtnanten vid Dal-regementet Råfeldt samt tvenne 
under-officerare: denna vakt åtföljer öfver-befälhafvaren 
äfven under marsche, då husarerne rida på skjutshästar och 
soldaterne åka. Befälhafvaren reqvirerar qvarter för denna 
vakt och tager sina ordres hos chefen för staben. 


11) Fält-läkaren doktor Sundberg besörjer truppernas 
skyndsamma förseende med läkare och medikamenter under 
marschen; fält-läkaren doktor Weltzin blir den marscherande 
arméen följaktig och efterskickas genast. Dessa embetsmän 
rådpläga i alla till läkarevården hörande angelägenheter med 
cheferne för staben och general-krigskommissariatet. 


12) Sqvadrons-, batteri- och bataljons-cheferne 
ingifva förteckningar till chefen för staben på det manskap, 
som är mindre tjenligt att göra forcerande marscher; detta 
manskap qvarblifver, för att göra tjenst här i orten, förses 
med befäl ur landtvärnet och aflevereras till öfver-
kommendanten öfver Carlstad och Eda-skansar. 


13) Till öfver--kommendant öfver Carlstad och Eda-
skansar, och alla i Wermland qvarblifvande trupper och 
förråder af alla slag, förordnas majoren vid 
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artilleriet och riddaren von Post. Kapiten von Arbin 
bibehåller sitt kommendantskap vid Eda; majoren Ox-
hufvud får befälet öfver de qvarblifvande trupperna; kapiten 
Juel återtager sin kommendants-befattning i Carlstad, när 
arméen afmarscherar; alla stå under öfverkommendantens 
ordres, som erhåller särskild instruktion. 


14) Ammunition reqvireras genast af hvarje sqva-
drons- batteri- och bataljons-chef efter dess behof; 
äfvensom hvar och en besörjer dess fortskaffning. 


15) Då alla trupper ej marschera på en väg, utan 
skiljas i flera kolonner, kommer vid de kolonner, som ej af 
högsta befälhafvaren äro åtföljde, alltid äldste officeraren att 
föra befälet, så framt ej någon annan befälhafvare är 
förordnad. 


16) Namnrulla på allt befäl och förteckning å antalet 
af manskapet inlemnas till Expedition i dag eftermiddagen, 
af hvarje corps. 


17) Alla vid konvalessent-bataljon och landtvärnet 
tjenstgörande officerare samlas hos kommendanten klockan 
3 eftermiddagen. 


Högqvarteret Carlstad d. 8 Mars 1809. 
Georg A d l e r s p a r r e .  


August Anckarsvärd. 


Såsom frivillige anmälde sig majoren Carl Flach och 
baron Christian Wrangel. Den unge ädlingen grefve 
Löfvenhjelm, nuvarande generallöjtnanten, satte sig såsom 
volontär i ledet af en sqvadron i simpel husarmundering. 


Inqvarteringen i Carlstad var ovanligt tryckande; 30 
till 1 0  man förlades ej sällan i ett enda hus; men alla voro 
nöjda och välvilliga, och bemötte soldaten frikostigt, vida 
öfver kvad skyldigheten och vanan fordrade. 
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Soldaten å sin sida fullgjorde med exempellös 
noggrannhet sina skyldigheter i en ständig täflan med 
hvarandra att behaga befälet. I tal med stadens borgare 
hördes han ofta afgifva de kraftigaste försäkringar: »att 
Sverige skulle frälsas, att kungen ej skulle slippa undan, om 
ock en legion af erkedjeflar försvarade honom,» o. s. v. Sins 
emellan utgjorde manskapet en enda stor familj, inom 
hvilken ej ringaste split fick komma in och störa det 
broderliga förhållandet. 


Såsom ett bevis, att inga granna fraser behöfdes, när 
trupperna skulle underrättas om uppbrottet från deras 
ståndqvarter kring Eda skansar, för att anträda marschen till 
Stockholm, har man anfört: att en Kapten X. vid Wermlands 
jägare ställde upp sitt kompani långs landsvägen och höll till 
detsamma följande lakoniska ta l :  »Hör på, gossar! jag tycker, 
att vederbörande i hufvudstaden styra dumt och illa; om ni 
tycker så med, skola vi marschera dit och ändra 
alltsammans.» Truppens svar var i samma stil: »Ja, Gud 
bevare nådig kapten, det tycka vi visst, och vi gå hvart kapten 
vill föra oss,» och dermed var saken färdig  6. 


 
6 Carl af Forsells Berättelse om sitt deltagande i 1809 års 


revolution. 
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På Märkesårets hemsida finns en lång artikel med rubriken ”Kriget i Finland 1808-1809” 
Där sägs att en statskupp ägde rum i Sverige och att vi fick en ny regeringsform. 
 
Statskupp och ny regeringsform 
Under vintern 1809 cirkulerade rykten om att Alexander och Napoleon planerade att stycka Sverige i 
två delar. Kungens bristande handlingskraft upplevdes som alltmer besvärande och missnöjet med 
honom växte. Västra armén under generalmajoren Adlersparres ledning revolterade i mars 1809 och 
marscherade mot Stockholm. En tryckt proklamation cirkulerade som slog fast att ”ett stort antal 
krigsmän hafva gripit till vapen, för att nalkas hufvudstaden och återgifva fred åt vårt gemensamma, 
nu olyckliga, styckade, döende, Fädernesland”. Kungen vägrade först tro att revolten ägt rum. När han 
senare ville förena sig med södra armén arresterades han. Han försökte fly, men övermannades. 
Kuppen blev oblodig. 
 
Den avsatte monarkens farbror hertig Karl tog omedelbart över regeringen, han skulle senare krönas 
till Karl XIII. Mycket tyder på att han var informerad i förväg. Riksdagen inkallades och anhållanden 
om vapenvila skickades till Danmark, Ryssland och Frankrike. Kanske går det att spåra ett visst 
inflytande från upplysningen i händelserna. Ord som ”svenska folket” och ”medborgare” kom till 
användning när en ny regeringsform antogs 1809. 
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Alltsom vi närmade oss Stockholm, säger Flach, — 
ökades Adlersparres mörka utseende, äfvensom intrigerna mot 
honom och truppernas inryckande i hufvudstaden. I detta 
missmodiga lynne försatt, skref han följande rader till sin 
broder Carl: »Du säger, att många vilja nu hafva mig fram; 
detta är sant, liksom att ännu flere icke vilja det. Jag fann 
fordom i Finland och sedan vid Norska gränsen, nyttan af att 
känna fiendens rörelser; detsamma finner jag nu: jag känner 
mina fiender på en väg, som ingen kan förmoda. Men vissa 
fjädrar antaga ökad spänstighet i mån af tryckningen, och en 
sådan fjäder är jag. Menskliga georenheten har jag egentligen 
aldrig betviflat, men jag vet nu mera derom, än förr. I morgon 
marscherar Vestra armeen in i Stockholm.» 
 
 


V. 
 


Den 22 Mars skedde intåget. Vid Järfva värdshus 
mötte ridhästar från Kong]. slottet, hvilka begagnades af 
Adlersparre och hans stab. Redan vid tullporten böljade en 
oräknelig folkmassa, som med uthållande hurrarop helsade 
sin befriare. Flere af Adlersparres bekanta närmade sig 
honom med lyckönskningar, hvilka besvarades med hans 
vanliga glädtiga hetsning ; och då någon ur hopen yttrade helt 
högt; Herr öfverstelöjtnanten kommer ännu ihåg oss, svarade 
han: »Det är väl just nu, som jag minst bör glömma gamla 
vänner.» 


Tåget fortsattes Drottninggatan utföre under 
folkhopens entusiastiska rop. Det var, som om en segersång 
klingat genom luften. Alla fönster voro uppfyllda af välklädda 
damer, hvilka, hviftande med sina näs 
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dukar, täflade om att välkomna Vestra armeen. Vägen togs 
öfver Gustaf Adolfs torg, der Adlersparre saluterade den 
store konungens staty, sedan öfver Mynt- och Riddarhus-
torgen samt stora Nygatan åt Skeppsbron, der trupperna 
emottogos och helsades af Riksföreståndaren, åtföljd af 
Adlercreutz femte en talrik stab. Under folkmassans 
hurrarop vid Skeppsbron, åtföljde af ropen: »lefve 
Adlersparre,» — vände han sig till en af sina adjutanter och 
yttrade: »Kom ihåg mina ord, att denna hop, som nu hurrar 
för oss, är färdig att om några veckor stena oss.» Så hade 
han läst historien, så föga värdt betraktade han det allmänna 
bifallet. 


Från Skeppsbron begaf Adlersparre sig med sin stab 
upp till slottet, der Riksföreståndaren gjorde honom bekant 
med Adlercreutz. De båda revolutionscheferne sågo 
hvarandra då för första gången. Det var en rörande, en 
upplyftande syn, utropar ett åsyna vittne, att se de store 
männens första handslag och omfamning! Adlersparre tog till 
ordet, och yttrade: »Finlands hjelte!» Adlercreutz afbröt: 
»Georg Adlersparre, hela Sveriges!» Efter en kort stunds 
samtal togo de hvarandra under armen och aflägsnade sig i 
ett sidorum. Intrigen vågade ej nalkas och störa dem, men 
den gamle hertigen log af oförställd glädje 


Adlersparre intog derefter sitt högqvarter i West-
manska, numera Vetenskaps-Akademiens hus. Hans 
adjutanter inqvarterades i närheten derintill och trupperna på 
Norrmalm. 


5  Forsell. 







124 


VI. 
 


Sverige var räddads! Det återstod nu endast för 
Riksens Ständer att sanktionera revolutionen. Sanktionen 
utföll genom landtmarskalkens, i spetsen för Ständerna, och i 
deras namn afgifne tacksägelseadress. 


Den var af följande ordalydelse: Sedan Ridderskapet 
och Adeln beslutit att, gemensamt med sina med-ständer, 
genom en stor deputation afbörda sin främsta skyldighet, den 
att för H. K. H., tills vidare Riksföreståndaren, Hertig Carl af 
Södermanland frambära sin tacksamhet. för dess 
medborgerliga välvilja, att i en stund bland de vådligaste, 
kvaruti detta rike sig någonsin befunnit, låna sin hand till 
dess upprätthållande; ansåg Ridderskapet och Adeln det 
nästföljande uttrycket af dess enkänsla böra egnas de ädle 
män, hvilkas förut.gående, i rättsinnig afsigt och med 
sinnesstyrka utförda steg, försatt både H. K. H. i tillstånd att 
sin vilja utöfva och Riksens Ständer att nu församlas till 
beredande af förbättring i en betryckt nations framtida öde. 


Sedan Adlercreutz med sina adjutanter och Ad-
lersparre, åtföljd af sina officerare, inträdt uti Sekreta-
utskottets rum, der Talmännen och Ståndens deputerade 
intagit sina för dem anvista ställen; uppsteg Landsmarskalken 
och yttrade följande evigt minnesvärda ord: 


»Då Riksens Ständer här finna sig samlade att ostörde 
öfverlägga om fäderneslandets angelägenheter, har deras 
första uppmärksamhet fästat sig vid de händelser, hvilka 
förskaffat dem denna frihet. 


Det var öfverstelöjtnanten och riddaren Adlersparre, 
tillika med dess vapenbröder, som, ej tillfredsställde med den 
ära, att hafva väl försvarat fosterjorden, kände sig starka nog 
att, i nödens sista stund, våga allt för att frälsa öfverlefvorna 
af ett älskadt fädernesland; och det är på begäran af samtlige 
Ståndens deputerade, som jag på Riksens Ständers vägnar nu 
till Eder, herr Georg Adlersparre, äfvensom till eder, J (Ni) 
här församlade herrar och män af den hitmarscherade delen 
af Vestra armeen, förklarar Riksens Ständers fullkomliga 
bifall och gillande, tacksamhet och erkänsla för hvad J 
företagit, för kvad J vågat, för hvad J uträttat. 


Fosterjorden häftade för de uppträden, som syntes 
oundvikliga följder af ett borgerligt krig; men lugnet 
återfördes snart i den fredliga medborgarens bröst, genom 
herr generalmajoren friherre Adlercreutz, som visade i 
ögonblicket af en statshvälfning samma rådighet, samma 
mod, som redan så länge utmärkt honom på slagfältet och 
gifvit honom rätt till sina medborgares bifall. 


Det är på här församlade Ständers vägnar, af dem 
anmodad , som jag till Eder, herr friherre Adlercreutz, och 
till alla dem, som med Eder och under edert befäl varit 
medverkande, förklarar Riksens Ständers fullkomliga bifall 
och varma erkänsla för den frälsning af fäderneslandet, 
hvartill en högre makt tyckes hafva låtit herrar Adlercreutz 
och Adlersparre omedelbarligen räcka hvarandra handen.» 


General-majoren friherre Adlercreutz svarade: 
»Då jag nu med större delen af dem, som d. 13 


sistledne Mars, föranledde af flera sammanstötande vigtiga 
och olyckliga omständigheter, nödgades försäkra oss om 
konungens person, af herr Landsmarskalken och 
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högloflige Riksens Ständer omfattas med den största ära, 
som kan vederfaras Svenske män; kan jag ej undgå nämna, 
att jag med ledsnad saknar bland oss den man, som med sin 
kalla frimodighet understödde detta vådliga företag, 
hvarföre jag äfven önskat, att han nu varit i tillfälle dela en 
ära med oss, som öfverträffar alla belöningar. Denne man 
är generaladjutanten och hofmarskalken m. m. 
Silfversparre, hvilken varit och ännu är anförtrodd 
bevakningen öfver konungen på Gripsholms slott; hvarföre 
jag får innesluta honom och oss samtlige uti herr Landtmar-
skalkens, herrar Talmäns och högl. Riksens Ständers 
ynnestfulla bevågenhet, och vågar försäkra: att vi alltid 
skola söka till att deraf göra oss förtjente.» 


Öfverstelöjtnanten och riddaren Adlersparre svarade: 
»När vi anträdde vårt tåg till hufvudstaden, var det 


vår förkunnade föresats, att med vapenstyrka bereda 
lagstiftande maktens sammankomst, att försvara dess 
öfverläggningsfrihet. Kärlek till fäderneslandet, vördnad, 
förtroende, undergifvenhet för rikets representanter, voro 
verkningsgrunderna för vårt företag. 


Äfven i händelse af motgång och olyckor, väntade vi 
oss våra landsmäns tacksamhet öfver vårt stoft; i händelse 
af medgång, vågade vi hoppas att få höra Svenska folkets 
bifall : denna sista, denna obeskrifligt ljufva belöning tillhör 
oss nu. 


I lugnets och stormarnas stund skola vi glädas åt det 
bifall vi vunnit: våra hjertan, våra armar äro helgade åt 
Sveriges frihet och sjelfständighet. Hvarje soldat har samma 
tänkesätt, samma nit, som hvarje befälhafvare. 


Lagstiftande maktens fortfarande välvilja är vår ära, 
vår tillfredsställelse.» 
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SJETTE AFDELNINGEN. I. 
 


Revolutionsstormen upprörde ej särdeles det politiska 
farvattnet. Likväl hunno dyningarna knappast lägga sig, förr 
än tydliga tecken förmärktes, att en reaktion arbetade på 
djupet. Under den farliga krisen hade väl Gustavianismen 
hållit sig stilla och föredragit att såsom en bottenlax muddra 
i gyttjan; nu var tiden inne för densamma att, lik en 
Bullfisk, blänka i vattenbrynet. 


Till Vestra armeens chef ingingo rapporter om täta 
försök att korrumpera esprit'en inom hans corps. 
Adlersparre kände för väl sitt folk, att behöfva frukta 
frestelserna, ehuru det skar honom i hjertat att se, huru 
omvändelseförsöken, icke sällan, utgingo från ett håll, der 
man minst kunnat, eller rättare sagdt, bordt ana en så 
oförskämd dubbelhet. 


En eftermiddag fick han följande biljett från hertigen: 
»Min bästa Adlersparre! Som jag är alldeles allena i afton 
och utan occupation, önskade jag att få tala med Eder om 
vissa tidningar, som jag nu på stunden fick, och i följe deraf 
om vissa militäriska arrangementer.» 


Uppkommen på slottet, träffade Adlersparre hertigen 
ensam i sitt arbetsrum, sysselsatt att genomläsa ett papper. 
Vid Adlersparres inträde steg han upp, gick, med sitt 








VID PLANERINGEN AV ÄTTEN SILFVERSTOLPES 25Q-ÅRSJUBILEUM I 


SEPTEMBER 2001 FÖRESLOG FÖRENINGENS ORDFÖRANDE GUSTAF 


SILFVERSTOLPE ATT MUSIK AV NÅGON AV SLÄKTENS MEDLEMMAR SKULLE 


FRAMFÖRAS. SILFVERSTOLPESKA SLÄKTEN HAR ALLTSEDAN 1700-TALET 


VARIT GANSKA VÄL REPRESENTERAD I KMA (KUNGL MUSIKALISKA AKADE


MIEN) MED SAMMANLAGT 7 MEDLEMMAR VARAV 3 VARIT PRESES l KMA. 


FLERA SLÄKTMEDLEMMAR HAR KOMPONERAT. MEST KÄND OCH DEN ENDE 


MED GEDIGEN MUSIKUTBILDNING ÄR FREDRIK SAMUEL SILVERSTOLPE. 


NÅGRA AV HANS KOMPOSITIONER HAR HÄR UTVALTS. 


FREDRIK SAMUEL SILVERSTOLPE (1769.. 1851) 
VAR DIPLOMAT, ÄMBETSMAN, ÖVER.INTENDENT OCH PRESES FÖR AKADE


MIEN FÖR DE FRIA KONSTERNA OCH CHEF FÖR KUNGL. MUSEUM, SAMT 


TONSÄTTARE, AMATÖRMÅLARE OCH KAMMARHERRE. HAN BLEV INVALD I 


KMA 1798. HAN FICK SIN UTBILDNING I HARMONILÄRA OCH KONTRA


PUNKT AV TONSÄTTARNA PETER FRIGELL, JOHAN WICKMANSSON OCH 


JOSEF MARTIN KRAUS. HAN VAR MYCKET GOD VÄN MED KRAUS, OCH VID 


DENNES DÖD UTGAV HAN, TILLSAMMANS MED SIN BROR GUSTAF ABRAHAM, 


KRAUS' SAMLADE VERK, SAMT SKREV SJÄLV EN BIOGRAFI ÖVER KRAUS. 


FREDRIK SAMUEL EFTERLÄMNADE EN STOR MÄNGD EGNA KOMPOSITIO


NER, DELS ÖVER 100 SÅNGER VARAV NÅGRA MED EGNA TEXTER (ALLA TILL


ÄGNADE HANS MAKA FREDRIKA CAROLINA MANNERHEIM) ALLA MED PIANO


ACKOMPANJEMANG OCH ETT 60-TAL OCKSÅ MED ORKESTER, NÅGRA MED 


FYRSTÄMMIG KÖR, DELS NÅGRA KOMPOSITIONER FÖR ENBART PIANO EL


LER STRÅKAR. ÄLLT DETTA SKÄNKTES ÅR 1915 AV DÅVARANDE PRESES I 


KMA, KARL SILVERSTOLPE, TILL KMA:s BIBLIOTEK. NÄSTAN SAMTLIGA 


KOMPOSITIONER FÖR ORKESTER ÄR SKRIVNA FÖR STOR ORKESTER MED 


BÅDE TRÄ- OCH MÄSSINGSBLÅSARE OCH FULLSTÄNDIG STRÅKORKESTER. 


DESSA VERK ÄR MYCKET SKRYMMANDE OCH KOM ATT HAMNA I KMA:s 


BIBLIOTEKS TRÅNGA KÄLLARE, DÄR DE BLEV BORTGLÖMDA. VID BIBLIOTE


KETS FLYTTNING TILL BONNIERHUSET KOM DE ATT INKORPORERAS I STA


TENS MUSIKBIBLIOTEK DÄR. Av EN SLUMP FICK VI VETSKAP OM DETTA VID 


EN MUSIKSOARE, VARVID ETT PAR AV FREDRIK SAMUELS PIANO


KOMPOSITIONER SPELADES AV )RENE MANNHEIMER. 


DÅ FREDRIK SAMUELS ORKESTERVERK SAMTLIGA ÄR HANDSKRIVNA, TIL


LÄTS EJ UTLÅNING. ENDAST VIA MIKROFILMNING KUNDE DE ERHÅLLAS, VIL


KET VAR EN OMSTÄNDIG OCH TIDSKRÄVANDE PROCESS. 


SOM 26-ÅRING KOM FREDRIK SAMUEL TILL WIEN, DÄR HAN VAR CHARGE 


D'AFFAIRES 1796-1803. HÄR LÄRDE HAN KÄNNA EN LÅNG RAD KULTUR


PERSONLIGHETER INOM LITTERATUR, KONST OCH MUSIK, T.EX HAYDN, 


SALIERI, ABBE VOGLER, NEUKOMM, BEETHOVEN OCH RUDOLF KREUTZER, 


VIOLINISTEN SOM BEETHOVEN TILLÄGNADE DEN S K KREU7ZERSONATEN. 


HAYDN HÖLL JUST DÅ PÅ MED ORATORIET SKAPELSEN, SOM FREDRIK 


SAMUEL FICK FÖUA UNDER ARBETETS GÅNG. HAYDN SJÖNG OCH SPELADE 


IGENOM HELA VERKET PÅ FORTEPIANOT. FREDRIK SAMUEL VAR OCKSÅ MED 


OM URUPPFÖRANDET I WIEN 1798 SAMT GJORDE, TILLSAMMANS MED DEN 


SVENSKA MINISTERN I WIEN, DE LA GARDlE, DEN SVENSKA ÖVERSÄTT


NINGEN AV ORATORIET, VARVID DE LA GARDIE STOD FÖR DEN FÖRSTA DE


LEN OCH FREDRIK SAMUEL FÖR ANDRA OCH TREDJE DELEN. ÖVERSÄTT


NINGEN MÅSTE EMELLERTID HAYDN SJÄLV GODKÄNNA, SÅ ATT DEN GICK 


IHOP MED RYTMEN I MUSIKEN. DÄRVID SJÖNG MAN OCH SPELADE IGENOM 


HELA ORATORIET PÅ SVENSKA. SKAPELSEN URUPPFÖRDES I STOCKHOLM 


ÅR 1801 PÅ INITIATIV AV FREDRIK SAMUEL. 







SILVERSTOLPE FICK I UPPDRAG ATT ÖVERLÄMNA WIKMANSONS KVARTETTER
 


OCH NOTER AV KRAUS TILL HAYDN MED DEDIKATION, VILKET DENNE UPP



SKATTADE MYCKET. TILL INVAL I KMA FÖRESLOG FREDRIK SAMUEL NÅGRA
 


AV WIENS FRÄMSTA TONSÄTTARE. SÅLUNDA INVALDES 1798 HAYDN,
 


ALBRECHTSBERGER OCH SALIERI OCH HAN KUNDE SJÄLV PERSONLIGEN
 


ÖVERLÄMNA DIPLOMEN TILL DEM I WIEN.
 


MOZART HADE DÖTT 1791, DVS 4 1/2 ÅR INNAN FREDRIK SAMUEL KOM TILL
 


WIEN. ·HÄR TRÄFFADE HAN DEN DANSKE LEGATIONSSEKRETERAREN G.
 
NISSEN, SOM HYRDE RUM HOS FRU CONSTANCE MOZART. NISSEN PRESEN



TERADE SILVERSTOLPE FÖR FRU MOZART, MED VILKEN HAN BLEV MYCKET
 


GOD VÄN. HAN SPELADE OFTA FYRHÄNDIGT MED HENNE, ACKOMPANJERADE
 


HENNE NÄR HON SJÖNG OCH VAR BEHJÄLPLIG MED ATT SORTERA MOZARTS
 


ORIGINALHANDSKRIFTER OCH PARTITUR, SOM DÅ ÄNNU EJ HUNNIT TRYCKAS.
 


SOM GÅVA FICK HAN MOTTAGA 9 ST HANDSKRIFTER AV MOZART, BL A DELAR
 


AV TROLLFLÖJTEN OCH SKISSER TILL OPERAN LA CLEMENZIA DI TITO SAMT
 


FRIMURARKANTATEN.
 


FREDRIK SAMUEL KÖPTE, ELLER KOPIERADE PERSONLIGEN MED SIN VACKRA
 


PICTUR, NOTER AV DE STORA MÄSTARNA I WIEN OCH TOG DEM MED SIG HEM
 


TILL SLÄKTGÅRDEN NÄs I ROSLAGEN. MOZARTORIGINALEN DEPONERADE
 


HAN TILLSAMMANS MED EN DEL AV SIN EGEN PRODUKTION PÅ CAROLINA
 


REDIVIVA I UPPSALA.
 


VID 250-ÅRSJUBILEET URUPPFÖRDES NÅGRA AV FREDRIK SAMUELS VERK,
 


FÖR STRÅKORKESTER, SÅNG OCH PIANO, VILKET GAV EN HÖGTIDLIG OCH FIN
 


STÄMNING ÅT MINNESFESTEN.
 


SOM MINNE DÄRAV HAR DENNA CD-SKIVA TILLKOMMIT.
 


FREDRIK SAMUEL SILVERSTOLPE (1769 - 1851) 


1. 'TEMPO DI MARClA MED 4 VAR. F-DUR (1844) (VIII) 


2. l1LL EMILIE. SÄNG MED S7RÅKORK.. FiJUR (ORD AV BRODERN SKALDEN AxEL GABRIEL SILFVERSTOLPE) (1848) "NÄR SENTSENTI SKYMNINGEN... " 


3. CLOTILDE TILL SIN FÖRSTFÖDDE.SÄNG MED STRÅKORKES5-DUR (1848) "MfTT HJÄRTANS BARN MED PAPPAS DRAG OCH BUCKAR" 


4 TONLEK NR 4. ANDANTE MED 6 VAR. A-DUR (1802) 


5. DEN FÖRSTA KYSSEN. SÄNG MED STRÄKORK. A-DUR (1844) "EN STILLA NArr " 


6. ANDANTE DI MOLTO MED 4 VAR. G-DUR (1847) (XI) 


7. DRÖMMENS GENIUS TILL JASON. SÄNG MED STRÄKORK. G-DUR (1844) "VID VASSEN AV KRÖKTA STRÖM" 


8. SERENADEN. SÄNG MED STRÄKORK. F-DUR (1844) "UNGA SKÖNA, NArrEN STUNDAR" 


9. ANDANTE MED 4 VAR. ASS-DUR (1847) (XII) 


10. DUANDO SPUNTA. SÄNG MED STRÄKORK. ESS-DUR. "QUANDO SPUNTA /N C/EL 'AURA" 


11. AIMABLE ENFANT. SÄNG MED STRÄKORK. ASS-DUR. "A/MABLE ENFANT,QUI, M 'OCCUPANT SANS CESSE". 


12. TONLEK NR 6. MODERATO MED 4 VAR. D-DUR (1802) FÖR V/OLlN OCH ORKESTER 


MEDVERKANDE 


IRENE MANNHEIMER HULTING-FLYGEL 


TOVE DAHLBERG, MEZZOSOPRAN 


DROTfNINGSHOLMS BAROCKENSEMBLE: 


NILS ERIK SPARF, KONSERTMÄSTARE VIOLIN 


ERIKA LUNDMARK VIOLIN 


LARS BROLIN VIOLA 


MALlN SANDELL CELLO 


BJÖRN GÄFVERT CEMBALO 


IRENE MANNHEIMER, PROFESSOR VID KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN, MEDLEM AV KMA, ÄR EN
 


AV LANDETS FRÄMSTA KONSERTPIANISTER.
 


TOVE DAHLBERG HAR NYLIGEN STARTAT EN FRAMGÅNGSRIK UTLANDSKARRIÄR, HAFT ENGAGE



MANG VID CHICAGO OPERA THEATER,OCH ÄR F.N. ENGAGERAD VID COVENT GARDEN.
 


DR01TNINGHOLMS BAROCKENSEMBLE, MED DYNAMISKE NILS.ERIK SPARF I SPETSEN, ÄR
 


SEDAN 70-TALET AUKTORITETER PÅ GAMMAL MUSIK PÅ ORIGINALINSTRUMENT. DERAS VERSION
 


AV VIVALDIS ÅRSTIDERNA OMNÄMNS AV INTERNATIONELL PRESS SOM DEN KANSKE ALLRA
 


FRÄMSTA.
 


DEN FORTEPIANOFLYGEL SOM IRENE MANNHEIMER HÄR SPELAR PÅ, HAR GENERÖST STÄLLTS TILL VÅRT 
LENNART OCH BRITA SILVERSTOLPE FÖRFOGANDE AV FAMIUEN CLAES CNATTINGIUS. DET ÄR ETT UNIKT INSTRUMENT HELT I ORIGINALSKICK, 


KÄNT FÖR SIN FINA TON, BYGGT 1828 AV ANDERS HULTING. ENDAST 1 EX YTTERLIGARE ÄR KÄNT. 








Salong 3  delen 1809 
 
 
 
 
15-mars 
_Skriftligt att  kungen arresterats 13 mars 
_Posttidningens artikel 
 
8 mars – (5 mars) 
Redan samma dag som revolten startade 7 mars hade ryktet nått Stockholm att Västra armén 
startat från Karlstad 
(Hur är detta möjligt? Redan 5 mars hade två höga chefer i Västra armén arresterats) 
 
11 mars – tar kungen själv hand om förhör som grundar sig på rykten 
_Kungen / hemliga polisen / Samuel af Ugglas anställer förhör av personer/grupper som man 
vet är kritiska mot kungen 
_ Ingen vet något Ingen säger något säkert till kungen 
_ kungens Farbrors (hertig Carl)  hustru: Hedvig Charlotta får veta  att ute i landet vet alla att 
revolten är på gång 
 
12 mars 
_ Silfverstopes samtal med hertig Karl 
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Bondeståndet undertecknade inte regeringsformen  
förrän 3 veckor efter dess utfärdande 
1. Ur Riksdagens handlingar för 6 juni 1809 
2. Ur  Carlsson-Rosén, Svensk Historia 2, 4.e uppl tryckt 1980, (1:a uppl från 1960) 
avsedd som kursbok för universitetsstuderande. Texten har dock med vissa uteslutningar (se 
kommentar på annan plats) använts i Bonniers Den svenska historien 1968.  
 
UKF:s startsida


 


                Back-tangenten - huvudtexten            Huvudtextens startsida 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I riksdagshandlingarna för den 6 juni 1809 läser man följande: 
Bondeståndet fann sig dock ej tillfredsstäldt af dessa eftergifter utan yrkade lika beskattning å all 
jord, samt antog förslaget till ny regeringsform endast under förebehåll , att stadgandet deri, det 
ingen förändring kunde ega rum i ett stånds privilegier utan alla riksståndens och konungens 
samtycke, skulle ur författningen utgå. 
     Då de öfriga riksstånden emellertid antagit den nya regeringsformen i dess helhet, ansågs 
detta förbehåll ej hindra dess erkännande såsom rikets grundlag, och redan den 5 juni utkorades 
hertigen-riksföreståndaren till Sverige konung, under förutsättning att den nya grundlagen af 
honom antoges, hvilket skedde å rikssalen i samtliga riksståndens närvaro den 6 juni, då Carl 
XIII af den helsades såsom Sweriges konung. 
 
I Carlsson-Rosén bok beskrivs hur man handskades med bondeståndets vägran att 
underteckna regeringsformen: 
Här finner man förklaringen till varför bondeståndets starka motstånd under 3 veckor ändå inte 
hindrade att man kunde anse grundlagen stadfäst 6 juni. Man finner att orsaken var 
bondeståndets ”låga bildningsnivå och obetydliga parlamentariska skolning”. Det framgår inte 
av textformulering om det är författarnas åsikt som återges eller om det är dåtidens 
argumentering som åsyftas. 
 
Bönderna, som kommit till riksdagen med stora förväntningar, var dock inte tillfredsställda. De 
önskade en allmän utjämning av skillnaden mellan skatte- och frälsejord. I deras krets fanns nu 
en liten grupp radikala "herrebönder", som tillägnat sig upplysningstidens naturrättsliga 
jämlikhetsdoktriner och ansåg varje privilegium som en rättskränkning. Bakom kulisserna 
verkade radikala ofrälse ämbetsmän som "brandstiftare" och "oredans apostlar". Inom ståndet 
som helhet var meningarna i taktikfrågan delade, men de mera aggressiva hade starkt gehör för 
sin linje: "först skatteutjämning, sedan regeringsform". Följden blev, att ståndet den 6 juni 
visserligen hyllade Karl XIII och i huvudsak antog regeringsformen men vägrade att låta 
talmannen underteckna denna, emedan dess sista paragraf (§ 114) i anslutning till äldre 
stadganden föreskrev, att alla ståndsprivilegier skulle bestå och fick ändras blott med konungens 
och samtliga stånds bifall. En kritisk situation var därmed för handen, och regeringen utsatte 
bönderna — "detta av löpare förvillade råa samfund" (Mannerheim) — för kraftiga 
påtryckningar, ackompanjerade av löften om smärre privilegiejämkningar. Sedan Adlersparre 
personligen tagit hand om tre av de radikala "huvudmännen", föll dessa undan, men ståndet som 
helhet, vars förhandlingar tidvis var tumultartade, gav med sig först sedan Karl XIII själv den 27 
juni på äkta gustavianskt maner hållit ett strafftal. Sålunda blev regeringsformen äntligen 
undertecknad även av bondeståndets talman. Som belöning fick bönderna en viss utjämning i 
fråga om inkvarterings- och skjutsningsbördorna, särskilt i krigstid. I huvudfrågorna hade de 
kapitulerat. Detta var en följd av deras låga bildningsnivå och obetydliga parlamentariska 
skolning, varigenom de blev ett lätt byte för påtryckningar av olika slag, icke minst vid de av 
regeringen bekostade trakteringarna med deras enligt bondeuppfattning överdådiga undfägnad. 
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Litteraturlista för 1809 års revolution och regeringsform


Ur Protocoll hållit på Stockholms slott d. 27 Junii 1809  
/lokalhistforsk/Adler-filer/Prot-27juni-riksdag-1809.htm 
av Börje Sandén     Prot-27juni-riksdag-1809.htm 
  
 Till UKF:s Startsida         


UR Protocoll hållit på Stockholms slott d. 27 Junii 1809  
   
Börje Sandéns avskrift från originalhandling på Riksarkivet 2009-08-11  
   
Finns också fotograferad och i lagd i UKF:s samlingar både som fil och på papper.  
I Riksarkivets akt R 5035 finns också det beramade tal som Carl XIII höll för att tvinga fram 
Bondeståndets underskrift efter en tre veckor lång konstitutionell kris. Likaså i UKF:s samlingar. Även 
protokollet från 6 juni finns avfotograferad. Förhoppningen är att den är så tydlig att den går att 
renskriva.  
   
Sedan Kongl Mayt genom tillförordnade HofKantslern i Nåder låtit kalla det hedervärda Bonde Ståndet 
att sig på Kungl. Slottet inställa, samlades Ståndet  uti Stora galleriet kl ½ till 11 förmiddagen.  
     Uppå erhållen underrättelse derom inträdde Kongl Mayts åtföljd af Stats Rådet, då Hans Mayts til 
Bonde Ståndet höll följande tal:  
   
(Införes:)   Länk till konungs tal - ordagrann stavning med styrkningar och tillägg 
   
Därefter upläste  tillförordnade HofKantslern nednastående proposition  
   
/: införs :/    (saknas i  handlingen på riksarkivet)     Se här nedan hämtat från tryckt bok 
   
Bondeståndet besvarade denna proposition med ett enhälligt, Ja, jemte ett allmänt yttrande att ingen 
votering var af nöden. Detta frivilliga begifvande var förenadt med en synbar rörelse och de lifligaste 
uttryck af Ståndets understålige trohet och tillgifvenhet för Kongl. Mayts person. Under denna för 
Konungens hjerta likaså oförgätliga som högtidliga stund framträdde Talemannen Lars Olsson, därtill 
anmanad af Bondeståndets enstämmiga röst, och undertecknade Regeringsformen af d. 6 Junii 1809, å 
Ståndets vägnar och i dess närvaro.  
     Flere af  Ståndets Ledamöter yttrade sedan emot Konungen deras enskilta tankar, i afsigt att 
rättfärdiga det med Regeringsformens underskrifvande yppade dröjsmål. De instämde alla i dess 
oinskränkta förtröstan de fästade vid Konungens bemedling, och i det säkra hopp hvartill de nu mera 
kunde sig öfverlåta, att genom deras medständers välvilja vinna en billig lättning i de  bördor som under 
ett krig äro dubbelt tryckande. Konungen förklarade Sig igenkänna i detta Bonde Ståndets till billighet 
återkomna tankesätt, och i den varma tilgifvenhet Ståndet nu have ådagalgt för Hans Mayts person, ett 
nytt och o  ….agligt prof på den osvikliga kärlek  för Konung och fädernesland, som från urminnes tider 
utmärkte Sveriges Rikes Allmoge. Hans Mayts utlofvade, att så mycket på dess lagliga magt och på 
ömsesidiga rättigheters helgd, ankomma kunde, söka underhjelpa Bonde Ståndets bördor, och genom ett 
rättvist afseende så väl på detta Stånds som på Dess öfrige trogne undersåtares, välfärd, bereda sig den 
enda belöning Hans Mayts faderliga hierta åsyftade, den att för kommande tider stadga Svenska folkets 
lycka och sjelvständighet.  
        Konungen lemnade där=efter Rummet, och blef  vid sin bortgång af  Bondeståndets lifliga och 
enhälliga  fröjderop  beledsagad.  
In fidem  Protocolli      G. af  Wetterstedt 
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§ 114. Sista paragrafen i Regeringsformen. Några märkliga omständigheter 


Intressant är att regeringsformen inte blev slutligt undertecknad av bondeståndet förrän 3 
veckor efter det officiellt angivna datumet 6 juni. 


Dröjsmålet berodde på att bonderepresentanterna i konstitutionsutskottet envetet hävdade, att 
det i den nya grundlagen skulle stå att all jord skulle lika beskattas, liksom också utgifter och 
skatter för försvaret. Bondeståndet ansåg sig inte kunna lita på framtida löften om borttagande 
av de olika ståndsprivilegierna, vilket var ett av huvudsyftena för de som engagerat sig i 
revolutionen. 
    Adelsståndet försökte locka med att de själva skulle avstå privilegiet att ensamma få äga 
säterier. Även andra skulle - för att använda ett förtydligande uttryck – kunna ges möjlighet 
att uppföra lyxbostäder med statligt subventionerade medel.  
    Även de andra stånden ville få behålla sina privilegier eller diskutera avveckling senare. 
Budet till bönderna var att först skriva under och sedan diskutera. Ännu på morgonen den 6 
juni förbjöd bondeståndet sin talman att skriva under. Trots det märkliga förhållandet att 
Adlersparre, som ju i sina skrifter kraftigt tagit avstånd från ståndsindelning och privilegier, 
hade förmått bönderna i utskottet att lova att skriva under. 
    Underskriften tvingades fram den 27 juni genom ett förfarande som stod i strid med 
bestämmelserna i den nya regeringsformen. Tillvägagångssätt var anmärkningsvärt - för att 
uttrycka saken milt. Hela bondeståndet hade sammanträde den 27 juni, när bud kom att de 
genast skulle infinna sig på slottet. Kungen och regeringen var där samlad. Kungen själv höll 
ett förmaningstal där bondeståndet uppmanades att inte låta sig utnyttjas som redskap för de 
som verkade för oreda och laglöshet. Slutligen uppmanade han dem att verkställa en öppen 
votering så att motståndarna till underskriften måtte bli kända av konungen och alla andra. 
Böndernas talman skrev du under - utan votering! 


Bönderna fick rätt i sina misstankar från år 1809. Privilegiefrågan stod kvar som tvisteämne 
ända till 1892. Här följer den omstridda paragrafens formulering. 


§ 114. i Regeringsformen 1809 
Konungen låte samtlige riksens ständer deras privilegier, förmåner, rättigheter och friheter 
åtnjuta; beroende det på samteliga riksståndens öfverenskommelse och konungens bifall att 
låta dem undergå de förändringar och jemkningar, som rikets behof kunna fordra. Inga nya 
privilegier, ett riksstånd rörande, kunna utan konungens och alla riksståndens vetskap och 
samtycke utgifvas och meddelas. 
    Till yttermera visso hafve vi detta med våra namns underskrifvande och våra insegels 
undertryckande velat bestyrka, stadfästa och bekräfta, som skedde i Stockholm den sjätte 
dagen i junii månad år efter Kristi börd ett tusende åtta hundrade och på det nionde. 
På ridderskapets och adelns 
vägnar: 
M. ANKARSVÄRD 
 


På prästeståndets 
vägnar: 
JAC. AX. 
LINDBLOM 


På borgareståndets 
vägnar: 
H. N. SCHWAN 
 


På bondeståndets 
vägnar: 
LARS OLSSON  
 


(Observera bondeståndets underskrift! Den kom inte på plats förrän 27 juni. Se nedan.) 
Detta allt, som föreskrivet står, vele vi ej allenast sjelfve för orygglig grundlag antaga: utan 
bjude och befalle jämväl i nåder, att alla de, som oss och våre efterträdare, samt riket med 
huldhet, lydno och hörsamhet förbundne äro, böra denna regeringsform erkänna, iakttaga, 
efterlefva och hörsamma. Till yttermera visso hafve vi detta med egen hand underskrifvit och 
bekräftat, samt vårt kongl. insegel låtit veterligen hänga här nedan före, som skedde, i vår 
residensstad Stockholm, den sjätte dagen i junii månad, året efter vår Herres och Frälsare Jesu 
Christi börd det ett tusende åtta hundrade och på det nionde.        CARL  (L.S)            


 
 



http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XIII
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Kommentar till det händelseförlopp som lett till att ovan visade underskrift vunnit laga kraft 
trots saknaden av bondeståndets underskrift. 


1)  När konstitutionsutskottet började sitt arbete skulle det lägga fram ett enigt förslag som i 
sin helhet kunde godkännas av riksdagen. Om så icke kunde ske skulle allt förbliva enligt den 
tidigare regeringsformen. Det vill säga enväldet skulle finnas kvar. Det krävdes ett 
undertecknande av alla fyra talmännen.  
     I Riksdagens handlingar för 6 juni 1809 erkänns att bondeståndet inte skrivit under 
beslutet, samt att det antog  förslaget till ny regeringsform endast under förbehåll att den 
omstridda punkten skulle utgå ur författningen. Eftersom de tre andra stånden antagit den i 
sin helhet ”ansågs bondeståndets förbehåll ej hindra dess erkännande som rikets 
grundlag”. (citat ur handlingen).  Enligt konstitutionsutskottets direktiv skulle dock beslutet 
vara enhälligt. Vi ser att det officiella uttalandet bagatelliseras saken så effektivt att saknaden 
av underskrift förvandlas till fullbordad handling. Om man inte tar del av de många turerna i 
saken så framstår vår berömda regeringsform som en okomplicerad historia.   
     Att en underskrift ändå hade ansetts viktigt framgår av det faktum att man trots 3 veckors 
övertalningsförsök inte lyckades förmå bondeståndet att frivilligt skriva under . Det skulle 
komma att lyckas först sedan man använt en metod som gick stick i stäv med den 
regeringsform som man ansett sig ha genomfört på lagligt sätt. 


2/ Det som hände på slottet 27 juni, när underskriften tvingades fram genom kungens krav på 
öppen votering, ägde således rum helt i strid med den nya regeringsformens § 55, som 
förbjöd ständerna att gå till beslut i konungens närvaro. Här hade beslutet dessutom tagits 
under direkt hot från konungens sida. 
     När vi sett vilka odemokratiska former som man använde för att genomdriva 1809 års 
regeringsform förstår vi att  man kanske  inte gärna vill koppla samman den med 
Nationaldagen.   


Av texterna i nedanstående länkar förstår vi att frågan om lika beskattning av jord var mycket 
viktig för bondeståndet – inte en bagatell som den genom ” skicklig skrivning”  kommit att 
uppfattas som. Man förstår också vilken knipa ständerna befann sig i, om man betänker att en 
grundlagsändring tidigare hade  kunnat genomföras om tre av stånden röstade för förslaget. 
Men den regeringsformen hade man ju avskaffat! 


Att det blev en så lång och allvarlig kris i riksdagens hantering av saken beror naturligtvis på 
den stora vikt som bondeståndet lade på frågan om lika beskattning på bönders och 
herrgårdars jord. Jordinnehav gav ju de tyngsta skatterna. Gustav Vasa visste vad han gjorde 
när han drog igång det där med jordeböcker över alla gårdar för att de skulle kunna 
skattläggas för framtiden.  Borgare och präster kom av naturliga skäl lättare undan. 
Lägg märke till att adeln var lika intresserad av § 114:s  utformning som bönderna, fast av 
motsatt anledning. 
 
Vi måste också minnas att avskaffandet av vissa stånds privilegier var en viktig drivkraft 
bakom den variant av revolutionen som Georg Adlersparre stod för. Denne hade i sitt 
program en utjämning av ståndsprivilegierna,  när han ställde sig i spetsen för Västra 
Arméns marsch. Revolutionen fick ett annat ansikte när aristokraten Adlercreutz kom att 
dominera. Han var ledare för dem som mest ville ha en kung som kunde krig, inte en kung 
som bara klädde ut sig till Karl XII. 


Man kan se det så att i den  kraftmätningen som pågick under de tre veckorna avgick 
Adlercreutz falang med segern. Och det är som bekant segraren som skriver historien.  
Det skulle dröja länge innan Adlersparres  idéer i Tibble-promemorian, som han skrev på 
gästgivargården i Kungsängen skulle gå i uppfyllelse. Där ville han vid konungens rådsbord 
se  två bönder, två borgare och två präster och inte bara adelsmän. 
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Länk till Vad hände Märkesåret 1809 – med kommentarer av Börje Sandén. (2009-06-25) 
 
Länk till Carl Grimbergs redogörelse för händelseförloppet i Svenska folkets underbara öden 
1913, del åtta, utgiven 1962 med Alf Åberg som redaktör, sid 290-292. 


Länk till Sam. Clasons redogörelse för händelseförloppet  5-27 juni i Sveriges historia till 
våra dagar elfte delen. 1923 s. 110-111. 


Länk till Sten Carlssons redogörelse för händelseförloppet 5-27 juni  i  Svensk historia del 2, 
4.e upplagan, 1979  sidan 247. 


Länk till hela Regeringsformen "http://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1809" sådan 
den utformats  


3/ Men varför har detta sakernas tillstånd inte uppmärksammats så att den 
historieintresserade kunnat läsa det i normalt tillgänglig litteratur?  
     Det verkar som om även historiskt bevandrade skribenter inte heller vill ta tag i det som 
jag råkat föra till torgs. Just när jag uppdaterar och  kompletterar min artikel om Märkesåret 
på hemsidan får jag i min hand Riksarkivets årsbok som har 1809 som tema. Där finner jag 
till min glädje en artikel med rubriken ”Den 6 juni” försedd med  författarens deklaration att 
”närmare beskriva vad som hände i riksdagen den 6 juni 1809”.  
     Där finner jag mycket som kompletterar min bild av det som hände,  men frågan om den 
tre veckor lång krisen fram till den 27 juni nämns inte. Den kan möjligen indirekt dölja sig 
bakom ordet” troligen”.   
På tal om det som hände när riksdagen var samlad 6 juni mellan kl 10 – 10.30  sägs det: 
”Troligen hade ständerna med sig riksdagens bekräftelse på regeringsformen. Dokumentet 
hade precis undertecknats av lantmarskalken och talmännen, men det officiellt sigillprydda 
pergamentsdokumentet färdigställdes först den 27 juni.” 


 



http://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1809
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Den 13 Mars uppbröt avantgardet från Örebro, 
bestående af Sanna och Örebro sqvadroner och Verikes och 
Wermlands lä-bataljoner, under major Char-lieres befäl, och 
marscherade till Westerås. 


Den 44 följde den öfriga styrkan under major 
Klingsporrs befäl. Wadsbo och Walla sqvadroner erhöllo 
ordres att uppbryta från roten och qvarblifva i Örebro 
under major Liljehöks befäl. 


Samma dag kom en kurir från öfverste Schönström, 
som sjelf stannat i Westerås, med första underrättelsen, att 
Gustaf Adolf dagen förut var arresterad. Om natten 
inträffade öfversten sjelf, med bekräftelse derpå, och mot 
morgonen d. 15 ankom kaptenen vid lifgrenadier-
regementet Rehnberg, med riks-föreståndarens 
proklamation och bref. 


 
Proklamationens innehåll var följande: 
W1 CARL &c. &c. Göre veterligt: att sedan genom 


inträffade händelser Hans Kongl. Maj:t blifvit urståndsatt 
att vårda rikets angelägna ärender, hafva Wi såsom den 
närmaste och enda fullmyndige ättelägg af den Kongl. 
familjen, funnit Oss föranlåtne att tills vidare, i egenskap af 
Riksföreståndare, antaga riksstyrelsen, den Wi med den 
Högstes bistånd skall föra så, att riket må återvinna invärtes 
och utvärtes lugn, samt handel och näringar deras länge 
aftynade lif, varande Vår oryggeliga föresats, sedan Vi lagt 
början till förenämnde grund, att med Riksens Ständer 
öfverlägga om de öfriga mått och steg, som skola bereda 
svenska folkets framtida välfärd. Wi bjude och befalle 
fördenskull härmed samteliga Rikets innevånare, 
krigsmakten till lands och vatten, samt embetsmän af alla 
grader, att visa Oss den tro och lydnad, som Wårt rena upp-
såt och deras eget väl i närvarande tid oinskränkt fordrar: 
Befallandes eder samt- och synnerligen uti 


Guds den Allsmägtiges hägn och beskydd synnerligen 
nådeligen. 


Stockholms Slott d. 13 Mars 1809 .  
CARL. 


C. Lagerbring. 
 


Jemte proklamationen skickades en så lydande ordre: 
Som till vår kunskap kommit att vestra arméen är i 


anmarsch mot Stockholm, för att befordra Ständernas 
sammankallande, så tillkännagifves öfver-adjutanten 
Adlersparre, det Hans Maj:t konungen är i dag skiljd från 
styrelsen, och att Wi emottagit regeringen, samt utfärdar i 
morgon Nådigt påbud om Ständernas sammankallande; i 
följe hvaraf Wi ej anse nödigt, att hela styrkan af den hit 
annalkande arméen härstädes bör inträffa, utan endast 
befälhafvaren jemte hälften af de mest pålitliga trupperna, 
hvilka, så fort det sig göra låter, hitkomma: den öfriga 
hälften förlägges i och omkring den trakt, der dessa ordres 
inhändigas. Härhos medföljer den proklamation, som vi i 
dag i Nåder till allmänheten låtit utfärda. General-majoren 
m. m. friherre Adlercreutz är anbefalld att vara tjenst-
görande general-adjutant i Stockholm. 


Stockholms Slott d. 13 Mars 1809. 
C A R L .  


Adlercreutz. 
 


Nyheterna från hufvudstaden tycktes ej göra något 
angenämt intryck på Adlersparre. Från denna stund blef 
han mera sluten inom sig. Hans öppna, förtroliga 
meddelanden upphörde, älven för hans närmaste 
omgifning. Orsaken härtill utgjorde föremål för mångas 
gissningar, hvilka dock tycktes förena sig i 








Vad hände Märkesåret 1809 - missvisande beskrivning av artikelns innehåll


   
  


Vad hände Märkesåret 1809 ?  -  Den nya regeringsformen 
Regeringens och UD:s beskrivning på regeringens hemsida 
(en missvisande beskrivning av artikelns innehåll!) 
Av Börje Sandén 
 
/lokalhistforsk/Adler-filer/regeringens_text_1809_B.htm.  
2009-06-26;  08-02; 09-07 
 
UKF:s startsida         Märkesåret 1809 - UKF:s huvudartikel      Regeringskansliets hemsida 
 


Med nedanstående artikel - kopierad från regeringens hemsida - Vad hände Märkesåret 1809,   
"vill UD ge en nyttig orientering  om vad som hände".   
Du kan också läsa artikeln via länk till regeringskansliet 
      
Du finner att artikeln inte med ett ord nämner vare sig 1809 års oblodiga revolution eller tillkomsten av den nya 
grundlagen = regeringsformen. De är ju de verkligt stora inrikespolitiska händelserna i Sverige.   
     Den utrikespolitiska situationen gör man heller inte någon större sak av trots att landet 1809 befinner sig i 
sin svåraste utrikespolitiska situation någonsin.  Man konstaterar att Finland gått förlorat och i själva verket 
slutit separatfred med ryska kejsaren, men nämner inte att ryska trupper också erövrat Åland varifrån man 
förberedde landstigning i Uppland, att de för en tid också ockuperat Gotland och varit i strid med svenska 
trupper  i trakten av Umeå.  
     Det visar sig att UD:s artikel i själva verket handlar om vad som hänt i våra relationer till Finland efter 1809. 
Något som i sig självt verkligen är värt att uppmärksamma. 
Men varför rubriken: Vad hände märkesåret 1809? 
 
Upptäckten att inget sägs om regeringsformens tillkomst ger mig anledning att nämare fundera över varför 
frågan inte anses värd att nämnas under rubriken Vad hände Märkesåret 1809?   
     När jag skriver detta i slutet av juni 2009 får jag i min hand Riksarkivets årsbok med temat  "Stormvindar - 
en bok om ödesåret 1809".  Redan i förordet  sägs att regeringsformen  "har kommit att framstå som ett 
föredöme och en modell för hur ett modernt statsskick bör gestalta sig. Vi har varit så stolta över resultatet att 
vi till och med utnämnt dagen för dess antagande, den 6 juni, till vår nationaldag". 
     I ett särskilt kapitel med titeln "Den 6 juni 1809" finner man: "Stadfästandet av den långlivade 
regeringsrformen är den historiska anledningen till att Sveriges nationaldag firas detta datum vid sidan av 
riksdagens val av Gustav Vasa till kung den 6 juni 1523. 
      
På annan plats på hemsidan har jag utförligt berört både regeringsformen och revolutionen utifrån ett 
lokalhistoriskt perspektiv.  Se Märkesåret 1809 
 
Min granskning av regeringsformens tillkomst har i några avseenden lett till andra iakttagelser än de man 
vanligen finner i litteraturen. Ambitionen att få till en bra regeringsform har varit mycket god hos såväl 
revolutionärerna som i det konstitutionsutskott som tillsattes för att skapa denna erkänt berömda regeringsform. 
Det är de politiska turerna kring det slutliga undertecknandet av den som har varit minst sagt 
anmärkningsvärda.  
     En mindre besvärande omständighet i dessa turer är att 6 juni blivit fastslaget som datum för riksdagens 
godkännande av regeringsformen, trots att beslutet inte fick laga kraft förrän också bondeståndet undertecknat 
det den 27 juni. 
     En mer besvärande omständighet är att godkännandet den 27 juni hade tvingats fram på ett för demokratin 
otillfredsställande sätt och direkt i strid med den nya regeringsformens paragrafer. Den sidan av saken är 
svårare att gå förbi. Är det möjligen detta som ligger bakom oviljan att koppla samman firandet av 
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Vad hände Märkesåret 1809 - missvisande beskrivning av artikelns innehåll


Nationaldagen den 6 juni med året 1809? 
     Vad som egentligen hände i just denna fråga kommer jag här nedan att utveckla, med länkar till mina källor 
så att du själv kan bedöma sanningshalten.  Frågan är en del i det större sammanhang som jag under våren 
presenterat på hemsidan under rubriken Märkesåret 1809. 
 
Här visas först regeringsformens avslutande ord med vederbörliga underskrifter 


Till yttermera visso hafve vi detta med våra namns underskrifvande och våra insegels undertryckande velat 
bestyrka, stadfästa och bekräfta, som skedde i Stockholm den sjätte dagen i junii månad år efter Kristi börd ett 
tusende åtta hundrade och på det nionde.


På ridderskapets och adelns 
vägnar: 
M. ANKARSVÄRD 
 


På prästeståndets vägnar: 
JAC. AX. LINDBLOM


På borgareståndets vägnar: 
H. N. SCHWAN 
 


På bondeståndets vägnar: 
LARS OLSSON  
 


 
Detta allt, som föreskrivet står, vele vi ej allenast sjelfve för orygglig grundlag antaga: utan bjude och befalle jämväl i 
nåder, att alla de, som oss och våre efterträdare, samt riket med huldhet, lydno och hörsamhet förbundne äro, böra denna 
regeringsform erkänna, iakttaga, efterlefva och hörsamma. Till yttermera visso hafve vi detta med egen hand 
underskrifvit och bekräftat, samt vårt kongl. insegel låtit veterligen hänga här nedan före, som skedde, i vår residensstad 
Stockholm, den sjätte dagen i junii månad, året efter vår Herres och Frälsare Jesu Christi börd det ett tusende åtta 
hundrade och på det nionde.                                                    CARL  (L.S) 
 


Läs   Den fullbordade grundlagen / regeringsformen daterad 6 juni 1809 


 
Kommentar till det händelseförlopp som lett till att ovan visade underskrift vunnit laga kraft trots 
saknaden av bondeståndets underskrift den 6 juni. 


1)  När konstitutionsutskottet började sitt arbete skulle det lägga fram ett enigt förslag som i sin helhet kunde 
godkännas av riksdagen. Om så icke kunde ske skulle allt förbliva enligt den tidigare regeringsformen. Det vill 
säga enväldet skulle finnas kvar. Det krävdes ett undertecknande av alla fyra talmännen.  
     I Riksdagens handlingar för 6 juni 1809 erkänns att bondeståndet inte skrivit under beslutet, samt att det 
antog förslaget till ny regeringsform endast under förbehåll att den synnerligen omstridda § 114 skulle utgå ur 
författningen.  Paragrafen om att ståndsprivilegierna skulle kvarstå och kunna ändras endast om alla fyra 
stånden var överens.Eftersom de tre andra stånden antagit den i sin helhet ”ansågs bondeståndets förbehåll ej 
hindra dess erkännande som rikets grundlag”.(citat ur handlingen).   
      
Vi ser här att de  långvariga diskussionerna kring privilegiefrågan (§ 114) i det officiella uttalandet 
bagatelliserats så effektivt att saknaden av underskrift förvandlas till fullbordat beslut. Om man inte tar del av 
de många turerna i saken, så framstår tillkomsten av vår berömda regeringsform i riksdagens egen skrivningen 
som en tämligen okomplicerad historia: en saknad undersskrift  kunde avfärdas i en bisats.  Nu levande 
svenskar har troligen svårt att fatta vidden och innebörden av dåtidens privilegier. Men som jag  skrivit här 
ovan var den orättvisa beskattningen en realitet för samtidens människor. De jordägande bönderna, 
representerade av Bondetståndet i riksdagen, var mer beskattade än adeln i förhållande till sitt markinnehav. 
Frågan var av mycket stor vikt för bönderna, vilket framgår av nedanstående beskrivning. 
     Att en underskrift ändå hade ansetts synnerligen viktig framgår av det faktum att man trots 3 veckors 
övertalningsförsök - efter det s.k godkännandet! - inte lyckades förmå bondeståndet att frivilligt skriva under 
regeringsformen. Det skulle komma att lyckas först sedan man använt en metod som gick stick i stäv med den 
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Vad hände Märkesåret 1809 - missvisande beskrivning av artikelns innehåll


regeringsform som man ansett sig ha genomfört på lagligt sätt. 
      Många historiker har under de 200 åren analyserat händelseförloppet. Åtskilliga -  inte minst en av de 
senaste i en avhandling från 2006 -  redogör utförligt för tvisteämnet. Man har framhållit att frågan diskuteras 
av den politiskt intresserade allmänheten både innan revolutionen, under den provisoriska regeringens tid, 
åtskilliga gånger i det särskillt tillsatta konstitutionsutskottet och inte minst i riksdagen under de tre veckorna 
efter godkännandet. Likväl landar frågan till slut i en bisats.   
 
2/  Varför dröjde bondeståndets undertecknande i tre veckor, trots ideliga övertalningsförsök från riksdagens 
övriga stånd? Vilka argument  var det som slutligen fick bönderna att backa från sin fasta övertygelse i frågan?  
     Vändpunkten i frågan kom den 27 juni, två dagar före kröningen av kung Carl XIII, som med bondeståndets 
gillande valts till kung den 6 juni. Bönderna hade samlats på sin vanliga mötesplats, när de plötsligt fick kallelse 
att infinna sig på slottet hos kungen. Där höll konungen ömsevis förmaningstal och strafftal över bondeståndets 
ovilja att i landets svåra situation inte bry sig om fäderneslandets bästa och skriva under regeringsformen. 
Landet var ju ännu i krig med Ryssland och fred kunde inte slutas förrän Sverige hade en lagligt tillsatt 
regering. Talet var till sitt politiska innehåll i stort sätt ett eko av adelns andra försök till övertalning under 
konstitutionsutskottets handläggning av ärendet.  
      
Adeln hade nämligen - när man insåg allvaret i bondeståndets ståndpunkt - lanserat ett svepskäl för att få 
igenom sin egen åsikt i privilegiefrågan, dvs rädda sina egna privilegier, som i det ännu laglösa tillståndet 
verkligen var i fara. Man utnyttjade rädslan för ett ryskt anfall mot Stockholm. Den risken hade visserligen varit 
akut under dagarna i mars. Trots det hade den nya regeringen omgående inställt den extra krigsskatt som den 
avsatte kungen infört.  Inte ens i mars, just när ryssarna drev den svenska armén över isen till Grisslehamn var 
man särskilt rädd för ryssarna i Stockholm. Hertig Karl höll fest på slottet och Adlercreutz - den berömda 
generalen från finska kriget, som tog över Adlersparres revolution och fick en ledande ställning  i den tillfälliga 
regeringen - lät sig väljas in i ett ordenssällskap och var oanträffbar när kungen gick till aktion för att få hjälp av 
Södra armén inför hotet från Västra armén.  
       Hotet från Ryssland kvarstod förvisso, vilket den ryska invasionen i Västerbotten vittnar om. Vid denna 
tidpunkt  var kravet från Ryssland dessutom att få förhandla om fred med en laglig regering. Därför behövdes 
en godkänd grundlag och ett godkänt val av kung. Detta kan vara förklaringen till att man ville påskina att 
grundlagen fanns och att kungen blivit vald redan den 6 juni.  
      Om det nu var så farligt för landet kunde ju adeln lika gärna ha avstått från att tvinga in § 114 i den nya 
regeringsformen. Till och med enskilda adelsmän i adelsståndet hade i interna överläggningar framhållit det 
orättvisa i privilegiesystemet. Men man hade röstat ned såväl det förslaget, som ett förslag att adeln i krigstider 
skulle betala då förekommande extra kostnader, ja, även i fredtid borde adeln bidraga med den mycket 
betungande skjutskostnaderna mellan de många gästgivargårdarna, hade förslagsställaren framhållit. 
 
Privilegiesystemet  -  är det en fråga för en regeringsform? 
Beträffande privilegiefrågan och dess vara eller icke vara som paragraf i regeringsformen finns det intressanta 
synpunkter att lyfta fram. Det viktigaste för bönderna - och den största stötestenen i saken - var deras krav att 
punkten inte skulle ingå regeringsformen. Förvirringen är total när man hör konungens argument  i talet den 27 
juni då han hävdar den frågan redan fått sin lösning och att bondeståndet blandat ihop två frågor som inte har 
med varandera att göra: grundlagen och privilegiefrågan! Sveriges unikt farliga in- och utrikespolitiska situation 
hade snabbt kunnat lösas om adeln inte tvingat in frågan i regeringsformen. 
 
Under en revolution sätts lagar  ur spel 
I själva verket hade ju revolutionen åsidosatt alla tidigare överenskommelser. Man kunde ha följt böndernas 
måttfulla förslag att successivt  ta bort de gamla privilegierna. Då hade vi sluppit det demokratiskt osympatiska 
slagord som vidlåder diskussionen. "regeringsformen först - resonemang sedan".  
     En utländsk  historiker som vistades i Sverige under denna tid framhåller att  bönderna verkligen gick i den 
fälla som gillrats för dem. Det skulle dröja ytterligare många decennier innan adelns privilegier upphävdes. 
Bondeståndets motstånd att skriva under regeringsformen grundade sig sannerligen inte på en struntsak som 
man kan tro när man läser tolkningar av de aktuella riksdagsprotokollen. 
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     Jag vill åter påpeka  - år 1809 pågick under ganska lång tid en revolution - visserligen oblodig, men dock 
revolution - då viktiga saker hände som bara registrerats i privata anteckningar och brev. Det är mycket svårt att 
veta vad som verkligen sades - och även gjordes.  
 
Bondeståndet uppmanas av kungen att votera - att ställas mot § 55 i regeringsformen 
Men detta sakernas tillstånd den 27 juni skulle bli ännu mer svårhanterlig för eftervärlden, när kungen i sitt tal 
till bondeståndet kom fram till sin slutpoäng. Han kräver då vad som "närmast liknar" en öppen votering bland 
ståndets medlemmar:  "finnes någon som vill neka Ståndets taleman att genom Regeringsformens 
undertecknande upfylla sin pligt - skilje han sig från de öfriga och blifve känd af Mig och af sina Medbröder 
[överstruket: och af efterverlden! ]" [därefter tre kraftigt överstrukna rader som jag inte kan läsa] 
     I länken här nedan finns hela det tal som kungen höll. Det innehåller strykningar och tillägg. Jag kan inte 
avgöra vem som gjort ändringarna, inte heller om de gjorts före framförandet eller senare för eftervärldens ögon. 
 
Nytt historiskt standarverk som skall ersätta Bonniers "Den svenska historien" är på gång 
Det skall bli intressant att se hur det nya standardverket kommer att se på händelserna 1809. Redaktören Dick 
Harrison framhöll nyligen i Populär Historia att mycket av forskningen sedan 1950-talet aldrig nått fram till 
allmänheten.  
Vågar man rekommendera en forskning om varför händelserna i riksdagen den 27 juni 1809 ännu år 2009 är 
tabubelagt område och blivit ett ämne utanför den akademiska forskningen. 
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Läs:     Hela konungens tal till Bondeståndet  - med strykningar och tillägg  
Läs:     Georg Adlersparres berättelse om underskriften 27 juni - Brev till fästmön 29 juni 
Läs:      ur Riksdagsprotokollet 27 juni 1809 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Med tanke på forskares kommentarer till konungens manuskript får jag intrycket att kungen går utanför sitt 
skrivna tal. Det var ju många som hörde och såg vad som skedde och som berättat därom i brev och dagböcker.  
Ett kungligt tal likaväl som ett riksdagsprotokoll är ju inte hela sanningen i en historisk process. De är ju parter i 
målet och beslut i sådana här sammanhang är i högsta grad resultatet av politiskt betingade överväganden.        
Se utförligare kommentarer till det som skedde 27 juni. 
      Efter den ännu okrönte konungens tal var saken klar. Ståndet beslöt omedelbart  att skriva under 
regeringsformen. Det hedrar dem att de gjorde det utan votering.   
      Tydligare kunde de inte inför eftervärlden visa att beslutet varit påtvingat.  
      Naturligtvis under förutsättning att det skulle bli känt för kommande generationer att godkännandet av 
regeringsformen bröt mot samma regeringsforms  § 55 sålunda lydande: 
Ej må riksens ständer i konungens öfvervaro öfver något ämne besluta. Andra riksens ständers utskott, än 
det i föregående § omnämnda, kunna icke inför konungen några öfverläggningar hålla. 
 
"Svårhanterlig för eftervärlden" ? 
Av frågans behandling i historiska skrifter under de allra senaste åren/året framgår att saken fortfarande är  
känslig för beskrivning i klartext. Jag nöjer mig för närvarande med några exempel på uttalanden.  
     Övertalningen att skriva på skulle ha skett "med lock och pock".  
     "Under påtryckningar förmåddes slutligen ståndets talman att skriva under regeringsformen."  
     Någon säger att underskriften dröjde några dagar. Dessa "några dagar" (21) är i själva verket längre än den 
tid som konstitutionsutskottet behövt för att formulera hela sitt förslag till ny regeringsform. KU tillsattes 12 
maj och lämnade sitt slutbetänkande efter tre veckor den 2 juni. Bondeståndet hade mycket tidigt lagt korten på 
bordet, vilket medförde att adeln två gånger gick till attack med skrivelser till bondeståndet för att försöka 
stoppa deras krav att privilegiefrågan skulle utelämnas från den nya grundlagen  Frågan var således definitivt 
ingen marginell sak. 
     Någon säger att  underskriften fördröjdes samtidigt som man talar om den 6 juni, vilket gör att man kan tro 
att lagen fördröjdes fram till detta datum 
      Belysande för den vetenskapliga forskningen kring det som hände 27 juni är det som skrevs i saken inför 
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150-årsminnet 1959. När regeringsformen slutligen erkändes av bondeståndet sägs följande.  
"Det myckna ordandet om frivillighet m.m. är en falsk beskrivning av verkligheten, men ytterligare 
kommentarer skall ej göras. (kursiverat av Börje Sandén)  Hela tillställningen kommer i sin rätta belysning, om 
vad därunder förekom ses mot bakgrunden av förbudet i regeringsformen § 55 för ständerna att "i konungens 
övervaro (närvaro) över något ämne besluta". 
 
Aktuellt år 2009 i frågan om 1809 års regeringsform 
När jag här ovan säger att det sätt på vilket regeringsformen tillkommit skulle vara svårhanterlig att nu beskriva, 
tänker jag  på den mer officiella historielitteraturen, som ligger till grund för vad svensken i gemen får veta om 
det som kan beskrivas som den svenska riksdagens största konstitutionella kris. I en aktuell bok om 1809 års 
händelser manövrer man så skickligt genom händelseförloppet så att man inte  behöver nämna den svåra krisen. 
Enligt vad man sagt mig har man medvetet utelämnat den. Och man frågar sig varför? Saken har nämligen 
många intressanta aspekter på hur historien formades av ambitionen hos dåtidens historiker och förhärskande 
politiska åsikter. En grundtanke i historieskrivningen är sedan länge att bedömningen av det historiska skeendet 
skall göras utifrån den aktuella tidens uppfattningar och kunskap. 
     Vill man veta vad som egentligen hände har vi år 2009 fått två av mig kända förträffliga beskrivningar som 
mycket utförligt berättar om bakgrunden till regeringsformen. De är skrivna av historiskt väl bevandrade 
journalister:  
Anders Isaksson i boken Kärlek och krig - revolutionen 1809  (2009) sid 260 - 272  
Börje Isaksson  Två dygn som förändrade Sverige - 1809 års revolution.  (2009) sid. 259 - 283 


Av ovanstående journalistiska historieskrivning och av texterna i nedanstående länkar förstår vi att frågan om 
lika beskattning av jord var mycket viktig för bondeståndet – inte den bagatell som den genom ” skicklig 
skrivning”  kommit att uppfattas som. 


Att det blev en så lång och allvarlig kris i riksdagens hantering av saken beror naturligtvis på den stora vikt som 
bondeståndet lade på frågan om lika beskattning på bönders och herrgårdars jord. Jordinnehav gav ju de tyngsta 
skatterna. Gustav Vasa visste vad han gjorde när han drog igång det där med jordeböcker över alla gårdar för att 
de skulle kunna skattläggas för framtiden.  Borgare och präster kom av naturliga skäl lättare undan. 
 
Vi måste också minnas att avskaffandet av vissa ståndsprivilegier var en viktig drivkraft bakom den variant av 
revolutionen som Georg Adlersparre stod för. Denne hade i sitt program en utjämning av ståndsprivilegierna, 
 när han ställde sig i spetsen för Västra Arméns marsch. Revolutionen fick ett annat ansikte när andra kom att 
dominera. Och det är som bekant segraren som skriver historien.  
     Det skulle dröja länge innan Adlersparres idéer i Tibble-promemorian, som han skrev på gästgivargården i 
Kungsängen, skulle gå i uppfyllelse. Där ville han ju vid konungens rådsbord se två bönder, två borgare och två 
präster - och inte bara adelsmän. 


Länk till Carl Grimbergs redogörelse för händelseförloppet i Svenska folkets underbara öden 1913, del åtta, 
utgiven 1962 med Alf Åberg som redaktör, sid 290-292.


Länk till Sam. Clasons redogörelse för händelseförloppet  5-27 juni i Sveriges historia till våra dagar, Elfte 
delen. 1923 s. 110-111.


Länk till Sten Carlssons redogörelse för händelseförloppet 5-27 juni  i  Svensk historia del 2,  
4.e upplagan, 1979  sidan 247. 
 
Läs   Hur bondeståndet tvingades skriva under regeringsformen.  Tidigare version. 
Läs   Hur bondeståndets vägran att skriva under regeringsformen behandlas i en av våra  
         lärböcker för universitetsstuderande, tryckt 1980  
Läs   Litteratur  och källmaterial vid denna artikels framställning 
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Några forskares beskrivning av händelserna 1809  
 
Ludvig Stavenov.  Sveriges historia till våra dagar  (1925)   pdf-fil  24 boksidor  
Läs   Ställningen i början av år 1809;  Statskuppen den 13 mars 1809;   
 
Sam. Clason. Sveriges historia till våra dagar  (1923)  pdf-fil  18 boksidor  
Läs    Den provisoriska regeringens första åtgärder. De ryska angreppen.  
          Värmländska fördelningens uppträdande  
 
Sten Carlsson. Svensk historia 2   uppl. 4;  (1961)  
Läs   Den gustavianska regimens fall   1808-09  
   
Länk till Första upplagan av inledningen – ursprungligen publicerad i UKF:s Nyhetsbrev  febr 2009 
Länk till Reviderad version sänd via länk i e-post till vissa medlemma 
...................................................................................................... 
UKF:s tema - Vad hände egentligen? 
I vår forsknigsverksamhet har vi åtskilliga gånger kommit att fundera över frågan Vad hände egentligen? Vi har 
gett ut böcker och skrifter med det temat. Att stanna upp inför den nu aktuella frågeställning och försöka finna 
bakgrunden till den är i linje med vårt arbete. 
     Till frågan hör naturligtvis att ta med i beräkningen, vem det är som lämnar ett historiskt utlåtande. 
Vi måste ha klart för oss Riksarkivets material,  när det gäller riksdagens bevarade protokoll, är part i målet på 
samma sätt som Kungliga kungörelser.  I de senare är det kungens/regeringens syn på ett historiskt 
händelserförlopp som ges offentlighet. När det gäller riksdagshandlingar så är dess protokoll ett resultat av 
politiska ställningstaganden. Statens och regeringens dokumenterade historia är inte nödvändigtvis detsamma 
som Sveriges. Historien är resultatet av flera beskrivningar av vad som hänt. Den verkligt sanna historien finns 
antagligen inte. Men den som i ett visst tidsläge har inflytande kan hävda att den reperesenterar den rätta 
historien. All historieskrivning är som ordet självt antyder författad historia. 
     Vår erfarenhet har varit att lokalhistorien bidrar med puzzelbitar som den akademiska forskningen inte hittar. 
Några exempel härpå finner du  under denna länk. 
...................................................................................................................................  


Vad hände Märkesåret 1809?
Händelserna under 1809 och deras betydelse för de gångna tvåhundra åren beskrivs här kortfattat av Krister 
Wahlbäck, tidigare ambassadör på UD och professor emeritus vid Umeå universitet. Självfallet kan man 
beskriva och bedöma vad som hände på många sätt. Detta är ett försök som vi på UD funnit nyttigt som en 
orientering.


Det ryska angreppet mot Sverige 1808 hade snabba framgångar. Redan vid nyår 1809 hade hela Finland 
erövrats, och kejsar Alexander kunde sammankalla en lantdag i Borgå i mars 1809. För Finland blev 
Alexanders utfästelser vid lantdagen om självstyrelse en stor sak. Dittills hade "Finland" betecknat ett antal 
landskap inom det svenska riket, utan någon separat politisk struktur. Nu blev Finland ett eget storfurstendöme, 
som dessutom fick Alexanders löften om att lagar och samhällsförhållanden från den svenska tiden - inte minst 
böndernas självständighet - skulle bestå.


Men för dåtidens Sverige innebar Borgå lantdag att en ockuperad del av riket kom överens med erövraren 
medan kriget fortfarande pågick. Fredsslutet mellan Sverige och Ryssland, då Sverige gick med på att avträda 
Finland, kom först i september 1809. Det blev en hård fred. En tredjedel av landets yta och en fjärdedel av dess 
befolkning gick förlorade. Landskapen i Finland hade 1809 varit en del av det svenska riket i 500-600 år (att 
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jämföra med Skånes 150 år!). Sverige har knappast någonsin befunnit sig i en så förödmjukande situation som 
1809-1810. 


Fördel både för Sverige och för Finland


Men idag kan vi se Borgå lantdag på våren 1809 och fredsfördraget i Fredrikshamn den 17 september 1809 på 
lång sikt och i ett gemensamt svensk-finländskt perspektiv. Då blir bilden en annan. Det som svenskarna 
uppfattade som en katastrof visade sig småningom bli till fördel både för Sverige och för Finland. Att det blev 
så var ett underverk som gör att vi kan fira märkesåret 1809 med att påminna om Finlands betydelse för oss 
under hela 800 år.


Dit hör allt det värdefulla som Finland bidrog med under det gemensamma rikets sex århundraden. Efter 1809 
tillkommer den skicklighet med vilken de ledande i Finland lyckades befästa storfurstendömets autonomi och 
småningom gradvis utöka självstyrelsen. För Sverige innebar detta att ett fortsatt omfattande utbyte med 
Finland kunde bevaras på nästan alla samhällsområden under storfurstendömets drygt hundra år. Slutligen har 
Sverige goda skäl att tacksamt erkänna den kraft med vilken det självständiga Finland försvarat sitt oberoende 
under nittio år efter 1917. Det har gett Sverige ett skyddat läge som underlättat vår egen fred.


Tre skeden


Det är alltså tre skeden av förhållandet Sverige-Finland i det förflutna som svenska folket har skäl att erinra sig: 
ca 1250-1809, 1812-1917 och 1917-2007. Ett fjärde viktigt inslag när vi firar Märkesåret 1809 blir naturligtvis 
avstampet inför framtiden - de möjligheter och utmaningar som avtecknar sig för samarbetet mellan Finland 
och Sverige under kommande decennier tack vare framgångarna i det förflutna. Vi är nu båda medlemmar i den 
Europeiska Unionen, och vi har ett mer "jämlikt" förhållande än någonsin i vår historia, med Nokia som den 
tydligaste symbolen för hur denna jämlikhet uppnåtts genom att Finland "hävt sig upp" med en snabbhet och 
kraft som väl ingen räknat med för ett par tre decennier sen.


Men här vill jag främst påminna om ett antal historiska förhållanden som många svenskar har glömt. Dit hör det 
underverk som jag nyss nämnde. De styrande kretsarna i Sverige 1809-10 hoppades på ett revanschkrig mot 
Ryssland vid Napoleons sida den dag han äntligen skulle gå till angrepp. Det var därför som marskalk 
Bernadotte - Napoleons man, trodde svenskarna - blev vald till ny tronföljare i augusti 1810. Därmed inleddes 
Sveriges återhämtning - fast på ett helt annat sätt än de revanschsugna i den svenska eliten hade tänkt sig. 
Bernadotte, som visste en del om svagheterna i Napoleons imperium, började lägga om kursen. Han höll distans 
till Napoleon och genomdrev sedan att Sverige slutgiltigt skulle avstå från alla ambitioner att återerövra Finland.


Därmed kunde han grundlägga ett nytt rysk-svenskt förhållande. Det fick sitt tydligaste uttryck i det möte 
mellan Alexander och Karl Johan i Åbo som inleddes den 27 augusti 1812, när Napoleon redan närmade sig 
Moskva. Alexander fick utfästa sig att stödja Karl Johans ambitioner att förena den skandinaviska halvön 
genom att ta Norge. Därmed stärkte Sveriges sin ställning, inte minst i förhållande till Ryssland. Denna mer 
jämlika grundval för det svensk-ryska förhållandet var nödvändig om Karl Johan skulle få stöd i svensk opinion 
för en konstruktiv relation till Ryssland. 


Tre decennier av eftertänksam fredspolitik 


Om man vill sammanfatta det väsentliga i händelserna 1809-1814 i dagspolitiska populära termer så skulle det 
kunna göras så här: En invandrare med vida vyer lyckades förmå de envisa infödda eliterna att äntligen se hur 
de strategiska realiteterna förändrats i Nordeuropa. En gascognare kunde höja sig över de begränsade 
perspektiven hos sin svenska omgivning. Med ett djärvt lappkast utnyttjade han en kortvarig europeisk 
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konjunktur till att frigöra Sverige från en omöjlig uppgift medan vi ännu kunde vinna något i gengäld. Sedan 
Norge vunnits drog Karl Johan tillbaka Sverige till den skandinaviska halvöns avskildhet för att låta såren läkas 
under tre decennier av eftertänksam fredspolitik (som nu kunnat fortsätta i ytterligare sexton decennier). Under 
tiden samlade Finland krafter på egen hand till sin fulla självständighet 1917. 


UKF:s huvudartikel om Märkesåret 1809 
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§ 114. Sista paragrafen i Regeringsformen. Några märkliga omständigheter 


Intressant är att regeringsformen inte blev slutligt undertecknad av bondeståndet förrän 3 
veckor efter det officiellt angivna datumet 6 juni. 


Dröjsmålet berodde på att bonderepresentanterna i konstitutionsutskottet envetet hävdade, att 
det i den nya grundlagen skulle stå att all jord skulle lika beskattas, liksom också utgifter och 
skatter för försvaret. Bondeståndet ansåg sig inte kunna lita på framtida löften om borttagande 
av de olika ståndsprivilegierna, vilket var ett av huvudsyftena för de som engagerat sig i 
revolutionen. 
    Adelsståndet försökte locka med att de själva skulle avstå privilegiet att ensamma få äga 
säterier. Även andra skulle - för att använda ett förtydligande uttryck – kunna ges möjlighet 
att uppföra lyxbostäder med statligt subventionerade medel.  
    Även de andra stånden ville få behålla sina privilegier eller diskutera avveckling senare. 
Budet till bönderna var att först skriva under och sedan diskutera. Ännu på morgonen den 6 
juni förbjöd bondeståndet sin talman att skriva under. Trots det märkliga förhållandet att 
Adlersparre, som ju i sina skrifter kraftigt tagit avstånd från ståndsindelning och privilegier, 
hade förmått bönderna i utskottet att lova att skriva under. 
    Underskriften tvingades fram den 27 juni genom ett förfarande som stod i strid med 
bestämmelserna i den nya regeringsformen. Tillvägagångssätt var anmärkningsvärt - för att 
uttrycka saken milt. Hela bondeståndet hade sammanträde den 27 juni, när bud kom att de 
genast skulle infinna sig på slottet. Kungen och regeringen var där samlad. Kungen själv höll 
ett förmaningstal där bondeståndet uppmanades att inte låta sig utnyttjas som redskap för de 
som verkade för oreda och laglöshet. Slutligen uppmanade han dem att verkställa en öppen 
votering så att motståndarna till underskriften måtte bli kända av konungen och alla andra. 
Böndernas talman skrev du under - utan votering! 


Bönderna fick rätt i sina misstankar från år 1809. Privilegiefrågan stod kvar som tvisteämne 
ända till 1892. Här följer den omstridda paragrafens formulering. 


§ 114. i Regeringsformen 1809 
Konungen låte samtlige riksens ständer deras privilegier, förmåner, rättigheter och friheter 
åtnjuta; beroende det på samteliga riksståndens öfverenskommelse och konungens bifall att 
låta dem undergå de förändringar och jemkningar, som rikets behof kunna fordra. Inga nya 
privilegier, ett riksstånd rörande, kunna utan konungens och alla riksståndens vetskap och 
samtycke utgifvas och meddelas. 
    Till yttermera visso hafve vi detta med våra namns underskrifvande och våra insegels 
undertryckande velat bestyrka, stadfästa och bekräfta, som skedde i Stockholm den sjätte 
dagen i junii månad år efter Kristi börd ett tusende åtta hundrade och på det nionde. 
På ridderskapets och adelns 
vägnar: 
M. ANKARSVÄRD 
 


På prästeståndets 
vägnar: 
JAC. AX. 
LINDBLOM 


På borgareståndets 
vägnar: 
H. N. SCHWAN 
 


På bondeståndets 
vägnar: 
LARS OLSSON  
 


(Observera bondeståndets underskrift! Den kom inte på plats förrän 27 juni. Se nedan.) 
Detta allt, som föreskrivet står, vele vi ej allenast sjelfve för orygglig grundlag antaga: utan 
bjude och befalle jämväl i nåder, att alla de, som oss och våre efterträdare, samt riket med 
huldhet, lydno och hörsamhet förbundne äro, böra denna regeringsform erkänna, iakttaga, 
efterlefva och hörsamma. Till yttermera visso hafve vi detta med egen hand underskrifvit och 
bekräftat, samt vårt kongl. insegel låtit veterligen hänga här nedan före, som skedde, i vår 
residensstad Stockholm, den sjätte dagen i junii månad, året efter vår Herres och Frälsare Jesu 
Christi börd det ett tusende åtta hundrade och på det nionde.                      
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 CARL  (L.S) 
 
 


Kommentar till det händelseförlopp som lett till att ovan visade underskrift vunnit laga kraft 
trots saknaden av bondeståndets underskrift. 


1)  När konstitutionsutskottet började sitt arbete skulle det lägga fram ett enigt förslag s
sin helhet kunde godkännas av riksdagen. Om så icke kunde ske skulle allt förbliva enligt d
tidigare regeringsformen. Det vill säga enväldet skulle finnas kvar. Det krävdes ett 
undertecknande av alla fyra talmännen.  
     I Riksdagens handlingar för 6 juni 1809 erkänns att bondeståndet inte skrivit under 
beslutet, samt att det antog  förslaget till ny regeringsform endast under förbehåll att den 
omstridda punkten skulle utgå ur författningen. Eftersom de tre andra stånden antagit den i 
sin helhet ”ansågs bondeståndets förbehåll ej hindra dess erkännande som rikets 
grundlag”. (citat ur handlingen).  Enligt konstitutionsutskottets direktiv skulle dock beslutet 
vara enhälligt. Vi ser att det officiella uttalandet bagatelliseras saken så effektivt att saknaden
av underskrift förvandlas till fullbordad handling. Om man inte tar del av de många turern
saken så framstår vår berömda regeringsform som en okomplicerad historia.   
     Att en underskrift ändå hade ansetts viktigt framgår av det fakt


om i 
en 


 
a i 


um att man trots 3 veckors 


 på 
som 


rslaget. 


gtvis på 


 det där med jordeböcker över alla gårdar för att de skulle kunna 


v 


m Georg Adlersparre stod för. Denne hade i sitt 
 när han ställde sig i spetsen för Västra 


att 
g 


veckorna avgick 


övertalningsförsök inte lyckades förmå bondeståndet att frivilligt skriva under . Det skulle 
komma att lyckas först sedan man använt en metod som gick stick i stäv med den 
regeringsform som man ansett sig ha genomfört på lagligt sätt. 


2/ Det som hände på slottet 27 juni, när underskriften tvingades fram genom kungens krav
öppen votering, ägde således rum helt i strid med den nya regeringsformens § 55, 
förbjöd ständerna att gå till beslut i konungens närvaro. Här hade beslutet dessutom tagits 
under direkt hot från konungens sida. 
     När vi sett vilka odemokratiska former som man använde för att genomdriva 1809 års 
regeringsform förstår vi att  man kanske  inte gärna vill koppla samman den med 
Nationaldagen.   


Av texterna i nedanstående länkar förstår vi att frågan om lika beskattning av jord var mycket 
viktig för bondeståndet – inte en bagatell som den genom ” skicklig skrivning”  kommit att 
uppfattas som. Man förstår också vilken knipa ständerna befann sig i, om man betänker att en 
grundlagsändring tidigare hade  kunnat genomföras om tre av stånden röstade för fö
Men den regeringsformen hade man ju avskaffat! 


Att det blev en så lång och allvarlig kris i riksdagens hantering av saken beror naturli
den stora vikt som bondeståndet lade på frågan om lika beskattning på bönders och 
herrgårdars jord. Jordinnehav gav ju de tyngsta skatterna. Gustav Vasa visste vad han gjorde 
när han drog igång
skattläggas för framtiden.  Borgare och präster kom av naturliga skäl lättare undan. 
Lägg märke till att adeln var lika intresserad av § 114:s  utformning som bönderna, fast a
motsatt anledning. 
 
Vi måste också minnas att avskaffandet av vissa stånds privilegier var en viktig drivkraft 
bakom den variant av revolutionen so
program en utjämning av ståndsprivilegierna, 
Arméns marsch. Revolutionen fick ett annat ansikte när aristokraten Adlercreutz kom 
dominera. Han var ledare för dem som mest ville ha en kung som kunde krig, inte en kun
som bara klädde ut sig till Karl XII. 


Man kan se det så att i den  kraftmätningen som pågick under de tre 
Adlercreutz falang med segern. Och det är som bekant segraren som skriver historien.  
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ästgivargården i Kungsängen skulle gå i uppfyllelse. Där ville han vid konungens rådsbord 
Det skulle dröja länge innan Adlersparres  idéer i Tibble-promemorian, som han skrev på 
g
se  två bönder, två borgare och två präster och inte bara adelsmän. 


Länk till Vad hände Märkesåret 1809 – med kommentarer av Börje Sandén. (2009-06-25) 
 
Länk till Carl Grimbergs redogörelse för händelseförloppet i Svenska folkets underbara öden 


lse


1913, del åtta, utgiven 1962 med Alf Åberg som redaktör, sid 290-292. 


Länk till Sam. Clasons redogöre  för händelseförloppet  5-27 juni i Sveriges historia till 
våra dagar elfte delen. 1923 s. 110-111. 


arlssons redogörelseLänk till Sten C  för händelseförloppet 5-27 juni  i  Svensk historia del 2, 


gsform_1809


4.e upplagan, 1979  sidan 247. 


Länk till hela Regeringsformen "http://sv.wikisource.org/wiki/Regerin " sådan 


t 


Troligen hade ständerna med sig riksdagens bekräftelse på regeringsformen. Dokumentet 
hade precis undertecknats av lantmarskalken och talmännen, men det officiellt sigillprydda 
pergamentsdokumentet färdigställdes först den 27 juni.” 


 


den utformats  


3/ Men varför har detta sakernas tillstånd inte uppmärksammats så att den 
historieintresserade kunnat läsa det i normalt tillgänglig litteratur?  
     Det verkar som om även historiskt bevandrade skribenter inte heller vill ta tag i det som 
jag råkat föra till torgs. Just när jag uppdaterar och  kompletterar min artikel om Märkesåre
på hemsidan får jag i min hand Riksarkivets årsbok som har 1809 som tema. Där finner jag 
till min glädje en artikel med rubriken ”Den 6 juni” försedd med  författarens deklaration att 
”närmare beskriva vad som hände i riksdagen den 6 juni 1809”.  
     Där finner jag mycket som kompletterar min bild av det som hände,  men frågan om den 
tre veckor lång krisen fram till den 27 juni nämns inte. Den kan möjligen indirekt dölja sig 
bakom ordet” troligen”.   
På tal om det som hände när riksdagen var samlad 6 juni mellan kl 10 – 10.30  sägs det: 
”



http://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1809
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110      del II 


 
                                          II 
          Vi återvända till vestra armeen. 


Försöket att hindra denna armes inmarsch i huf-
vudstaden, strandade hufvudsakligast mot Adlersparres 
skarpsinnighet. Han såg eller tyckte sig se i dessa, under 
larfven af den största vänlighet, afgifna ordres en hemligt 
åsyftad önskan att splittra hans makt och med detsamma 
göra honom sjelf svag och betydelselös. 


Efter en med sina förtrognaste officerare hållen 
konselj i Grans gästgifvaregård, om han borde eller icke 
borde åtlyda Riksföreståndarens, något alltför mycket 
egenmäktiga befallning, hvarvid han ock öppet tillstod, 
att han under dessa den nya regeringens mått och steg 
tyckte sig, som man säger, se en hund begrafven, — 
förklarade de närvarande, nästan med en mun : att arméen 
oskingrad skulle intåga i Stockholm, och att man under 
inga vilkor ville skiljas från befälhafvaren. 
        Efter emottagandet af ett sådant svar satte sig 
Adlersparre ner och skref följande rader till hertigen: 
 
»Djup, liflig och rörande var den tillfredsställelse, 
som jag och mina medbröder kände, när vi emottogo 
första underrättelsen om Eders Kongl. Höghets ädla 
beslut att rädda fäderneslandet, det olyckliga, lidande 
fäderneslandet, och att åter mottaga vården om dess 
sällhet och lugn. Om något kunnat öka, och i sjelfva 
verket ökat denna obeskrifliga, ljufva tillfredsställelse, så 
är det Eders Kongl. Höghets Nådiga, ömma, af nit för 
fäderneslandet, af kärlek till oss vapenbröder lågande 
skrifvelse d. 17 dennes. På detta sätt, med 
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bifall och godhet omfattade af Sveriges hjelte, kunna vi ej ett 
ögonblick tvifla om det ädla, stora företagets framgång. Vi 
sväre det nu vid Eders Kong]. Höghets namn och 
egenskaper. Vi våga härmed nedlägga för Eders Kong]. 
Höghet vår försäkran om bergfast tillgifvenhet. Min 
underdåniga lifliga önskan, att inför E. K. H. få personligen 
uttrycka dessa våra tänkesätt, nödgas jag återkalla, intilldess 
trupperna inrycka i hufvudstaden. Inbördes förtroende, 
gemensam helig föresats, att i lif och död ej skiljas, 
uttryckligen gifna löften för detta ändamål äro grundvalen 
för vår förening, för vårt vågsamma företag och för vår egen 
trygghet. Jag vill, bör och kan således ej aflägsna mig ifrån 
dessa trupper, ädla vapenbröder, förr än vår enda, enkla 
föresats är till fullo verkställd, den, att förskaffa Rikets 
Representanter frihet att sammankomma och frihet att 
inbördes öfverlägga och besluta. Vi skola aldrig beträdas 
med att åsyfta något annat ändamål än detta, att vilja blanda 
oss i andra regerings-angelägenheter, än denna. Endast i 
afseende på vår enskilta trygghet och vår föresats att ej 
skingras, måste jag för E. K. H. bekänna: att så länge de 
fordna Konselj-ledamöterne äro i affärerna, så länge 
uppenbara fiender till den timade förändringen ega frihet att 
verka, så länge polisen är i samma hand, som förut, anse vi 
oss endast af vår täta, orubbliga förening ega personlig 
frihet. Jag säger detta med den uppriktighet, hvaraf jag tror 
mig halva gifvit säkra bevis under all den tid, jag fordom 
haft den nåden vara nära E. K. Höghets person. 


Gran d. 18 Mars 1809. 


Georg A d l e r s p a r r e . »  
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Med hertigens bref till Adlersparre följde ett från 
Adlercreutz, dateradt d. 17 Mars 1809 .  Innehållet af den 
afskickade ordern vidrörs ej häruti, liksom ville Adlercreutz 
komma ifrån den nog mycket egenmäktiga åtgärden, som 
dock var en följd af hans inflytande hos Riksföreståndaren. 
Brefvet kan i sin helhet läsas uti Historiska Handlingar III 
delen, sid. 151 .  Adlersparres svar må här anföras: 


Högvälborne herr baron, general m. m. Jag får den 
äran aflägga min förbindligaste tacksägelse för brefvet af d. 
17 dennes. 


Det är för mig och mina vapenbröder en stor 
tillfredsställelse, att ega en stor, förtjent mans, en fä-
derneslandets väns bifall i vårt företag: detta blir för oss i 
alla tider fortfarande outplånlig, ljuf tillfredsställelse. Jag 
utber mig att få förklara detta på mina vapenbröders och 
mina egna vägnar. 


Innelyckte protokoll utvisar, att jag ej kan aflägsna 
mig från mina vapenbröder; att jag följaktligen ej kan åtaga 
mig någon annan befattning, än att föra dem, intill dess det 
enkla ändamålet är vunnet, att Rikets Ständer äro 
tillsammans och utöfvat rättigheten att fritt öfverlägga. Den 
är ej fäderneslandets och lugnets vän, som försöker att 
skingra och aflägsna oss, innan detta mål är upphunnet. Vi 
skola aldrig blanda oss i andra regeringsangelägenheter än 
denna; men till en redlig man kan man uppriktigt säga, att 
så länge den fordna styrelsens ledamöter äro mangrant eller 
talrikt i affärerna; så länge den skedda förändringens 
uppenbara fiender äro i full frihet att verka; så länge polisen 
och dess inflytande på pöbeln är i samma händer som förut, 
anse vi oss ej ega personlig trygghet.Jag förklarar än en 
gång, att jag nämner detta blott i afseende på vårt beslut att 
ej 
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skingras; i öfrigt blanda vi oss ej i några regeringsärender, 
och jag kan ej emottaga någon annan befattning än den, 
mina krigskamraters förtroende mig gifvit, intill dess vårt 
enda, enkla ändamål är upphunnet. Med största högaktning 
m. m. 


Tibble den 19 Mars 1 8 0 9  2. 


G e o r g  A d l e r s p a r r e .  


Denna, i vårt tycke, billiga opposition kom likväl 
Adlercreutz att för en stund förgäta »högaktningen för den 
man,» hvilken han i det åberopade brefvet af d. 17:de kallar 
»föremålet för hvar redlig Svensks erkänsla och 
tacksamhet.» Eller huru på annat sätt förklara dessa ord i 
ett bref från Adlercreutz till Björnstjerna: »Jag har på 
uppmaning af Vestra armeen verkställt en revolution, jag 
har trott mig härigenom gjort mig förtjent af dess 
förtroende, jag har bedt dem skynda hit med någon del af 
deras trupper, för att gifva styrka åt hvad som skett, jag har 
bedt befälhafvaren skynda hit för att deltaga i vigtiga 
öfverläggningar, helst vi befara fiendens öfvergång öfver 
hafvet; — i stället för att gå mina önskningar till mötes, 
låter man trupperna ligga flera dagar öfver vid Barkarby; 
Adlersparre skickar ett protokoll i stället för att komma 
sjelf, säger sig icke ega någon säkerhet, så länge många af 
förra regeringen och den förra polisen äro i verksamhet, 
med ett ord bibehåller sina trupper i insurrektionstillstånd. 
Hvad i Herrans namn skall väl blifva af allt detta? — ett-
dera är han indisponerad af några elaka Jakobiner härstädes, 
eller är ej hans föremål fäderneslandets fräls- 


     2  Originalbrefvet oss meddeladt af friherre C. Adlercreutz. 
1809 års Revolution. II. 8 
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ning. Jag låter aldrig föreskrifva mig lagar — och skall så 
länge blodet röres i mina ådror icke tillåta ett par regementer 
vilja öfverändakasta all ordning och upphäfva sig till 
styresmän 3. 
            Hade ifrågavarande skrifvelse varit vår enskilda 
tillhörighet, hade den ej här blifvit anförd, utan offrad åt 
glömskan; emedan den otvifvelaktigt är dikterad i en icke lugn 
och Adlercreutz rättkänsla värdig stund. Men i förmodan, att 
brefvet, uti något obevakadt ögonblick, kunnat falla i händerna 
på någon, som finner sin skadeglädje och uträkning vid att 
framställa Adlersparre och Adlercreutz såsom fiender, halva vi 
nu åberopat innehållet, för att med detsamma visa all-
mänheten, hvilken obefogad anledning Adlercreutz hade att 
tvifla på Adlersparres nit att medverka till rikets frälsning, och 
huru detta tvifvel grundade sig på de mest lösa och sväfvande 
hypotheser — foster af en lika lätt uppkommen som 
försvunnen misstänksamhet. 


Författaren säger sig af Vestra arméen uppmanad att 
verkställa en revolution. När och hvar lemnades det 
uppdraget? och om det verkligen lemnades, — hvilket vi 
högeligen betvifla — hvem åtog sig att vid detta tillfälle 
representera Vestra armeen? I sin »politiska trosbekännelse» 
säger väl Anckarsvärd: att han bad general Adlercreutz att 
icke åt sitt eget öde öfverlemna öfverstelöjtnant 
Adlersparres tillämnade revolutions-företag; och huru 
Adlercreutz med ett slags hånlöje uttryckte sitt tvifvelsmål 
om någon rörelse ifrån Vestra amnéens sida. Kanske var 
det denna, utan all auktorisation, framlemnade 


3 Originalbrevet dateradt d. 20 Mars, meddeladt af Rytt-
mästaren Grefve M. Björnstjerna. 
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suplik, som kom Adlercreutz att hånle åt en möjligtvis hos 
de upproriska i Wermland befarad fruktan och 
vankelmodighet, representerad i suplikantens ömmande 
framställningar, och som pådref Adlercreutz att taga ett 
parti? 


Den af Adlercreutz kontrasignerade ordern från 
Riksföreståndaren föreskrifver, att Vestra arméens ena hälft 
förlägges i och omkring den trakt, der befallningen härom 
inhändigas. Hvem gaf hertigen makt att i denna stund 
föreskrifva Adlersparre lagar — Adlercreutz och hans 6 
adjutanter? Att Adlersparres ej genast underdånigt böjde sig 
för denna sjelfskapade myndighet, kan ej ligga honom till 
last; men väl, om han gjort det. Han hade då med detsamma 
sjelf öfverkorsat det vackraste löftet i sin Proklamation: »Vi 
halva räckt hvarandra handen uppå, att rikets fäder och 
lagstiftare skola ega frihet under våra vapens skydd, att 
sammanträda, för att öfverlägga och besluta öfver det 
lidande och eljest snart förstörda fäderneslandets 
angelägenheter; vi hafva räckt hvarandra handen uppå att 
för deras fötter nedlägga de vapen, hvilka vi för deras frihet 
tillgripit; oförfärade krigsmäns sammanhållna svärd skola 
sedan omkring svenska lagstiftares öfverläggningsrum bilda 
en skyddsmur, som ingen våldsmakt förmår bryta.» 


Adlersparre insåg redan då, hvad som sedermera 
besannades, att hertigens befallning skedde på en inrådan af 
Adlercreutz, hvilken, så väl genom slägtskapsförbindelser 
som flera andra orsaker, stod i närmare förtrolighet med 
flere af de personer, som tillhörde det förderfliga regerings-
systemet; och kändt är, att dessa ej sparade sina 
ansträngningar att insnärja den finske hjelten i sina nät, 
ehuru han, vid 
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nogare besinning, sönderslet dem, som ett vredgadt lejon 
sönderrifver jägarens snaror. Om Adlersparre nu inbillade sig, 
att Adlercreutz i dessa förförelsens ögonblick, då han 
verkligen lyssnade på dåliga rådgifvares haltande förslager, 
åsyftade att med ett slags maktspråk göra Adlersparres 
anspråk om intet; så tycks en sådan hos den senare förment 
förmodan ej sakna all grund, åtminstone för att döma af 
trovärdigt folks påståenden, och deribland Anckarsvärds: »att 
Adlercreutz genast började behandla Adlersparre som en 
underlydande; hvarpå den till Grans gästgifvaregård affärdade 
ordre för den sistnämnde att allena komma till Stockholm, 
och för hans trupper att stanna, var ett omisskännligt bevis.» 
— Med sin protest mot den obehöriga och något 
förnärmande befallningen, visade Adlersparre, att han stod på 
sjelfständig botten, och att han genomskådat planen att få 
honom spela den blinda undergifvenhetens roll. 


Att den decimerande ordern hade sitt egentliga upphof 
uti Gustavianska kotteriets bakslughet, är vår öfvertygelse. 
Förevändningen, att nödvändigheten ej fordrade hela Vestra 
arméens närvaro i Stockholm, öfverensstämmer dessutom ej 
rätt väl med innehållet af det bref, general Adlercreutz (straxt 
före befallningen till Adlersparre) anmodade sin bror, major 
Gustaf Adlercreutz, att tillskrifva Björnstjerna, och ur hvilket 
vi anföra dessa rader: »Hertigen har i går skrifvit till 
Adlersparre; men bror Carl ber, att du i alla fall påskyndar de 
truppers marsch hit, som Adlersparre destinerat att gå ända 
fram, emedan garnisonen härstädes (Stockholm) är nog svag» 
 


4 Efter originalbrefvet. 


 
Adlercreutz' klagan öfver Vestra arméens uppehåll i 


Barkarby, är i högsta grad obefogad. Denna armé hade då 
gjort 32 mil på 9 dygn under oräkneliga svårigheter och 
behöfde hvila. Den kunde det också tryggt, efter den 
emottagna underrättelsen om konungens arrestering. Hvad 
slutligen hela Vestra arméens inmarsch i hufvudstaden 
beträffar, så har ingen lyckligare afvisat klandret deremot än 
Adlersparre sjelf , då han i sin »Berättelse säger: »Konungen 
har från thronen, med de mest smickrande loford, gifvit sitt 
bifall åt Vestra arméens åtgärder. Nationens fria 
representanter hafva gjort detsamma, och förklarat den sin 
lifliga erkänsla; en stor mängd af Riks-ståndens ledamöter, 
och isynnerhet af Bonde-ståndets, hedrade mig alla dagar 
med besök, och med den enträgna, ofta med tårar yttrade 
begäran, att jag skulle hos konungen anhålla om 
Wermländska fördelningens qvarblifvande i Stockholm 
under hela Riksdagen.» 


                          III 
I Tibble gästgifvaregård förlades högqarteret d. 18 


Mars. Dagen derpå afsändes major Skjöldebrand med 
depecher till Riksföreståndaren och general Adlercreutz. Han 
återkom d. 20:de med nedanstående bref från Hertigen: 


»Min bästa Adlersparre! Edert bref har jag emottagit i 
förmiddags af major Skjöldebrand. Jag igenkänner i edra 
försäkringar den varma tillgifvenhet, som fordom eldat eder 
tillgifvenhet för min person, men just dessa af Eder yttrade 
tänkesätt fordra, att, som jag icke genast kan få tala enskildt 
med Eder, 
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jag lika öppenhjertligt gifver Eder mina tänkesätt tillkänna. 


Uti den olyckliga ställning mitt fädernesland sig befann, 
tvekade ej mitt hjerta att antaga styrelsen, då den mig 
tillböds af dem, som bidragit till regementsförändringen. 
Jag har sökt, enligt min pligt, att på allt möjligt sätt gå 
Sveriges tryckta undersåtares önskan till mötes, i det jag 
sammankallat Riksens Ständer, som hafva en oinskränkt 
rätt att besluta om rikets välfärd. Jag har afsändt till 
Frankrike och de öfriga med oss krigande makter sändebud 
att bemedla fred. Jag har på allt sätt bidragit till lugnets 
bibehållande uti hufvudstaden, och den Högste har gynnat 
mitt bemödande, så att lugn och stillhet råder här öfverallt. 
Gud, som allas hjertan ser, känner mitt oegennyttiga 
uppförande, och att intet särskildt ändamål har styrt mina 
steg; men persekutioner äro långt från mina tankar, och uti 
sådant vill jag aldrig taga del. — Att förändra den 
nuvarande så kallade konseljen, då ej Stånden sådant 
särskildt förordna, är ett steg, som leder till följder, hvilkas 
outredda händelser kunna medföra sådana uppträden, som 
skulle, om icke hasta till förderf, kasta en skugga på alla 
dem, som deltagit uti den händelse, som sig tilldragit. Den 
är dessutom skiljd från sådana personer, som hafva annat 
till föremål än rikets sanna bästa. Som ni varit frånvarande 
ifrån de sista här tilldragna händelser, känner ni ej rätt 
beskaffenheten af deras uppförande; och enskilda intressen 
böra ej hafva någon inflytelse på det helas välfärd. Jag 
väntar således af Eder, som en gammal vän, att Ni afböjer 
allt sådant, som har sitt ursprung från små intriger och 
som i en framtid ligger i vägen för mitt fosterlands 
säkerhet; men skulle sådant ännu äskas, 
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och man vill med våld förmå mig att göra sådant, som är 
emot min fulla öfvertygelse för rikets sanna väl, afsäger jag 
mig all befattning och återtager mitt förra lugn, 
underkastande mig med trygghet det öde mig Försynen 
beskärt, och är färdig att sluta mina dagar, väl öfvertygad, 
att jag aldrig gjort något afsteg från ärans väg och den pligt, 
jag af hjertat varit mitt fädernesland skyldig. 


Jag väntar dock af vår gamla bekantskap, i anledning 
af min uppriktiga vänskap för Er, min bästa Adlersparre, 
at t ,  innan Ni tager uti detta mål något vidare beslut, jag får 
tala mundtligt och enskildt med eder: mitt förtroende skall 
Ni hafva oinskränkt, — och som alla mina skäl äro så 
vidlyftiga, att hvarken tid eller tillfälle medgifver att skriftli-
gen anföra dem; så önskade jag att ju för dess heldre få 
detta nöje. Med all aktning förblifver jag eder goda vän 


 
CARL.» 


 
Hertigens bref besvarades genast på detta sätt af 


Adlersparre: »För E. K. Höghets fötter nedlägger jag min 
djupa , vördnadsfulla erkänsla för den nådiga skrifvelse, 
med hvilken E. K. H. hedrat mig. Intrycken deraf äro 
outplånliga hos mig; jag ser fäderneslandets räddare, 
Svenska thronens enda lagliga arftagare , på en gång och 
inom samma rader uttrycka sitt lågande nit för Sveriges 
välgång! 


Bevare Gud, att E. K. H. skulle öfvergifva det till 
undergång lutande fosterlandet, just i den stund, då det af 
ingen annan hand än E. K. H. kan räddas. Är det möjligt, 
att de härvarande truppernas rena, oegennyttiga, saktmodiga 
nit af någon kunnat framställas under formen af tvång på E. 
K. H:s egen, väl- 
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görande vilja, då likväl hvarje individ af dessa trupper lågar 
af kärlek och trohet för E. K. H:s person? Jag vågar 
derernot försäkra, med en redlig mans uppriktighet, att de, 
som bära farhåga för dessa truppers sammanhållning, som 
hata vår omtanka för egen preservation under och efter det 
vågade företagets fullbordan, som med hufvudbry och 
humör bemöda sig för vår förskingring, för vårt afvändande 
från det ändamål vi oss föresatt, — äro ej vänner af E. K. 
H., ej af fäderneslandet, ej af den gjorda förändringen. Jag 
vågar förutsäga, att den dag kommer, då de nu i verket satta 
intrigernas ändamål visar s ig ,  och att den nu hatade corps, 
som jag med outsäglig tillfredsställelse kommenderar, blir E. 
K. H:s, fäderneslandets och förändringens säkraste, 
kanhända enda, men orubbliga stöd. 


Det är bedröfligt, att personer finnas, som ej vilja 
inse, i hvad vådlig belägenhet vi befinna oss; som redan 
låtsa att hafva förgätit hvad vi lofvat fäderneslandet. E. K. 
H. kan aldrig upphöra att gifva oss beskydd och rättvisa: det 
är på den senare vårt förtroende hvilar. 


Ljuf blir för mig det ögonblick, då jag personligen får 
den nåden nalkas E. K. H:s, min gamle beskyddares person. 
E. K. H. skall nu, som alltid, i mig finna en ärlig man, utan 
enskilda, ensidiga, egennyttiga afsigter. E. K. H skall äfven 
finna, att den corps jag kommenderar, utgör en sällsynt 
samling af saktmodigt nitiske män, som varmt och 
orubbligt nitälska för allmänt väl och äro alldeles 
känslolöse för egna fördelar.»  


Georg A d l e r s p a r r e .  
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Kuriren, som framförde denna skrifvelse till Riks-
föreståndaren, medhade följande bref till Stats-sekre-
teraren Lagerbjelke: 


»Jag får på det förbindligaste tacka för herr Fri–
herrens bref af d. 17 dennes, med åtföljande tryckta 
handlingar. Berättelsen till svenska folket är, efter mitt 
begrepp, särdeles väl författad och rakt ledande till 
ändamålet. Jag besvär Tit. vid vår gamla vänskap, och vid 
vår nu förnyade, som på min sida är särdeles uppriktig, - 
afböj all halfmessur, allt haltande å ömse sidor, all usel 
små-intrig, hvaraf jag redan sett omisskänneliga tecken. Gå 
rakt fram, men saktmodigt och med säkra steg, till målet: 
bemöt oss ärligt, ty vi äro de mest saktmodiga och 
välvilliga menniskor fäderneslandet eger. Afböj små 
chikaner och misstroende, ty vi blifva ej duperade, och vid 
sådana försök kunna vi blifva allvarliga. Här kommo i går 
charmanta ordres: Att hertigen ej ämnar se oss i staden, 
utan långt utanför: detta är småsak, men bevisar dock 
något. Försöken att redan på vägen skingra oss, betyda 
ännu mera. Den får blodskuld öfver sitt hufvud, som nu 
missleder eller slappar den allmänna välviljan. Efter att 
hafva med artilleri gjort 32 mil på 9 dygn under oräkneliga 
skjutssvårigheter, hafva vi behöft ett par dagar för att hvila 
oss och för att oskingrade komma till Stockholm. 


G e o r g  A d l e r s p a r r e . »  


             I V  


Forsell, återkommen från sin beskickning till von 
Döbeln, träffade nu Adlersparre i Tibble, 3 mil från 
Stockholm. 








Märkesåret 1809 - i  mars 
Revolution – Sverige i krig med Ryssland och Danmark - Kungen avsatt – Ny Regeringsform 
Revolutionsarméns högkvarter i Kungsängen i mars 1809.  
 
Så är vi då äntligen framme vid året 2009.  
Jag säger äntligen! - eftersom jag då skulle få anledning att berätta om Tibble gästgivargårds roll i 
1809 års revolution. Tidigare har jag använt Tibble gästgivargård som utgångspunkt för historien om 
det s.k. Dalupproret 1743. Den skriftliga redogörelsen från Tibble om orsakerna till de många tusen 
demonstranternas marsch till Stockholm visade att marschen inte var ett försök till revolution.  
     Tvärtom. Man skrev att när man fått framföra sitt ärende så hoppades man att kungen vid lägligt 
tillfälle ville ”hugna oss, sina trogna undersåtare, med dess nådiga besök, på det att Allmogen, innan 
avtågande sker, må för Hans Kongl. Majt:s Höga Person, få muntligen betyga sin undersåtliga 
Wördnad.”.  
     Nu - 1809 var över 3000 soldater, officerare och underbefäl övertygade om att enda lösningen på 
den svåra kris som landet befann sig i, var att göra sig av med kungen.  
Denna gång är det inga demonstranter vid Tibble. Det är verkliga revolutionärer 
Och återigen författas skrivelser på Tibble gästgivargård , skrivelser som har en avgörande betydelse 
för historiens gång. Här sitter revolutionsgeneralen Georg Adlersparre, som också är en 
uppmärksammad kulturpersonlighet, och författar både militära order och politiska inlagor mellan 18 
– 22 mars, innan han i triumftåg marscherar in i Stockholm. 
     Revolutionen för hans del går in i ett avgörande skede under dessa dagar i vår kommun  
För den som granskar lokalhistorien och söker efter samband med rikshistorien är vår bygd en utmärkt 
plattform. 
 
Utgångspunkten för mina förnyade studier i ämnet  ”året 1809” är: 
_ 200-årsminnet av händelserna 1809, som jag vill lyfta fram i UKF:s publika program och i forskning 
under detta år. Ett år som i sammanhanget fått benämningen ”Märkesåret 1809” 
_ Märkesår ?  Finland och Sverige har gemensamt kommit överens om att inte använda ordet 
jubileumsår. Vår utrikesminister Carl Bildt har vid möte med ansvariga i Finland diskuterat våra 
länders gemensamma minnen från året 1809 och man har bestämt att använda benämningen 
”Märkesåret 1809”. 
Vad har vi för gemensam historia att lyfta fram detta år? 
_  att Finland blev en del av Ryssland?  
_  att krigshandlingar riktade mot Sverige ställt landet inför risken att utplånas från kartan? 
 
För Sveriges del har vi i stället tagit fast på ett par andra saker som är roligare att minnas 
_ att det kungliga enväldet avskaffades – kungen hade ensam stått för den misslyckade utrikespolitiken 
_  att vi fick en ny regeringsform 6 juni detta år, vilket blivit en anledning att göra denna dag till 
nationaldag. 
 
Finland  å sin sida har en bättre anledning att minnas 1809.  Landet blev visserligen en del av 
Ryssland, men under sådana förhållanden att året ses som början till en självständig stat, även om det 
skulle dröja ytterligare 110 år innan landet blev helt självständigt. 
 
Och därmed är väl allt i sin ordning – i varje fall för Sveriges del? 
Men det finns en hake som inte tillräckligt har beaktats i svensk historieskrivning och som 
aktualiserades 15 januari 2009 när Horace Engdahl – Svenska Akademins sekreterare – höll ett tal i 
riksdagen med titeln ”Det glömda året” 
 
Vad då – glömda året? 
1809 har vi väl alltid  lyft fram i historien. Det är ju bl.a. för det som hände 6 juni som vi har förlagt 
nationaldagen till detta datum. 
Engdahl menar att historien fokuserat på fel saker i 1809 års händelser.  Han avslutar första stycket i 
sitt anförande med orden: 
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För om man har gjort sig hemmastadd i de fruktansvärda åren 1808-1809, om man har 
lyssnat till rösterna från dem som då levde i vår del av världen, så att dessa människor 
ter sig lika verkliga som ni och jag, då vill man inte skämta och hurra. Det var en 
ödesstund för vårt land. Aldrig har Sverige varit så nära att försvinna från kartan som 
den gången. (min kursivering, BS) 


 
Replik 
Dagen före kungens arrestering har Hertig Carl, bror till Gustav III, bjudit in gäster till supé på slottet. 
Alla har förstått att något är på gång. Denna dag är inte bara Finland i ryssarnas händer även Åland är 
intaget. Inom ett par dagar väntas de invadera Uppland. Rykten om ryska Tsarens och Napoleons 
planer för Sveriges utraderande av Sverige från kartan cirkulerar.  
     Fredrik Samuel Silfverstolpe, fram till 1807 svensk minister i S:t Petersburg, var en av de inbjudna 
till slottet, där hertigen tar honom avsides och frågar vart detta skall ta vägen. Det är här ju oerhört i 
Sveriges historia’, säger hertigen. Han får svaret från Silfverstolpe att Sverige i dag är olyckligare än 
framfarna tiders historia kan fatta. Gud vet hur det skall sluta, ingen kan förutsäga det. 
 
Alla talen i riksdagen på invigningsdagen av Märkesåret finns på riksdagens hemsida 
Engdahls finns också på UKF:s hemsida 
 
Här några fakta om vad som hände 1809.  
_ regeringsformen var resultatet av en revolution som ledde till att kungen avsattes 
_ revolutionen i sin tur orsakades av att Sverige hade fört en så olycklig utrikespolitik under 
Napoleontiden att det svenska riket nu stod inför hotet att raderades ut från kartan 
_ 1809 hade Sverige redan hunnit delas så att Finland blivit en del av Ryssland 
_ Ryssland hade också erövrat Åland och i samband med arresteringen av kungen hade hjälten från 
finska kriget von Döbeln tvingats fly med spillrorna av den svenska hären över isen till Grisslehamn 
förföljd av ryska trupper. Ryssland hade också etablerat sig Norrland genom att gå på isen över till 
Umeå 
_ Västra armen var förlagd vid värmländska gränsen mot Norge för att stoppa det av Napoleon 
beordrade anfallet mot Sverige.  Vid jultiden 1808 fick befälhavaren Georg Adlersparre det 
alarmerande brevet med ryktet om att Napoleon och ts ar Alexander vid ett 14-dagar långt möte i 
Erfurt ………. diskuterat planerna på att Sverige borde tas bort från kartan.  Danmark skulle få södra 
Sverige upp till Motala Ström och Ryssland resten, med Stockholm som en huvudstad i Västra 
Ryssland. 
 
Man kan förstå varför våra historieböcker inte fördjupar sig händelserna i Sverige före 6 juni 1809. 
Det ligger nära till hands att travestera uttrycket. ”segraren skriver historien” med ”förloraren undviker 
att skriva historien” 
 
Naturligtvis hävdar historieskrivarna att man inte skall grunda historieskrivningen på rykten. Men en 
stor mängd vittnesbörd från personer i ledande ställning detta märkliga år trodde på  ryktena och 
handlade därefter. Att det också funnits realitet bakom ryktena är uppenbart eftersom historikerna i 
gemen har hävdat att Sverige hotades att försvinna från kartan. Om man preciserat hur delningen var 
tänkt och det sagts i historieböckerna så är jag övertygad om året 1809 inte kommit att kallas ”Det 
glömda året” när riksdagen upplystes om det som hände. 
 
På flera sätt kommer UKF den här våren att behandla ämnet 1809 i sin forskning, samt 
föreläsnings- och publiceringsverksamhet.  
 
1. en kortare presentation vid Söndagssalong 3, den 15 mars i Bro 
2. ett utförligare föredrag efter årsmötet 22 april i Kungsängen 
3. På hemsidan finns för närvarande inte någon fullständig artikel om 1809. Där återges i stort 
sett samma text som den nu publicerade 
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4. Historiska handlingar, brev och skrifter kommer att publiceras på hemsidan så att den 
inresserade kan jämföra historietolkningen med dokumenten 
5. På sikt hoppas vi kunna ta fram in skrift med vårt samlade material 
 
Hembygdsföreningen i Bro och den finska föreningen Kalevala har planer på en gemensam 
manifestation. kring temat 1809 under hösten. 
 
Nedanstående finns för närvarande att läsa på hemsidan 
 
Adlersparres revolutionsarmé vid Tibble 1809   
 
Citat ur källskrifter 
 
_  (Kommande inledande artikel) 
_  Kort inledning till revolutionen 1809 
_  Kortfattad kronologisk tabell över händelseutvecklingen 
 
Citat ur Carl August Adlersparres bok från 1849 
_  Adlersparres "påbörjadt men ofulländadt Project till ny Regeringsform"              I: 120-125 
_  Proklamationen i Carlstad 7 mars 1809 inför avmarschen                                     II: 13-16 
_  Överenskommelsen med befälhavaren för norska styrkor avsedda att anfalla Sverige    
_  Adlersparres tal till soldaterna  7 mars 1809                                                           II: 50-57 
_  Hertig Carls proklamation 13 mars 1809                                                                II: 72-73 
_  Tibble 18-20 mar 1809. Adlersparre - (Adlercreutz) - Hertig Carl (breväxling)    II: 110-121 
_  Adlersparre och Adlercreutz möts första gången                                                    II: 122-126 
 
Ur Kungl. Maj:ts kungörelser - upplästa i Sveriges kyrkor 
_   Ur Kungl. Maj:ts kungörelser 1808   Vill du se vad som ingår i urvalet?   Klicka 
_  Ur Kungl. Maj:ts kungörelser 1809.   Vill du se vad som ingår i urvalet?   Klicka 
_  Kungl. Majt.s Kungörelser  1800-1810    Dito 1811-1820    Låssa kyrkas arkiv 
_  Kungörelserna var   Dåtidens Rapport och Aktuellt år 1810  
_  Om mordet på Axel von Fersen enligt statens formulering 
 
Citat  från andra källor 
Fredrik Samuel Silfverstolpes Berättelse om aftonen före statsvälvningen i Hertig Carls Hof, 
12 mars 
Johan Ludvig von Greiffs Berättelse om konungens arresterande 13 mars, 1809 
 
_  Länk till Horace Engdahls tal i Riksdagen  2009-01-15 om Det glömda året 1809 
_  Engdahls tal på UKF:s hemsida:  Det glömda året 
_ Länk till Johan  Jensens B-uppsats  Revolution 1809 - Att avsätta en  kung. 
_  UKF:s litteratur i ämnet 1809 – Georg Adlersparre 
 
_ Ur Kungl. Maj:ts kungörelser 1808 
Kungörelse om krig mot kejsaren i Ryssland. Gripsholms slott den 5 mars 1808. 
Kungörelse rörande lantvärnsinrättningen. Stockholms slott den 14 mars 1808.  
Kungörelse om krig mot konungen av Danmark. Stockholms slott den 15 mars 1808 
Påbud om en allmän krigsgärd. Stockholm den 4 maj 1808. 
Kungörelse till samtliga dess trogna undersåtar i anledning av Sveaborgs Fästnings övergång. 
Stockholm den 6 maj 1808. 


3  D:\Texter.avh\1809\Artikel_nyhetsbrev_febr09.doc   Skapat den 2009-02-01 20:03:00   Senast utskrivet 2009-09-19 09:42:00 



http://www.ukforsk.se/demonstr.htm#1809

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Adlersp.doc

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Adler_regeringsform.doc

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/proklamation.doc

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/%D6verenskommelse%20med%20Norge.doc

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Adlersparre%20till%20soldaterna.doc

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Carls%20proklammation%20%2013%20mars.doc

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Adler_Tibble_12%20boksid.doc

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Adlersparre%20och%20Adlercreutz%20m%F6ts.doc

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/kungorelser_1808_urval.doc

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adlersparre-1809.htm#a#a

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/kungorelser_1809_urval.doc

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adlersparre-1809.htm#b#b

http://www.ukforsk.se/kungorel/kungor.pdf

http://www.ukforsk.se/kungorel/kungor2.pdf

http://www.ukforsk.se/nya/kungorel.htm

http://www.ukforsk.se/nya/mord1810.htm

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Silfverstolpe_12%20mars.doc

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Greiff.doc

http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____17983.aspx

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Engdahl_Det%20gl%F6mda%20%E5ret_010115.doc

http://biphome.spray.se/johan.jensen/uppsatser/revolution/gustav.htm?

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Litteratur1809.doc

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/kungorelser_1808_urval.doc





4  D:\Texter.avh\1809\Artikel_nyhetsbrev_febr09.doc   Skapat den 2009-02-01 20:03:00   Senast utskrivet 2009-09-19 09:42:00 


Kungörelse angående dem av Kungl Maj:ts undersåtar i storfurstendömet Finland, som åt 
kejsaren i Ryssland tro- och huldhetsed avlagt. Grelsby 16 augusti 1808. 
Cirkulär till samtliga landshövdingar i Sverige rörande indelta truppernas recruterande från 
lantvärnet. Haga slott den 9 december 1808 
 
_ Ur Kungl. Maj:ts kungörelser revolutionsåret 1809.    
Påbud om en allmän krigsgärd. Haga slott den 7 januari 1809.  
Brev angående Gustaf Adolfs avsättning. Stockholm den 13 mars 1809. 
Kungörelse att all vidare uppbörd av den påbjudna krigsgärden genast bör inställas.  
Stockholm den 14 mars 1809.  
Brev och Påbud till samtliga rikets ständer angående en allmän riksdag den 1 maj 
innevarande år. Stockholm den 14 mars 1809. 
Brev till Riksens Ständer av hans Kongl Höghet Hertigen av Södermanland, tills vidare 
Sveriges Rikes Föreståndare. Stockholm den 9 maj 1809. 
Sveriges Rikes Ständers Beslut. Gjort och samtyckt i Stockholm den 10 maj 1809. 
Kongl Maj:ts och Riksens Ständers fastställda REGERINGSFORM. Daterad Stockholm 
den 6 juni 1809. 
Pardonsplakat givet på deras majestäters CARL XIII och HEDVIG ELISABETH  
CHARLOTTAS kröningsdag den 29 juni 1809. 
Tacksägelse i anledning av freden med Danmark. 
Kungörelse att Stor-Brittanniska krigs- och handelsfartyg icke efter den 15 november må i 
svenska hamnar inkomma. Stockholm den 27 oktober 1809. 
Kungörelse angående en tillsvidare lovgiven handel mellan svenska och konungens av 
Danmarks undersåtar. Stockholm den 22 november 1809 
Fredsfördrag mellan Sveriges kung och det Svenska riket och Danmarks kung och det 
Danska riket slutet den 10 december 1809 i Jönköping och ratificerat i Stockholm den 16 
december 1809.  
Kongl Maj:ts och Riksens Ständers fastställda SUCCESSIONSORDNING varefter 
Christian August och hans manliga bröstarvingar skola äga rätt till den Kongl Svenska kronan 
samt att Svea rikets styrelse tillträda . Stockholm den 18 december 1809 
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Sedan underrättelse var kommen, att västra armen under 
öfverstelöjtnanten och riddaren af kungl. svärdsorden - 
Georg Adlersparre var i marsch till Stockholm, blef man 
uppmärksam på Konungens företag, helst fruktan för dess 
afresa dagligen ökades, och förvissades man därom den 12 
Mars om aftonen, och hvaraf jag klockan I I om aftonen fick 
del, samt att man emellan klockan 7 och 8 den 13 Mars om 
morgonen borde vara vid Kungl. Slottet, i det fall att något 
steg kunde vidtagas för att afböja afresan. Klockan 7 kastade 
jag mig uti en släda, tog vägen åt Södermalms torg och 
Skeppsbron tillbakars, såg truppernas afgång från 
hufvudstaden och mycket folk samlas så väl på Skeppsbron 
som kring Slottet, fulla af oro och bekymmer. Jag sände 
genast hem min häst och släda, gick upp till Slottet till den 
sidan, där högvakten är, klädd uti uniformssyrtut med sabel, 
civil kappa och rund slät hatt. (Under ett samtal med 
Konungen den 28 Mars frågade H. Maj:t mig, hvarföre jag då 
var halfklädd med uniformssyrtut och slät, rund hatt. Jag 
svarade: för att okänd göra mig underrättad, huru ton var, 
och hvad som kunde företagas att rädda fäderneslandet, som 
jag såg hotadt af oumbärlig undergång och ett medborgerligt 
krig, om det sista förskräckeliga beslutet skulle vinna sin 
fullbordan.) 
Under mitt patrullerande underrättades jag att hålla mig uti 
slottshvalfvet och vid tecken skynda upp till Konungens rum 
eller det ställe, där det kunde behöfvas. Det skedde, men 
ovisshet om stället gjorde, att jag blef uppehållen och kom ej 
till dem, förr än värjan var tagen af H. Maj:t. Jag gick som de 
öfriga närvarande ut och in i rummen samt 
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till och från Konungen; men som jag ej var rätt klädd i 
uniform, ville jag ej längre kvarblifva, efter alla tycktes vara 
säkra, att intet vidare biträde behöfdes. Jag frågade likväl, 
om jag med säkerhet kunde gå därifrån, hvarpå svarades: 
»om Ni behöfs, skall Ni få veta däraf; » ämnade ock verke-
ligen gå, men betraktandet af en så lätt verkställd revolution 
och det legera sätt, hvarmed Konungen bevakades, gaf mig 
anledning att dröja och erinra mig den förebråelse jag hade 
att göra mig, om en vändning kunde yppa sig, helst jag 
kunde vara misstänkt för delaktighet i saken. Jag satte mig 
emot ett trädgaller vid ett fönster af de små yttre rummen, 
hvarifrån jag kunde se genom dörrarne, som stodo öppna. 
Konungens sängkammaredörr var väl stängd, men ett hål 
genom dörren, som drabanter eller konungens husarer gjort, 
då de velat intränga, gaf tillfälle att se Konungen, som gick 
fram och tillbaka. 


Beständigt ut- och ingående personer med nyssnämnde 
omständigheter bringade mig på åtskilliga reflexioner, som 
sysslosatte mig, då generalmajoren baron Adlercreutz, som 
emellertid lärer varit hos Hans Kungl. Höghet Hertigen, kom 
och med någon ifver frågade: »Hvem är inne hos Ko-
nungen?», hvarpå jag svarade: »Jag tror det är generallöjt-
nanten grefve Carl Axel Strömfelt och hans excellens m. m. 
herr grefve af Ugglas.» Baron Adlercreutz sprang till dörren 
och med häftighet uppsköt densamma. Som dörren öppna-
des, ser jag Hans Maj:t springa utför en liten trappa i rum-
met och hörde generalen ropa: »Kungen springer ner, följ 
efter!» 


Jag kände intet, hvart trappan bar, men supponerade, att 
Kungen skulle genom densamma komma åt hvalfvet vid 
Lejonbacken och taga den vägen för att undkomma, om han 
ej inom slottet kunde gömma sig eller ertappas af dem, som 
följde efter. Jag fattade därföre i samma ögnablick det be-
slutet att försöka hinna möta Kungen i nyssnämnda hvalf för 
att hindra honom blifva synlig eller komma ut bland folket, 
hvilken tanke följde mig ända igenom och var så mycket 
lyckligare, som minsta försummelse gifvit Hans Maj:t tid 
komma till Vakt- eller västra hvalfvet. Följderna däraf äro nu 
okände, men måla sig med rysliga färgor vid åtankan, om 
försöket ej misslyckats. Jag skyndade igenom rum-men, som 
alla voro fulla af ämbetsmän, officerare och drabanter,  
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med iakttagande af varsamhet för att ej uppväcka för mycken 
uppmärksamhet, fördubblade farten i yttre rummen och 
trapporna, där öfver allt var fullt af folk, betjenter och 
bönder,' som transporterade saker för resan, till hvalfvet, där 
vakten står, och hvarest jag nedkom och tog vägen snedt 
öfver borg-gården till norra eller Lejonhvalfvet och möter 
Kungen 8 å io alnar inpå borggården2 i fullt språng med 
hatten på och värja i handen, med utseende af vildhet och 
raseri, och ämnade [han] sig därifrån jag kom, eller till västra 
hvalfvet till vakten.' Konungen hade en stund före sin flykt 
tagit general-löjtnanten grefve Strömfelts värja, herr 
generalen ovetande. 


Konungen studsade litet, då han kom mig närmare, drog 
armen tillbaka för att med eftertryck stöta värjan i bröstet, 
och var så när, att den snuddade vid knapparna på syrtuten, 
då jag med vänstra handen parerade och hölt fast klingan i 
handen, så att hon kroknade något; men den starka fart vi 
bägge voro uti, gjorde, att hon körde in emellan armen och 
syrtuten, följde armen utåt och gjorde en repa ifrån hand-
lofven till armbågen, hvarest värjan stack ut och blef 
sittande, då Konungen släppte värjan och jag fattade med 
bägge mina armar om Konungens axlar. Jag kände väl, att 
det sved litet i armen, men trodde ej blessyren vara farlig, 
efter jag utan olägenhet kunde nyttja armen, hvilket jag med 
nogare efterseende fann. Repan var ej djup, endast några 
blod-droppar färgade linnet, och någon ömhet kändes i 
armen 2 å 3 dagar efter." 


Med all den aktning tid och tillfälle kunde medgifva sökte 
.jag förmå Konungen återvända i hast, med föreställning 
huru Hans Maj:t blottställde sig själf och andra för de 


I trapporna mötte jag en drabant, som jag sedermera hört stannat, då han såg 
mig spinga, och när han sett mig fatta uti Konungen på borggården, sprungit upp 
för att mana sina kamrater hjälpa Konungen, då 8 å zo lupit till dörren, men 
blifvit hindrade af korporalen vid drabanterna Alexander Jacob Forbes. 


2 Hennes Kungl. Höghet Hertiginnan har uti sitt fönster sett, då jag fattade 
Hans Maj:t. 


s Efter Konungens egen utsago. 
' Konungen försäkrade mig, att, om han ej fallit i trapporna, då han sprang ner, 
och brutit sin högra arm, hade han med mera säkerhet fört värjan och trodde 
ändå, om han haft sin egen, som hade bättre klinga, att den gjort mig mera skada. 
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grufveligaste följder, men Kungen ropade om hjälp och fräls-
ning och skrek: »Släpp mig, släpp mig!» Mycket folk syn-tes i 
gångarna' och vid porten af slottet, som rusade till, hvarföre 
jag fann rådligast göra samtalet så kort, som möjligt var, och 
förklarade Kungen, att omvändning måste genast ske, vände 
i detsamma om Konungen och tog med min högra arm 
omkring ryggen och fattade stadigt i högra ar-men med min 
vänstra hand och förde in Kungen i hvalfvet med force, 
ehuru H. Maj:t satte sig däremot, så mycket krafterna tilläto. 
Just som jag fick in Kungen i hvalfvet, kom en arbetskarl, 
som jag tyckte från porten, där han förmodligen varit 
sysslosatt att hjälpa Kungen ut, och fattade i bägge armarna 
på mig och ropte tillika med Kungen om hjälp och frälsning: 
»Kungen är öfverfallen, kom, vi skola försvara vår kung!» 
Detta uppehöll mig något vid ingången, emedan jag måste 
stanna, taga uti Konungen med den vänstra handen och 
expediera min karl med den högra, så att han öfvergaf 
fullföljandet af napptaget. Jag försäkrade honom, att det var 
jag, som ville och skulle hjälpa Kungen. Under allt detta hade 
jag aldrig dragit min sabel, men tagit mitt parti, om mer folk 
hunnit tillkomma. Vid porten till vakten lärer stallmästaren 
Schultzen stått, då denne karl kommit ditspringandes och 
velat samla sorl, men han har genast på-fordrat hans 
införande i vakten. 


Som jag då förde Kungen tillbakars i hvalfvet åt korri-
doren, som går åt Hertigens sida, kom generalmajor baron 
Adlercreutz, öfveradjutanten öfverstelöjtnanten baron Gustaf 
von Otter, öfveradjutanten major Georg Johan De la Grange, 
löjthanten vid Lifregementsbrigadens kyrassierkår Gustaf 
Adolf Hierta öfver borggården från Logårds- eller östra 
hvalfvet (efter deras berättelse) och stallmästare Schultzen 
ifrån vaktporten. Kungen var då mycket blek och afmattad, 
sade sig må illa, ville stå eller sitta och hvila, men som intet 
ögonblick i hela expeditionen var att förlora, sade jag: »Eders 
' Kungen sade mig, att Hans Maj:t ärnade sig till vakten, och trodde, att folket 
tagit dess parti, hvilket jag försäkrade varit osäkert, emedan där glunka-des vid 
min uppgång till Slottet, att om H. [Maj:t] skulle komma ut för att resa, kraftiga 
steg däremot blefvo tagna, och har ej kunnat aflöpa utan:blodiga uppträden. 
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9 
Maj:t får hvila, då vi komma upp; låt oss bära, tag i benen», 
då somliga togo i benen och major De la Grange och jag 
under hvar sin arm, och marschen fortsattes utan uppehåll. 
Jag frågade generalen, hvilken väg vi borde gå för att 
komma fort upp och blifva minst sedde, då generalen gick 
förut och viste in i korridoren åt Logårdshvalfvet upp igenom 
Drottningens rum till galleriet. Under uppgåendet ropade 
Kungen till posterna, som voro af Tyska regementena, som 
jag och de andra tyckte oss höra ömsom »skjut — feuer»,' då 
jag sade: »Kungen är sjuk, lät upp dörrarna», hvilket skedde 
af soldaterna med stillhet och ordning. 


I galleriet stannade vi litet att besinna, hvilken väg vi 
skulle taga för att komma in i Kungens rum utan att pas-
sera de andra rummen, som voro uppfyllda af folk, då 
Kungen själf gaf det rådet, att någon ginge omkring och lät 
upp dörren till Hvita rummet, hvilket skedde, och hvarest vi 
in-förde Kungen, som sattes på en stol. Kungen mådde en 
stund illa och kräktes, men sedan lifmedikus Christian 
Ehrenfried Weigel blifvit tillkallad, och man hunnit anskaffa, 
hvad som kunde påfordras, kom Kungen sig småningom 
före och förblef där i stillhet, till afresan skedde till 
Drottningholm klockan i om natten, dit jag på kusksätet var 
Konungen följaktig. Inuti vagnen åkte med Hans Maj:t 
hofmarskalken, öfversten för Smålands Dragonregemente 
Isaac Lars Silfversparre, öfverstelöjtnanten baron Gustaf von 
Otter och öfveradjutanten majoren De la Grange, bakpå 
vagnen löjtnanten vid Lifregementsbrigadens kyrassierkår 
Lars Ludvig Trafvenfelt och löjtnanten vid f. d. Finska gardet 
Alex. August Gripenwaldt. 


Under bevakningen vid Drottningholm, ehuru jag flere 
timmar om dygn et var inne hos Konungen, lät Konungen 
aldrig märka sig något om denna händelse, förr än några 
dagar efter ankomsten till Gripsholm eller den 28 Mars, då 
Hans Maj:t så väl för hofmarskalken Silfversparre som för 
mig särskildt gjorde en lika berättelse om hela förloppet med 
tillägg af hvad i noter är anfördt. Gripsholm den 30 Mars z 
809. 


' Konungen sade mig, att han ropade »Folgen mir!» 


För hundra år sen. 4 
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KRING FÖRARBETENA 
TILL REGERINGSFORMEN 


<L4v Professor EDVARD THER1~flENIUS, Stockholm 


Vid början av 1809 års riksdag utkommo i snabb följd ett stort 
antal politiska skrifter, sedan den provisoriska regeringen i slu


tet av april hävt tryckcensuren. Åtskilliga författare voro enligt 
ganska sannolik uppgift beredda att fatta pennan, men underläto att 
för sin agitation begagna tryckpressarnias hjälp, helt enkelt för att 
icke »bortblandas i tumultet av scribierer», som J. D. af Wingård 


skriver. 
Tryckfriheten var dock ännu starkt inskränkt. Någon tidnings


press i våra dagars mening existerade överhuvudtaget ej. Att något 
hänt (en statsvälvning) och att något förestod (en riksdag) kan man 
i de två dagliga Stockholmstidningarna ännu länge iakttaga blott 
genom de många annonserna om rum att hyra för riksdagsmän. 


Ryktesspridningen och den muntliga agitHtion-en var så mycket 
mer livlig och ovederhäftig. De män som något betydde och visste 
höllo emellertid inne med sin kunskap. l\fan förstår icke denna 
tidens politiska vanor, om man ej begriper det för oss eg,entligen 
obegripliga hemlighetsmakeriet, de mycket tvivelaktiga »skrivkun
niga vännerna» och de adelsmän och andra, som ävlades att söka 
»lura bönder». På riksdagsklubbarna försiggick en synnerligen liv


lig och ogen-erad agitation. 


»Hvad synes Allmänna Opinionen önska till en, nu möjlig, För
bättring af Svenska Statsförfattningen?» Gissningar OIn författaren 
och hans medhjälpare. Bland de många skrifter som utkommo in
tager denna Axel Gabriel Silverstolpes anonymt utgivna broschyr 
obestridligen första rummet. Frågan om broschyrens tillkomst utgör 
ett viktigt specialproblem i det stora problemet om utarbetan,det av 
1809 års regeringsform. Icke utan skäl kunde Silverstolpe senare 
framhålla, att broschyren haft ett. Illycke~tort inflytande på arbetet 
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i konstitutionsutskottet, ehuru den icke synes ha öppet kommit till 
användning där. Man gissade ivrigt på vem som kunde vara förfat
taren. J. D. af Wingård, som omedelbart och uppenbarligen succes
sivt nedtecknade samt på gamla dar utgav en hel liten bok med i 
regel välförtjänt sarkastiska kommentarer om ett 30-tal av de poli
tiska småskrifter, vilka utkommo i början av riksdagen,t tror först 
(s. 4), på grund av bl. a. dessa alsters »franska ordställningar», att 
A. G. Silverstolpe skrivit »När äro statshvälvningar nödvändiga, och 
varigenom bliva de gagnande», och vidare, att »man tror» att det 
opus han verkligen författat, hade tillkommit genom samarbete mel
lan Hans Järta och .A.'dlersparre (s. 5). Dessa båda herrar voro 
emellertid så osams att de inte kunde tala med varandra, ehuru 
Silverstolpe sökt att i fäderneslandets namn förlika de forna vän
nerna. I en fotnot på samma sida säger 'Vingård emellertid: »Man 
vet nu att [författaren] är rid,darhussekreteraren Silfverstolpe». 


Under den långvariga vetenskapliga diskussionen har man grubb
lat över vilka de »två eller tre upplysta och välsinnade personer» 
voro, som gav Silverstolpe råd och hjälp, enligt uppgift i ett brev 
av honom några år senare (nedan not 2). Frågan är väl olöslig, 
helst som ju uttryckssättet ej hör till de mest precisa. 


Broschyren utkom enligt en annons i Dagligt Allehandas »Bihang» 
torsdagen den 4 maj, såsonl en av de allra första i en veritabel flod 
av politiska tryckalster, och den väckte från början stor uppmärk
samhet. Och på goda grunder. Den lilla skriften med den långa 
titeln är en s,kicklig, utomordentligt väl turnerad, med sannskyldig 
brio formulerad plaidoyer för vad man kan b,etrakta som en minsta 
gemensam nämnare för de moderata reformvännerna. Silverstölpe, 
enligt mångas mening och då även undertecknads, i grun'd och bot
ten en renodlad, envis och ganska ,dyster -doktrinär, har i kraft av 
den obestridliga självbehärskning han nu visade, gjort ett elegant 
och lyckat försök att till en gemensam, uppfattning samla alla 
reformvänliga element som insågo att det låg fara i dröjsmål. 


Samtidens gissningar om författarens identitet ha följts av efter
världens försök att utfundera vilka ,de män voro som hjälpt eller 
rått eller inspirerat honom. När först lektor Nils Höjer och seder
mera professor .A.xel Brusewitz und-er åren 191.0-1917 bland de 
främsta sökte utreda ,en rad problem kring regeringsformens till
komst, var deras frågeställning denna: vilka voro de »upplysta» per


1 »Anteckningar om riksdagenS' början 1809 och de då utkomna strö-skrif
ter» (1850). 
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Axel Gabriel Silverstolpe 


l\Iiniatyr, J. E. Bolinder. S. P. A. foto 


soner som enligt Silverstolpes egen uppgift varit honom behjälpliga 
då han författade sin broschyr? l\fan gissade på flera förgrunds
figurer bland 1809 års män och då främst på Hanls Järta. 


Undersöker man saken närmare, finner man, att dessa förmodan
,den återgå på ett påstående av Höjer i hans stora uppsats i Historisk 
Tidskrift 1910. 


»Silverstolpe berättar själv», heter det, »att han några dagar före 
riklsdagen företog sig att uppsamlade grundligaste åsikterna, var
till han blev i stånd genom samtal med 'två eller tre upplysta per
soner'.2 En av dessa upplysta personer kan med säkerhet angivas: 
Det är Järta.» 3 


Bevisningen för detta tvärsäkra påstående är karakteristisk. Skä


2 A. G. Silverstolpe till l\:ronprinsen Carl Johan, 7/31 1811. - Avtryck i svensk 
översättning iSchinkel: »Minlllen», Bihang II, s. 3-6,3. I fortsättningen av det 
långa brevet - drygt 11 sidor i tryck - har Silverstolpe väl onlnåmnt Järta ett 
par gånger, har bilagt hans berömda lllemorial, och har givit Järta det bekanta 
vitsordet att han »kanske ensam» uppväger de andra prominenta statsmän som 
uppräknas, nämligen »herrar von Essen, Adlerbeth, v. Platen, af Wetterstedt, 
Flemming, Mannerheim» ... »om nlan fäster sig vid mångsidigheten av hans 
snille» ... och hans »moraliska egenskaper». Men att något s a m r å d mellan 
brevskrivaren och Järta förekommit, därom säg~ingenting. 


3 N. H ö j e r, Historisk Tidsrorift, 1910, s. 83 f. 
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len angivas så: Järta och Silverstolpe voro gamla bekanta och 
meningsfränder, trots att Järta var 12 år yngre. När Silverstolpe 
förberedde och sedermera (1811) utgav sin skrift, »Försök till ut
veckling af grunderna för svenska regeringssättet», bad han om, 
och fick också, råd och anmärkningar av Järta. Genom en jäm
förelse ,dels mellan »den lilla bokens egen beskaffenhet» och de 
konstitutionella ideer som Järta påstås ha framlagt 1809, d. v. s. 
i sin arbetspromemoria för konstitutionsutskottet, dels i sin kritik 
av Håkansonska förslaget, finner Höjer till sist det avgörande bevi
set, att Silverstolpe, då han skrev sin broschyr, fått hjälp av Järta. 


I själva verket är detta aktstycke, den. s. k. handskriften »J» (ett 
ex. av Håkansonska förslaget med randanmärkningar), såsom Bru
se\vitz (1913) 4 - på huvudsakligen ortografiska grunder - kun,de 
uppvisa, utan betydelse i detta sammanhang. Den kan inte här
stamma från Järta, och de av Höjer ur den föregivne Järtas ran,d
anlnärkningar deducerade upplysningarna om Järtas politiska in
ställning år 1809 äro av noll och intet värde. Vem »J» var vet man 
fortfarande ej. En genom min försorg aven framstående hand
skriftsexpert verkställd, mycket omfattande undersökning, har också 
ådagalagt, att aktstycket i fråga icke kan vara av Järtas hand. 5 


Även innehållsmässiga skäl - enligt min mening goda skäl - tala 
för övrigt emot att den skulle kunna hänföras till Järta. 6 


Höjers nämnda, kategoriska påstående har emellertid bildat skola. 
Senare författare ha dock valt något försiktigare formuleringar. 
Eleonore Bruno (1914) konstaterar först 7: »När Silverlstolpe säger 
sig ha inhämtat råd av ett par vänner angående broschyrens inne
håll, är otvivelaktigt 8 en av dem Järta». Detta uttalande för
svagas emellertid utan motivering -- tre sidor senare - därhän, att 
»Järta troligen 8 medarbetat vid tillkomsten av Silverstolpes bro
schyr». 


Brusewitz återkom till frågan i sitt arbete »Studier över 1809 
års författningskris» (1917). Han förklarar först att Silverstolpes 
broschyr veterHgen är ,ett resultat av ett samarbete mellan förfat


4 »Representationsfrågan 1809-1810» (1913), s. 87 not 3. 
5 UHåtande av rektor Ruben D'anielson den 30/8 19-50 samt den 18/1 1951. 


(Denne har bl. a. tillsamnlans: med fil. dr Ingmar Bengtson författat »Handstilar 
och notp'iktur i Kungl. Musikaliska Akademiens Roman-Samling'», Upps'ala 1955.) 


6 Höjer har i siH försvar gentemot S. J. Boethii kända polemik slutligen resig
nerat på denna punkt, se Statsv. Tidskr. 1'911. Extrahäfte, s. 36. Att även Boethius 
lät sig luras, d. v. s. trodde att »J» var identisk med Järta, hör till saken. 


7 Statsv. Tidskr. 1914, s. 262:. 
8 Spärrat hä,r. 
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taren och »två eller tre upplysta och välsinnade personer», och 
sålunda är »att fatta som ett samlat uttryck för den liberala menings
riktning, vilken ... nu för första gången offentligen framträder med 
klart uttalade anspråk på att göra sina krav gällande».9 »Många 
gissningar 9 ha», fortsätter han, »framställts om dessa personers 
identitet». »Det är möjligt, ja, antagligt, att Järta var en, ehuru som 
bevis härför icke kan framdragas stort mer än hans gamla bekant
skap med författaren.» Dessutom vill Brusewitz på samma skäl 
antaga, att A. G. Mörner varit en av de medverkande. »Sannolik
heten härför stegras nästan till visshet» på grund av innehållet i 
Mörners skrift: »Reflexioner i anledning av närvarande politiska 
ställning, apprill 1809»10 - vilket måste anses vara ett komplett 
misstag. 


Det är Höjers och Brusewitz' antagande från 1910 resp. 1913 som 
fortfarande går igen i litteraturen. Helt på Brusewitz' auktoritet 
vilar sålunda fil. dr G. Janssons uttalande (1948) .11 Fil. dr Olof 
Dixelius yttrar på anförda, egna skäl, att ,det synes ytterst troligt att 
Silverstolpe »1809 liksom 1811 utnyttjat Järtas kapacitet för sitt 
politiska författarskap».12 


Texterna: handskriften. Silverstolpes broschyr föreligger dels i 
en handskriven version i Svenska akademiens arkiv, dels i tryck. 


l\tIanuskriptet överensstämmer praktiskt taget nästan helt och hål
let med broschyren. En synnerligen noggrann g.enomgång av de tre 
första sidorna, jämfört med trycket i den för forskningen mycket 
nyttiga utgåvan »Akter 1809»/3 som i sin tur säger sig »följa [d. v. s. 
rimligtvis vara ett avtryck av] originalbroschyren», visar visserlig"en 
en rad inadvertenser beträffande stavningen/4 men samtliga jag 


9 S. 47, spärrat här. 
10 Ihid. Att Mörner satt på Esplunda gård i Närke utan känd förbindelse med 


de ledande kretsarna i huvudstaden kan svårligen ha undgått Brusewitz, sonl 
bedrev ingående studier i Esplunda-arkivet. Mörner ankom till Stockholm vid 
middagstiden den 27 april (A. G. Mörner i brev till sin hustru den 27/4 1809). 
Silverstolpes broschyr måste då i ofärdigt skick ha befunnit sig hos boktrycka
ren, se nedan. 


11 »Tegner och politiken 1815-1840», s. 13~ ff. (Silverstolpes broschyr ville 
vara ett uttryck för den allmänna opinionen; den utgjorde ock ett resultat av ett 
samarbete mellan författaren och några av hans politiska vänner).


12 »Den unge Järta», (195,3), s. 410 ff. 
13 » 1800 års regeringsform. Några aktstycken belysande dess tillkomst. Till 


professor Georg Andrens 50-årsdag, den 10 december 1940, s-amlade O'ch utgivna », 
1940. Citeras: »Akter 1809.» 


11 Då förord eller inledning saknas till denllt\. utgåva, förekommer ej något 
nleddelande om de ortografiska principer u t g i v a'r n a följt. 
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uppdagat på nämnda sidor och stickprov i 10 av de följande, visa 
sig i sak nästan alldeles likgiltiga. Utgåvan har t. ex. absolut för 
absolute, tidhwarf för tidehvarf, tjuge i stället för tjugo, utvecklings
bana för utvecklingsbana o. s. v. 


Den i Svenska Akademiens arkiv förvarade handskriften av A. G. 
Silverstolpes broschyr visar föga eller intet spår av begagnande. Den 
kan således omöjligen vara det manuskript, som använts i tryckeriet. 
Handskriften består av fyra folioark på gott, tämligen tjockt pap
per, genomdragen med tråd på två ställen, så att det hela - förmod
ligen från begynnelsen - utgjort ett häfte. Marginalen, som åstad
kommits genom vikning, är drygt 5 cm bred, skrivytan är 17 X34,5 
cm. Sidorna 1-12 äro fullskrivna med omkring 50 rader per sida, 
medan den trettonde och sista innehåller blott 17 rader. Sidorna 
14-16 äro blanka. Ingen paginering förekommer. Rättelser och till
lägg äro ganska få. 


l\1an får, då olika omständigheter tagas i betraktande, ovillkorli
gen det intrycket, att ,detta manuskript är en avskrift aven för oss 
okän'd förlaga. Sådana avskrifter förekomma tydligen ganska ofta 
bland Silverstolpes efterlämnade papper. För denna teori om av
skrift, ej av broschyren själv men väl av ett tidigare 'manuskript, 
tala den ändring av titeln, som företagits, de tillägg av två noter, 
som förekomma i broschyren och återgivas just som noter (»Akter 
1809», s. 130 15 och 136 16) samt uteslutningen av ett stycke av den 
här ifrågavarande texten. 


Den för alla forskare i tidens historia välkända rubriken »Hvad 
synes Allmänna Opinionen önska till en, nu möjlig, Förbättring af 
Svenska Statsförfattningen?» har också i handskriften i Svenska 
AJ\kademiens arkiven något aVvikande lydelse, nämligen: »Hvad 
synes Allmänna Opinionen önska till en, nu möjlig, förbättring af 
Sveriges Regerings-Sätt» .17 Rubriken är skriven överst i marginalen 
till vänster om texten. Under denna m,arginalrubrik på åtta rader 
följer, med :s'amma hand men något mörkare bläck och möjligen 
en något spetsigare penna, följande anteckning på nio rader: »Tryckt 
inemot Riksdagen 1809 med tillstånd av Hovkantzleren Frih: Lager
bjelke, dock med villkor att utesluta det på 4dc sidan clauder'3de 
stycke». 


15 »Säterier, Frälse, Bergsfrälse, Bergsnlanshanlnlare, Statsjord m. m.» 
16 »T. ex. utfärdar Förordningar utan kontrasignation af vederbörande Stats


~1inister, om en sådan formalitet af Grundlagen fordras.» 
17 Manuskriptet i en bunt nled Silverstolpes manuskript under ryggsignum 


»Silfverstolpe ». 
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Salomon von Stockenströ'm, ledamot av KU 1809
 


Miniatyr, G. D. Bossi. S. P. A. foto
 


Detta stycke (19 rader i handskriften) börjar efter ordet »upp
kastas (i »Akter 1809» s. 130, rad 16). Det är omklamrat med samma 
bläck som den nyss nämnda marginalnotisen. Texten, som återfin
nes i den utomordentligt välskrivna, ja lysande inledningen, lyder 
sålunda: 


»att hela vår llittills antagna representation genom fyra stånd är 
till sin inrättning felaktig och skadlig; att ett stånd, bestående af 
jordägare, tjenstemän, capitaIister, och personer ägande intet, och 
försedt med några vissa personligia företrädesrättigheter, icke har 
ett beståmt och alltid lika intresse för Staten i det hela; att det andra, 
sammansatt af intet annat än tjenstemän, och äfven försedt med 
personliga privilegier, ej kan äga annat än ett rent corporations
intresse; att ,det tredje, bestående af en närings-class och af tjenste
män, och ägande corporations-principer, äfven måste [ett] 18 äga 
corporations-intressen, ehuru af [ett annat] 19 andra slag och vida 
mera sammanbundna med Stats-Machinen; att det fjerde, samman
satt af blotta jord-ägare, men ur stånd att äga mycken 20 upplysning 
men saknar alldeles förmågan att själv ofta 21 inse hvari det består;». 


18 ett överstruk'et.
 
19 överstruket.
 
20 tillskrivet över raden.
 
21 orden själv ofta tillskrivna över raden.
 " 


 


Anders Fredrik Skjöldebrand, ledamot av KU 180~
 


Oljemålning, P. Krafft d. y. S. P. A. foto
 


Denna handskr,ifts betydelse kan icke sägas vara särdeles stor. 
Emellertid förtjänar den dock en viss uppmärksamhet. Dels torde 
den nåmligen visa, som redan antytts, att Silverstolpe brukade taga 
avskrifter. lIan var överhuvudtaget en mycket skrivande man. Dels 
och för det ;andra torde detta faktum i sin tur kunna ge anledning 
till den även eljest nära liggande hypotesen, att Silverstolpes och 
Järtas samarbete inte uteslutande bestod av samtal, utan även att 
därvid anteckningar gjordes och koncept skrevos. En blick på det 
ytterligt koncentrerade mellanpartiet eller vad man kan kalla 
»ön~kelistan»22 i broschyren, gör ett sådant förfarlande praktiskt 
taget nödvändigt. Silverstolpe och särskilt Järta böra ha haft god 
anledning att bevara dessa; i synnerhet Järta, som skrev senare än 
Silverstolpe, ty han använde Håkansonsk'a förslagets andra version 
eller »regeringsförslaget » som förlaga. 23 


Så kan, i förbigående sagt, dell nära och stundom även verbala 
överensstämmelsen mellan texterna i broschyren respektive i Järtas 
promemoria enklast förklaras. Att den ej är än större beror väl 


22 »Akter 18109», ss. 134~138.
 
23 I det följande benämnt l-IF b.
 
4 - 1809 års regeringsform
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bl. a. dels på Järtas tydligen långt tidigare utvecklade vana att vara 
så anonym som möjligt, dels på de båda författarnas vitt skilda stil
arter; slutligen ock därpå att konstitutionsutskottets sekreterare ej 
ville misstänkas att ha blivit påverkad aven broschyr eller lierad 
med dess författare utan önskade framstå som helt självständig eller 
helt neutral. 


Texterna: broschyren. Silverstolpes broschyr annonserades i Dag
ligt Allehandas »Bihang» den 4 maj 1809 sålunda: »Av trycket har 
utkommit och säljes i "i'"ibergs boklåda: 'Hwad synes Allmänna 
Opinionen önska till en, nu möjlig, förbättring av svenska stats
författningen?' Kostar häfte 8 sk. Banco.» 


Då jag upptäckte, att Silverstolpes broschyr icke helt, eller ens 
huvudsakligen, som Brusewitz föreställde sig och med emfas häv
dade, utgjorde en polemik mot Jlåkansonska förslaget, lät jag 
(Statsv. tidskr. 1950, s. 208 ff.) för att en jämförelse skulle bli så 
mycket lättare och tydligare, avtrycka här relevanta delar av Silver
stolpes broschyr punkt för punkt, med hänvisningar till HF:s stad
ganden, så att dessa kommo att stå alldeles invid Silverstolpes i 
önskeform framställda förslag. Jag använde därvid den senare, i sex 
exemplar (nu i sju) 24 kända definitiva versionen (HFb) vilken 
omtalas som offentliggjord i Wachtmeisters dagboksannotation för 
den 4 maj 1809.25 


Vad beträffar själva nedskrivandet skulle detta väl ha kunnat 
ske - enligt min på experiment grundade uppfattning - på fyra 
il fem t,im,mar. Därvid underförstås att skribenten tidigare undan
gjort sina tankemödor. Silverstolpe var som bekant en van och dri
ven författare. En jämförelse med vad han t. ex. i sina brev inte 
fullt ett par år senare presterade, ger anledning till den förmodan, 
att han i april 1809 befann sig »i sitt livs form». 


Med tryckningen förhåller det sig sålunda. !{an man beräkna den 
tid som 1809 bör ha gått åt för framställning, d. v. s. sättning, tryck
ning och häftning av denna broschyr, vinner man en hittills okänd 
säkerhet i kronologin. Det måste ju för en undersökning som denna 
vara av vikt att kunna konstatera icke blott när vederbörande skrif
ter utkommo, utan ock när de koncipierades och utskrevos. 


Jag har för den skull anmodat två erfarna boktryckare med god 


24 Det sjunde exemplaret finns i Esplundasanllingen. 
25 H. G. TrolIe-Wachtmeister, »Anteckningar~h minnen», del I, s. 205 (utg. 


1889 av Elof Tegner) . 
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kännedom om den dåtida teknikens ståndpunkt att meddela mig, 
hur lång tid som enligt deras mening bör ha åtgått för broschyrens 
framställning. Den ene, f. d. disponenten Herman Engstrand vid 
Ivar Haeggströms Boktryckeri och Bokförlags AB, har uppgivit en 
tid av 17 dagar. Den andre, tryckeriföreståndaren Axel Frändberg 
i Victor Pettersans Bokindustri AB, har en något mera optimistisk 
uppfattning och anger 14 il 15 arbetsdagar som en rimlig tid för 
fullgörandet av uppdraget; detta emedan han anser att Delens bok
tryckeri, där broschyren utgavs, var så stort och så välförsett med 
stil, att någon avläggning icke varit nödvändig. 


Utgår man från Wachtmeisters notis att af Håkanson [senast] 
den 15 april avgivit sitt första projekt,26 »Håkansonska förslaget», 
i det följande kallat HF a, skulle Silverstolpe och Järta sålunda haft 
två till fyra dagar på sig att författa broschyren. ~t\tt på två eller tre 
eller fyra dagar åstadkomma denna skrift bör för en så flitig och 
van skribent som Silve:r.stolpe icke ha varit omöjligt. 


Den invändningen, att tryckfriheten proklamerades i pressen 
först den 28 och 29 april, behöver härvidlag icke utgöra något hin
der. Lättnaden i det mångåriga presstvånget, som f. ö. utlovades i 
HF a, I, obetecknad paragraf efter § 38,27 grundades på ett utlåtande 
av dåvarande censorn, kungl. bibliotekarien ~1almström, redan den 
4 april. 28 Till Hertigen-Riksföreståndaren kom det den 24 april med 
ett skickligt avfattat förord av t. f. hovkanslern Lagerbjelke, och 
följande dag godkändes detta av höga vederbörande. Det bör sär
skilt observeras, att motiveringen för förslaget bland annat innefat
tade det villkor, att författare finge utgiva skrifter anonymt, om de 
till boktryckaren uppgivit namn och hemvist. 


Tillkännagivandet i pressen ägde rum i Inrikestidningen den 28 
april och i den övriga pressen den 29 april, alltså för sent för att 
Silverstolpes broschyr - och åtskilliga andra - skulle ha kunnat 
färdigställas till de dagar, då de annonseras som utkomna. Det bör 
emellertid vara en minst sagt tillåten gissning att åtskilliga förfat
tare i n s p e under hand fått kännedom om vad SOlU vore i gör
ningen, och att de i god tid vässat sina pennor. 


Då det onekligen kan ha sitt intresse att taga del av vad slags 


26 Wachtnleister, a. a. s. 199: »Håkanson har till riksdrotsen afgifvit ett pro
ject till regeringsform ... » Här avses alltså den första versionen (»Akter 1809», 
ss. 213-~45). 


27 »Akter 1809'», s. 32. 
28 l\tf. Sandegren, »Till historien om statshvälvningen i Sverige 1809», (1890), 


s. 23. ' 
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Carl von Rosenstein, ledamot av KU 1809
 


Miniatyr, J. K. F. Viertel. S. P. A. foto
 


läsning, som vid samma tidpunkt erbjöds den svenska allmänheten, 
återges här titlarna på de övriga skrifter av politiskt innehåll, som 
annonserades i Dagligt ..t\llehanda den 4 maj och ett par följande 
dagar. 


l huvudupplagan den 4- nzaj: 


1.	 Utdrag ur Englands historia om den i detta land timade regements
förändring år 1688 (8 sk.). 


2.	 Bref från en Stockholmsbo till en Wän på Landet, angående den viktiga 
Regements-Förändringen, som tinlade i Hufwudstaden den 13 Martii 
1809, har idag lämnat Prässen (2 sk. Banco). 


3.	 En ny upplaga af: En för Ö r e b r o L ä n s innevånare utfärdad Kungö
relse, af Öfwerste Schöidebrand (1 sk. Banco, 4 sidor). 


4.	 Tankar om 'fryckfriheten och dess Gränser (8 sk.). 
5.	 Några anmärkningar om National-Caracteren, med tillämpning till den 


S,venska (4 sk.). 
6.	 När äro Statsförändringar nödvändiga, och hwarigenom blifwa de gag


nande (6 sk.). 


I bihanget den 4- maj: 


7.	 Philosophiska och Oeconomiska Reflexiontr, föranledda af den inträf
fade Regements-Förändringen af G. Johanlson (8 sk.). 
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Carl Gustaf Nordin, ledamot av KU 1809
 


Oljemålning, P. KrafIt d. ä. S. P. A. foto
 


8.	 Den Swenska Statsförfattningens Historia af G. A. Silfwerstolpe [94 
sidor] . 


9.	 [A. G. Silverstolpes broschyr.] 


l bihanget till Dagligt Allehanda den 6 maj: 


1.	 Svea rikes styrelse efter grundlagarna i 7 kapitel Om de olägenheter 
som kunna tillstöta ett Rike och Samhälle (6 sk.). 


2.	 Historiska berättelser rörande Hollands statsvälvningar och dess orsa
ker, af Grefve Mirabeau (8 sk.). 


3.	 Avhandling om Statshushållningen, av J. J. Rousseau. 
4.	 Den Lifländska Bonde-konstitutionen. 
5.	 Avhandling om den sanna patriotismen. 


l Dagligt Allehanda den 8 lnaj 1809: 


1.	 R. F. 1772 (8 sk.). 
2.	 Säkerhetsakten (3 sk.). 
3.	 Gustaf III:s testamente (3 sk.). 
4.	 Riddarhusordningen 1626 med 1778 års tillägg (4 sk.). 


Vidare utbjödos de olika ståndens privilegier: 5. Adelns 1723 
(6 sk.), 6. Prästeståndets 1723 (6 sk.), 7. I{ongl. l\1aj:ts försäkran för 
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borgerskapet 1789 (2 sk.), 8. D:o för den Svenska och Finska allmo
gen 1789 (2 sk.), 9.-11. Riksdagsbesluten 1789,1792 och 1800. 


Alla dessa 11 salufördes i Kong!. Tryckeriboden. 
Det bör för tydlighetens skull tilläggas, att även andra slags skrif 


ter annonserades, men deras antal var vid denna tid vida mindre än 
dem som revolutionen och det börjande ständermötet gjort i högsta 
grad aktuella. 29 


Jämförelse mellan Silverstolpes och Järtas texter. En av mig verk
ställd noggrann genomgång av Järtas nyssnämnda s. k. arbetspro
memoria för konstitutionsutskottet jämförd med Silverstolpes bro
schyr ger ett, såvitt jag kan förstå, otvetydigt svar på frågan om 
samverkan mellan Järta och Silverstolpe förekommit. De olika fors
karnas identiska hypoteser ha visat sig riktiga. Svaret är alltså såtill
vida jakande, som en klar saklig likhet kan konstateras åtminstone 
i 16 fall, och därav full verbal överensstämmelse i sex fall och 
mycket nära sådan överensstämmelse i ytterligare tre fall. Detta är 
enligt min uppfattning övertygande nog. Järtas PM innehåller vis
serligen 68 punkter.30 l\1en 'man måste då beakta den självklara, 
mycket stora olikheten i uttryckssätt mellan Silverstolpes ö n s k e
m å l (=== förslag) i broschyren, och Järtas f r å g e p u n k t e r, i vilka 
hans mening uppenbarligen hålles så anonym som möjligt, men 
ibland rätt mycket närmar sig förslag. Dessutom föreligger i dessa 
aktstycken en hög,st markant olikhet, som redan framhållits, näm
ligen mellan Järtas juridiskt stringenta stil och Silverstolpes flö
dande,men här ovanligt disciplinerade prosa. 


,rad de rent verbala överensstämmelserna beträffar, äro de som 
sagt jämförelsevis fåtaliga. Men detta kan väl även bero på ett annat 
skäl. Det är rimligt, som ovan nämnts, ja troligt, att Järta måste anse 
fördelaktigt, om en icke allt för stor likhet förefunnes mellan den 
anonyma broschyren och hans egen åtminstone halvofficiella PM. 


Dessutom böra av orsaker, som nu skola närmare utvecklas, Jär
tas »frågor» ullder avdelning I (l)en Styrande Magten) , tillsammans 
13, undantagas från den egentliga jämförelsen punkt för punkt, då 
Järta här redan börjat sin omredigering av Håkansonska förslaget 


29 Brusewitz har för tiden 29/4-8/5 1809 i sin källförtecknirug uppfört 4 poli
tiska broschyre'r och därefter fram till och med din 6/6' ytterligare 20 (» Repre
sentationsfråg'alll» ...) (1913), s. X. 


30 Numreringen av mig, utom i avd. II, där den 'verkställts av Järtas vän och 
frände J. G. Gahn. 
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Sven C:son \Vijkman, ledaInot av KU 1809 


Oljemålning, P. Krafft d. y. S. P. A. foto 


_ vilket f. ö. också kan spåras i Silverstolpes broschyr -, medan 
han eljest i huvuddragen följer IIF b tätt i spåren. 


Någon ordagrann eller ens i vissa enskilda punkter direkt pavls
bar överensstäm'melse mellan Silverstolpes broschyr med sin löpande 
text i »önskeform», och Järtas i »frågeform» uppställda punkter, 
kan beträffande denna avdelning av promemorian ic.ke presteras. 
Det är emellertid vid varje omsorgsfull och fördomsfri granskning 
uppenhart, att Järtas punkter i avdelning I (Styrande Magten) 
motsvara och ej på något sätt motsäga Silverstolpes önskemål. 


En vidare iakttagelse och jämförelse visar, att Järtas punkter just 
i denna avdelning närmare överensstämma nIed Silverstolpes upp
ställning (eller vice versa) än med Håkansons, vilket däremot seder


mera i stor utsträckning är fallet. 
Silverstolpe sysslar till en början just med den styrande makten, 


en »ärftlig Konungamakt»31 med dess inneboende rä ttigheter och 
dess nya, den styrande makten »ovägerligen» tillkommande f ö r
pliktelser att inhämta »till protokolls upptagna upplysningar af 
ett statsråd och statsministrar», ansvariga inför nationalrepresen


tationen.
 
31 Silve,rstolpes kursivering (»Akter 1809», s. 134).
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Järta däremot har redan från första början inlett sin promemoria, 
sitt systematiserande av stoffet, under rubrikerna »Styrande l\Iag
ten», »Domare Magten», »Lagstiftande Magten» i god överensstäm
melse med Montesquieu's välkända lära, och nled de originella 
svenska tilläggen, för vilka terminologisk förlaga saknas: »Magten 
att beskatta» och »Controll». 


Här följer nu i parallellställda texter de fyra sista avdelningarna 
av Järtas »Promemoria» och motsvarande ställen i Silverstolpes 
broschyr (ur »Akter 1809». Kurs. gjorda i originaltexten). 


DOInare Magten 


Järtas promemoria 


J ärta frågar: 


1 »Bör Konungen allena nämna 
alla domare? 


3	 Böra Högsta domstolens ledamö
ter kunna ifrån sina sysslor skil
jas även utan laga dom? I sådant 
fall, av vilken, Konungen eller 
ständerna. Eller på vad annat 
sätt? Om med vad villkor? 


8	 Bör en särskild domstol förord
nas, inför vilken Konungens råd
givare och ministrar samt Hög
sta domstolens ledamöter kunna 
tilltalas? Och huru må denna 
domstol sammansättas och 
verka ?» 


Lagstiftande Afagten 


Järta frågar: 


9	 »Böra riksens ständer överlägga 
och besluta i Konungens över
varo?» 


Silverstolpes broschyr 


S.	 skulle önska att få till stånd: 


»En domare-magt, bestående av 
tjänstemän, tillsatte av Konungen» 
(s.	 134). 


»men ej amovibla av honom» 
(s.	 134). 


»Att statsrådet och statsministrarna 
kunna på ständernas befallning och 
aven åklagare på deras vägnar, till 
ansvar ställas, men ingalunda inför 
ständerna själva, likasom ej heller 
av dem avsättas, utan inför någon 
särskilt därtill inrättad permanent 
domstol, som utan appell förklarar 
dem oskyldige eller skyldige ... » 
(s.	 136). 


S. önskar att få till stånd:
 


»En lagstiftande makt, delad emel

lan, å ena sidan de 4 bibehållna
 
stånden, med tilläggning av repre

sentanter för den talrika bruks- och
 
jordägande klass, som hittills saknat
 
en röst i staten, och å den andra
 
sidan Konpngen, på det sätt att stän

derna öv~rlägga och besluta, utan
 
Konungens övervaro ... » (s. 134).
 


KRING FÖRARBETENA TILL REGERINGSFORMEN 


Järtas promemoria 
Järta frågar: 


10 »Böra uti stånden propositioner 
kunna väckas? I vilka mål? 


4	 »Huru skola (ständerna) kallas 
till möten å de i grundlagen be
stämda tider? Av konungen, eller 
av sig själva?» 


3	 »Huru ofta? (skola ständerna
 
sammanträda) .
 


14	 Huru länge må en riksdag kunna 
räcka?» 


11	 »Böra stånden till omedelbart av
görande i plenis upptaga någon 
fråga? Eller böra alla ämnen, 
innan en definitiv överläggning 
därom i plenis må äga rum, över
lämnas till något ständernas ut
skott, som dem utreder och där
över sig yttrar?» 


l\fagten att beskatta 


Järta frågar: 


1	 »Tillkommer den ovillkorligen 
riksens ständer allena? 


2	 Huru och av vilka skola statens 
behov uppgivas, granskas och 
bestämmas? 


8	 Bör en viss summa avsättas att 
vid inträffande krig av Konungen 
lyftas? 


9	 Böra, när den lyftes, ständerna 
genast sammankallas?» 


Silverstolpes broschyr 
Silverstolpe önskar att: 


(i exempelvis) »ekonomiska författ 
ningar m. m.» (konungen och stän
derna skulle äga) ... »lika proposi
tionsrätt» (s. 135). 


»att för övrigt ständerna alltid böra 
på bestämda tider till riksdag sam
las» (s. 135), att .... »ständerna på 
sina bestämda tidet sammanträda 
självkallade» ... »men att ... dessa 
bestämda tider icke alltför tätt, 
kanske ej oftare än vart 5 :te eller 
6 :te år inträffa, och ständernas sam
manträden ej över 3 eller 4 månader 
räcka;» (s. 136). 


»Att intet ärende i ständernas plena 
må avgöras, förr än efter inhämtat 
utlåtande från något av ständerna 
valt utskott ... » (s. 137). 


S.	 skulle önska: 


»att ständerna, ensamme landets be
skattare äga att bestämma beskatt 
ningens varjehanda ändamål» 
(s. 135).
 
»att Konungen blott i ett fall äger
 
nyttja beskattningsrätten, och denna
 
i kraft av ständernas lämnade credi

tiv, nämligen det fall då Konungen
 
förklarat ett krig nödvändigt; men
 
att då creditivet röres, skola stän

derna genast till urtima möte sam

mankomma (s. 135).>)
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Controll 


Järtas promemoria Silverstolpes broschyr 


J ärta frågar: s. önskar: 


»Huru vitt må tryckfriheten sträc »Att, till opinionens upplysande och 
kas? Huru bevaras? beredande, tryckfriheten till en viss 


utvidgad, men bestämd grad, må 
ovillkorligen i själva grundlagen 
stadgas. 


Böra riksens ständer kunna förordna Att till samma ändamål, såväl som 
ett utskott av sina ledamöter att mel till regeringens upplysande, en per
lan riksdagarna bevaka vissa huvud manent committe må av ständerna 
punkter av Nationens rättigheter, förordnas, som äger att mellan riks
göra anmärkningar, och yttra önsk dagarna mottaga alla förslag till för
ningar onl nyttiga anstalter, som bättringar i allt vad som bör få 
bero av den styrande magten ? namn av lag och författningar, all
Om ett sådant utskott konstitueras, mängöra sina tankar över dessa för
bör det i något fall kunna fatta be slag, vara förbunden att till rege
slut, verkande genom dess blotta ringen avlämna sina yttranden över 
myndighet? vad helst den kan till dess över
Bör det kunna med sin myndighet vägande hänskjuta, men äga ingen 
återhålla något Konungens steg?» beslutande rösträtt, således icke få 


tillfälle att uppresa sig till en repre
sentationsdel, vådlig för både Ko
nungens och ständernas myndighet;» 
(s. 137). 


Resultatet av denna sammanställning synes mig vara att man nu 
med säkerhet kan tala om ett - tidigare visserligen förmodat, eller 
påstått - synnerligen viktigt samarbete mellan Järta och Silyer
stolpe. Åtminstone förmodar jag att man skall anse ovanstående 
bevisning mera övertygande än IIöjers och Brusewitz' påpekande 
av de nämnda herrarnas gamla bekantskap och vänskap, och deras 
efter 1809 på olika sätt och i skilda salnmanhang veterligen bedrivna 
salmarbete. 


Slutsatsen av denna granskning av broschyrens tillkomsthistoria 
blir då för det första, att Silverstolpes påstående i det förut (not 1) 
berörda brevet till kronprinsen Carl Johan, att han begärt och fått 
råd och hjälp )} av t v å e Il e r t r e upplysta och välsinnade perso
ner»32 måste betraktas såsom något skruvat. 


De få av oss kända fakta peka för det andra snarast på ett verk
ligt samråd mellan Järta och Silverstolpe. fetta hindrar naturligt


32 Spä'rrat här. 
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vis inte, att denne kan ha och har rådfört sig med flera personer 
än en, två eller tre. Begagnar man en alldeles samtida och långt 
bättre källa än brevet till kronprinsen, nämligen själva broschyren, 
får man i avslutningen höra: »Sådana äro ungefärligen huvud
punkterna 33 af den opinion jag förmått ur flera olika folk-klasser 
samla ... ». 


Samarbetet med Järta kan emellertid, och torde väl också, ha 
varit utsträckt över en avsevärt längre tid än den av Silverstolpe 
nämnda, i och för sig ganska vilseledande: »några dagar före riks
dagen», och längre tid än de två, tre eller fyra dagar, som kunde 
användas till att ,di6kutera manuskriptet till själva broschyren. En 
rimlig hypotes är att de båda skickliga skribenterna och goda vän
nerna, den högt begåvade juristen och ,den kände litteraten och väl
talaren, fortlöpande hjäl,pte och un,derstödde varandra. 


Med kännedom om tidssammanhanget kan ytterligare följande 
konstateras. Silverstolpes till Delens tryckeri lämnade manuskript 
måste vara skrivet med HF a - som utkom den 15 april 34 
såsom förlaga. Det bör nämligen observeras att Silverstolpe bland 
konungens traditionella, »vanliga», man frestas säga oförytterliga, 
rättigheter räknar jus aggratiandi, d. v. s. benådningsrätten, vilken 
punkt saknas i HF b; förmodligen helt enkelt bortglömd. Den åter
finnes emellertid i RF 1809, där den utgör § 25. 


Författandet av förlagan HF a, ,dess amenderande före och under 
)}regeringens» sammanträden, vilka togo sin början den 20 april 
och fortsatte den 22 april (och tre följan,de dagar som här sakna 
intresse), och regeringsformens utarbetan,de -- alla dessa arbets
moment och särskilt det sista skedde, som bekant, i största hast; 
arbetet med regeringsformen under kraftig press med flerfaldiga 
uppmaningar från högsta ort att raska på. Det är då inte så märk
värdigt att man kan konstatera fall av glömska och andra för
biseenden. 


Intressant såsom ett exempel på den mänskliga bristfälligheten är 
att själva regeringsformen i § 42 innehåller ett sakfel. Paragrafens 
sista stycke hänvisar nämligen till »alla de fall varom föregående 
fyra §§ handla». Dessa äro alltså, bakifrån räknat, § 41, § 40 och 
§ 39, alltså tre, men alls icke den fjärde, § 38, ty denna handlar om 
kontrasignationen. Felet synes ha rättats först vid den stora och 


33 I originalet: »principerna», vilket ändrats till »huvudpunkterna» (»Akter 
1809», s. 13'8). 


3·\ Nämligen om man får tro \VachtIneisters dagbok. 
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grun·dliga överarbetningen i samband med representationsreformen 
1865-66, då lydelsen blev följande: »Uti alla de fall då enligt denna 
och föregående tre §§» ...35 


Då det alltså måste vara alldeles klart, att Silverstolpes broschyr 
är tidigare än Järtas promemoria, skulle logiskt sett presumtion 
kunna finnas för påståendet att Järta senare helt enkelt skrivit av 
stycken av Silverstolpes broschyr, eller om man så vill, plagierat de 
båda vännernas gemensamma arbete. Med hänsyn till det förhål
lande som onekligen rådde mellan dem - och varom här ovan utför
ligt talats genom återgivande av argumenten för Nils Höjers, av 
Brusewitz accepterade hypotes, v i l k e n i o c h f ö r s i g är alldeles 
riktig - faller en sådan slutsats på sin egen orimlighet eller åtmin
stone sin imycket ringa sannolikhet. Detta är den bild man kan våga 
göra sig av Silverstolpes och Järtas samtal eller samråd, giss
ningsvis deras fördjupade och systematiska, över en ganska lång 
tid utsträckta överläggningar. 


Skälen äro: Silverstolpe måste skriva omedelbart för att få ut 
broschyren i tid. Han använde HF a till förlaga. 


Järtas ställning var måhända så stark, att han kunde anses som 
given och vinnande kandidat till posten som sekreterare i det bli
vande konstitutionsutskottet. Därmed må emellertid vara hur som 
helst. Han och Silverstolpe kunna ha påbörjat arbetet med, schema
tiskt uttryckt, gemensamma utkast eller gem·ensamma anteckningar 
som kund·e användas både som underlag för en broschyr och till 
den senare promemorians utarbetande. Järta använde emellertid en 
annan förlaga, nämligen HF b - Håkansonska förslaget i dess 
senare version eller, riktigare uttryckt, regeringsförslaget. 


lärtas promemoria och Håkansonska förslaget. Hans Järtas i 
frågeform uppställda promemoria för utskottets arbete har av Nau
mann kallats »ett slags föredragningslista». Enligt allmän och 
obestridd uppfattning har detta aktstycke legat till grund för kon
stitutionsutskottets förhandlingar. Den är emellertid formellt till 
mycket stor del lämpad efter Håkansonska förslaget, och oveder
sägligen skriven först sedan Järta fått noggran'n kännedom om för


35 K. Hagman, »Sveriges grundlagar» (1902):i" 1oof. - I samband med 
denna explikation må det tillåtas mig att rätta ett isstag i min upps.ats i denna 
tidskrift 19'50, s. 214. Jag har där nämligen förv"xlat HF a och HF b, och har 
sålunda hänfört Silverstolpes benådningsrätt till kategorien »påminnelser», vilket 
felsteg härmed erkännes. 
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slaget; ja, man kan med säkerhet säga, att detta till större delen 
använts som förlaga vid författandet av promemorian. 


Det enda veterligen kända exemplaret av prom·emorian förvaras 
i Uppsala Universitetsbibliotek (signum F 840 b). Det har tillhört 
Järtas vän och frände, ledamoten av 1809 års borgarstånd och av 
konstitutionsutskottet, assessor J. G. Gahn. 


Akten publicerades först i Nauimanns Tidskrift för lagstiftning 
1872, men i synnerligen dålig form, nämligen som en lång fotnot till 
Naumanns allt utom noggranna avtryck av Håkansonska förslaget 
(ss. 352--354) och väl att märka blott delvis - nämligen avdel
ningarna 1-3 (jfr nedan). Denna ofullständiga och länge enda 
kända version har använts av Magnus Sandegren i hans avhand
ling (s. 48). 


Gahns exemplar består av fem lösa folioark (vikta på mitten 
utefter arkets längd). Texten har skrivits på vänstra halvan aven 
avskrivare, varom ett kollationeringsmärke på tredje arkets andra 
sida bär vittne. Även de övriga två arken äro utan tvivel av samma 
hand (en marginalrubrik överst på första arkets högra sida torde 
vara av överbibliotekarien Annerstedts hand). 
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Dessa ark befinnas ligga i den ordning som anges i Alins avtryck 
Statsvetenskaplig Tidskrift 1897, ss. 183--188, och efter detta i 


»Akter 1809», s. 143-148 (1940) samt i Faksimileupplagan av 
samma verk (1950). 


l\fen arken äro ej genomdragna, och ordningen dem emellan kan 
alltså, teoretiskt sett, vara tillfällig. Praktiskt taget behöver emeller
tid ingen tvekan råda, vilket torde framgå av den nedanstående 
jämförelsen. Vissa tecken skulle kunna tyda på, att Järta skrivit sitt 
opus »i portioner» och att sålunda de tre första arken - såsom de 
publicerats av Naumann - utgjort en första version. Naumanns i 
detta sammanhang ådagalagda opålitlighet som utgivare tillåter 
emellertid knappast en sådan slutsats. 


De olika punkterna under andra avdelningen, Oln Domare Mag
ten, äro nu'mrerade (1-8) men aven annan penna, en rödbrun färg
krita eller -penna. Dessa siffror framträda tydligt på fotostatkopior, 
t. ex. i »Akter 1809. Faksimileupplagan II», s. 219-220, men torde 
icke tidigare ha observerats eller noterats i litteraturen. 


I övrigt äro punkterna i aktstycket genomgående o n u m r e r a d e, 
och intet spår av andra anteckningar, streckning e. d. förefinnas, 
utom de av J. G. Gahn med bläck gjorda paragrafhänvisningarna 
(till HF b) och »anmärkningarna» , vilka -- med undantag för de 
två sista raderna i avdelningen om Styrande l\1agten - .äro gjorda 
i marginalen och blott på arkets högra sida. Anmärkningarna äro 
enligt handskriftsexpertis (Ruben Danielsson) genomgående av 
samma hand, nämligen J. G. Gahns. På högra sidan av mittlinjen 
mitt för textens olika punkter (dock visst icke alla) äro hänvis
ningar till paragraf eller paragrafer »i projektet» (d. v. s. HF b) resp. 
anmärkningar och förslag tillskrivna. 


Att Järta då han författade sin Promemoria följde Håkansonska 
förslaget kan iakttagas redan »i grova drag», nämligen därigenom 
att Järtas PM med sina fem avdelningar: 1) Styrande Magten, 2) 
Domare Magten, 3) Lagstiftande Magten, 4) lVlagten att beskatta och 
5) Controll [-makten] uppenbarligen följer Håkansons uppläggning. 
Detta gäller vid närmare påseende i stort sett även i n o m dessa 
avdelningar, särskilt nr 3 och 4. ~finst märkes denna »påverkan» 
inom avd. 1, om den styrande makten, och i sista avdelningen, om 
kontroll. 


Den mer eller ·mindre tydliga överensrstänl1nelsen mellan prome
morian och avdelningen om den styrande ~akten i HF torde för
klaras bl. a. dels av att det här gäller förhållanden, beträffande 
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vilka den svenska traditionen var så stark, att några explikationer 
icke voro särskilt nödvändiga (monarkien, konungens religion, 
någon form av konselj); dels även av att HF i denna del är mindre 
metodiskt uppställd, i synnerhet i jämförelise - om en sådan här 
må göras i fullt medvetande om det faktum att betraktelsesättet kan 
beskyllas för anakronism - med regeringsformen själv. Särskilt 
tydligt kan man iakttaga, att Järtas promemoria här, mer än på de 
flesta andra ställen (utom när det gäller kontrollmakten) innehåller 
en grundritning till regeringsformens eget schema. Så flyttas bestäm
melserna om konungen och statsrådet, som i HF b I innehållas i 
§§ 23-30, fram till själva början, där de i regeringsformen utgöra 
§§ 4-15. Därjämte är det lätt att se, att vissa specialfrågor som voro 
resp. skulle visa sig bliva särskilt aktuella i den allmänna diskussio
nen om författningen, ägnats påfallande uppmärksamhet. Så kan 
t. ex. nämnas punkt 7, om konungens rätt att avsätta ämbetsmän, 
punkt 8, hans rätt att börja krig etc., och punkt 11, om styrelsens 
förande vid förfall för konungen. Ifråga om denna avdelning har 
därför ingen särskild jämförelse blivit gjord. 


Nedan följer Järtas punkter i avdelningarna 2-5 med hänvis
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ningar till motsvarande ställen i Håkansonska förslaget, senare ver

sionen (HF b) . 


lärtas promemoria 


Domare Magten 36 


1.	 »Bör Konungen allena utnämna alla 
domare? 


2.	 Bör Konungens domsrätt utövas aven 
Högsta domstol? Eller av ett råd? I 
förra fallet, huru må domstolen vara 
sammansatt? 


3.	 Böra Högsta domstolens ledamöter 
kunna ifrån sina sysslor skiljas även 
utan laga dom? I sådant fall, av vilken, 
Konungen eller ständerna? Eller på vad 
annat sätt? Och med vad villkor? 


4.	 Böra Högsta domstolens ledamöter 
k unna till andra ämbeten befordras ? 


5.	 När må Konungen med sina röster del
taga i Högsta domstolens beslut? 


6.	 Vilka mål skall han äga att allena av
göra? 


7.	 Tillkommer Konungen allena rättigheten 
att benåda, och hur må den utövas? 


8.	 Bör en särskild domstol förordnas, inför 
vilken Konungens rådgivare och minist 
rar samt Högsta domstolens ledamöter 
kunna tilltalas? Och huru må denna 
domstol sammansättas och verka?» 


Lagstiftande lJfagten 


1.	 »Huru skola Riksens ständer vara sam
mansatta? 


2.	 H varest skola de sammanträda? 


3.	 Huru ofta? 


4.	 Huru skola de kallas till möten å de
 
grundlagen bestämda tider?
 


Håkansonska förslaget 


I: 5. 


I: 15. 


I: 13. 


I: 21. 


I: 18. 


I: 37. 
II: 38, 39, 40, 43, 44. 


II: 1. 


II: 2. 


II: 3. 


II: 1, 4. 


36 Numreringen verkställd med rödbrun penna av J. G. Gahn. Samma penna 
har även ymnigt använts i Gahns exemplar av fIåkansonska förs/laget - men 
veterligen blott i dessa två aktstycken. I övriga ,.Avdelningar är numreringen av 
mig. 
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lärtas promemoria 
5.	 Inom vilken längsta och kortaste tid 


efter en av Konungen utfärdad riksdags
kallelse bör riksdagen öppnas? 


6.	 Huru må lantmarskalk, talmän och sek
reterare i bondeståndet nämnas? 


7.	 Vilka lagar äga riksens ständer att ge
mensamt med Konungen stifta, upphäva 
eller förändra? 


8.	 Bör Konungen allena kunna vidtaga all 
männa ekonomiska författningar? 


9.	 Böra riksens ständer överlägga och be
sluta i Konungens övervaro? 


10.	 Böra uti stånden propositioner kunna 
väckas? I vilka mål? 


11.	 Böra stånden till omedelbart avgörande 
i plenis upptaga någon fråga? Eller böra 
alla ämnen, innan en definitiv överlägg
ning därom i plenis må äga rum, över
lälnnas till något ständernas utskott, som 
dem utreder och däröver sig yttrar? 


12.	 Böra ständerna kunna modifiera utskot
tens förslag, eller endast bifalla eller av
slå dem, eller också äska däröver ytter
ligare uHåtanden? 


13.	 Huru skall i särskilda fall riksens stän
ders pluralitet beräknas? 


14.	 Huru länge må en riksdag kunna räcka? 


15.	 Böra, innan den i grundlagen bestämda 
riksdagstiden till ända lupit, ständerna 
kunna av Konungen åtskiljas? 


16.	 Huru och av vilken må emellan riks
dagarna en otydlig lag förklaras?» 


1'1agten att beskatta 
1.	 »Tillkomnler den ovillkorligen riksens 


ständer allena? 


2.	 Huru och av vilka skola Statens behov 
uppgivas, granskas och bestämmas? 


3.	 Huru skall totala beloppet av den vid 
varje riksdag erforderliga bevillningen 
fastställas?
 


5 - 1809 års regeringsform
 


Håkansonska förslaget 


II: 5. 


II: 6. 


II: 45, 46, 47. 


II: 48. 


II: 47. 


II: 45, 46, 47. 


II: 49. 


II: 45, 47. 


II: 7.
 


11:8, 9, 10, 18, 19, 20.
 


II: 12, 20, 21, 22. 
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Järtas promemoria 


4.	 Fordras till ständernas beslut därom 
pluralitet eller enhällighet? 


5.	 Huru skall en till beloppet fastställd 
bevillning fördelas? 


6.	 Huru må förhållas, när i någon fråga 
om en sådan fördelning skiljaktighet 
uppstår emellan stånden? 


7.	 Huru länge kan en åtagen bevillning 
fortfara? 


8.	 Bör en viss summa avsättas att vid in
träffande krig av Konungen lyftas? 


9.	 Böra, när den lyftes, ständerna genast 
sammankallas? 


10.	 Bör Konungen kunna utskriva krigs
gärd? 


11.	 Huru må förhållas, om riksens ständer 
icke inom den lagliga riksdagstiden fast
ställa en erforderlig bevillningssumma 
eller densamma sig emellan fördela? 


12.	 Huru skola riksens ständers verk, ban
ken och riksgäldskontoret, styras och 
förvaltningarna därav granskas? 


13.	 Taxeringsmännens ansvar.»37 


Controll 


1.	 »I-Iuru vitt bör utövningen av den sty
rande makten kontrolleras? 


2.	 Varest skall kontrollen därå läggas ?I-Ios 
en kår av ämbetsmän, nämnda av Ko
nungen, eller hos riksens ständer, eller 
någon av dem förordnad kår? 


3.	 Böra de ämbetsmän, som verka med Ko
nungen i styrelsen eller äro kallade att 
honom däruti råda, vara ansvariga för 
sina göromål och rådslag? 


4.	 I vilka fall må deras ansvarighet äga 
rum? 


5.	 Av vilken, och varest,kan den yrkas? 


6.	 Huru vitt må tryckfriheten sträckas? 
H uru bevaras?» 


37 Med Gahns hand. 


Håkansonska förslaget 


II: 20. 


II: 20, 21, 22. 


II: 22. 


II: 11. 


II: 13. 


II: 27. 


II: 49. 


II: 24. 


II: 38, 40, 41. 


II: 43. 


II: 43. 


II: 43. 


/1: t5. 
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Att jämförelsen under rubriken »Controll» icke föres vidare beror 
(som i ett kommande arbete ytterligare skall visas) helt enkelt därpå, 
att - om man så må säga - initiativet härefter icke längre tillhör 
författaren till Håkansonska förslaget, utan troligen mest Hans 
Järta själv och hans »liberala» meningsfränder. 


Sist må tillfogas, att riktigheten av de korta hänvisningarna i 
högra spalten i ,det föregående enklast bestyrkes genom en blick 
i de i »Akter 1809» publicerade exemplaren av HF a och HF b. De 
där noterade paragrafnumren få nänlligen här av utrymmesskäl 
ersätta den längre utläggning av förhållandet mellan de båda doku
menten, som här eljest skulle vara på sin plats. Sak samma gäller 
analysen av Järtas promemoria, dels såsom sådan, dels och särskilt 
i dess av J. G. Gahn kommenterade form. 


Resultatet av ·denna sammanställning är ovedersägligen, att Järta 
då han skrev sin arbetspromemoria använde HF b, d. v. s. regerings
förslHget, såsom förlaga. Här må framhållas att »mellan» HF a i sitt 
av oss kända, mer eller mindre färdiga skick (»Akter 1809», ss. 
23-45), och HF" b (ss. 49-79) måste ha existerat en för oss okänd 
utskrift som direkt eller indirekt tjänat 'Som »likare» för alla de 
exemplar av HF b, vilka enligt Wachtmeisters dagboksanteckningar 
den 30 april möjligen kunna ha utskrivits redan denna dag, och 
eljest mellan ,denna dag och den 4 maj,38 då de på ett synnerligen 
villkorligt -'- och därmed ödesdigert - sätl »offentliggjordes». 


Silverstolpes broschyr är sålunda resultatet av hans och Järtas 
samråd, sedan 'de lärt känna Håkansonska förslaget. Detta (HF a) 
är deras givna utgångspunkt. Därefter är Silverstolpes broschyr 
skriven och (den 4 maj) utkommen. Järtas promemoria bör seder
mera ha författats (efter HF b) i samband med hans val till konsti
tutionsutskottets sekreterare. Såsom synnerligen hållbara hypoteser 
framstår alltså: att Järta, som dittills varit den »Cederströmska 
gruppens» s. k. statsman, ·d. v. s. dess konstitutionelle expert, ansett 
det vara viktigare att man visste vad man skulle antaga för konsti 
tution efter en revolution än att göra själva revolutionen, a t t han 
tänkt igenom och med sin vän H. G. Wachtmeister 39 m. fl. diskuterat 


38 A. a., s. 204-206. 
39 »Tillhörande revolutionen var jag den tiden i nära förhållande till honom», 


cH. efter N i l s S t j e r n q u i s t, »Ständerna, statsregleringen och förvaltningelll» 
(1946), s. 37. - Jfr den av Sten Carlsson i Vetenskapssocietetens i Lund Års
bok 1943, s. 63" offentliggjorda anteckning'en under den 2'1 maj 180~, i vilken 
Wachtmeister talar om Järtas }>stora inflytande» i Konstitutionsutskottet, hans 
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förevarande konstitutionella och riksdagstaktiska frågor, a t t han 
tydligen trots sin avsägelse av adelskapet förekommit på adelns 
klubb 40 och även verkat såsom »operateur», sammanfattningsvis: 
att h'an länge och grundligt förberett sig för den roll han skulle 
komma att spela i maj 1809. 


Sedan man konstaterat allt ·detta må det vara tillåtet att anföra 
vad A. F. Skjöldebrand - Järtas fiende sedan denne i början av 
februari hindrat Skjöldebrand och hans medsammansvurna att 


41häkta Gustaf IV Adolf - yttrar i sina memoarer.
Skjöldebrand meddelar där bl. a., att han röstat på Järta till sek


reterare i konstitutionsut~kottet, »ty jag ansåg honom, framför de 
flesta jag kände, äga den skicklighet, 'som fordras för redaktionen 
aven konstitution, hvilken bör vara klar och bestämd».42 


På tal om arbetet i utskottet yttrar Skjöldebrand vidare, att Järtas 
promemoria »inlämnades andra dagen, sedan han [Järta] blev vald 
[till sekreterare]. Men han hade haft tillfälle att tänka därpå och 
anteckna sina tankar därom under hela den långa tid, som han var 
hufvudman för ,de förbundne, och arbetet ägde ej mindre värde, då 
det var en frukt af lång och mogen öv'erläggning».43 


Förvisso måste en memoarnotis som denna begagnas med största 
försiktighet. Den kan emellertid åtminstone anses som betecknande 
för det allmänna om'döme, som bör ha stadgat sig i initierade kret
sar ett ,decennium efter 1809. Även i så fall har den avgjort sitt 
intresse och helhetsintrycket stämmer väl med den uppfattning, till 
vilken man även eljest kommer, nämligen vid ett studium av akter
nas eget vittnesbörd. 


»taIrika anhang på riddarhuset» och >}stora relationer i borgareståndet», som 
gjorde Järta till en av cheferna för »democratiska partiet». HeI'a denna långa 
mening har W. 'emellertid vid en senare tidpunkt strukit. - Observeras. bör att 
W.	 ej sållan gjorde SJtrykning'ar resp. tillägg tillI dagboken. 


40 Jacob AdIerbeths dagbok 24/5, 1809. 
oU Dessa (utgivna av H. Schiick 19031-04) skrevos. under Skjöldebrands s,tats


rådsHd och ha betraktats som mycket otillförlitliga. För den upprörda tid det här 
gäller, verka de dock i allmänhet sagt snarare rätt pålitliga, och klanske särskiH 
pålitliga då författaren berömmer en ovän. 


42 A. a., III, s'. 133.
 
43 A. a., ibid.
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NÅGRA SYNPUNKTER PÅ KONSTITU
TIONSUTSKOTTETS MEMORIAL NR 1 
MED FÖRSLAG TILL REGERINGSFORM 


D~~N ENGELSKA LINJEN 


..4v Landshövding GEORG ANDRE..N, Lel"um 


Den vetenskapliga diskussionen kring 1809 års författningsverk 
har framför allt rört frågan, i vilken utsträckning svenska 


traditioner och inflytelser utifrån har påverkat arbetet. 
I själva verket har Hans Järta med sin lapidariska stil givit 


uttryck åt b å d a de extrema åsikter, som framförts i denna debatt. 
I konstitutionsutskottets berömda memorial nr 1 med förslag till 
regeringsform - ett memorial, som i denna ,del obestritt har till
skrivits Järtas skickliga penna -- utvecklas som en grundläggande 
princip en maktdelningsteori, som i varje fall har en obestridlig 


och nära släktskap med Montesquieus. 
I sitt »Svar på Allmänna journalens anmärkningar», publicerat 


som bihang till Odalmannen 1824 påminner han om att regerings
formen »under tidens stor,mar - - - genom sitt oberoende av 
främmande begrepp stått på sin egen historiska grund fast och aktad 
även utav de väldige, som blåst omkull så mången av lumpors massa 


nyformad».l 
Det behöver knappast diskuteras, att Järtas ord från 1809 - som 


till yttermera visso underskrivits av KU:s samtliga ledamöter 
äger vitsord framför hans uttalande i ett polemiskt och tempera
mentsfullt sammanhang 1824. Att hans ord från 1809 överens
stämde med hans dåvarande personliga åsikter framgår även därav, 
att han i det s. k. Korsbergerska memorialet, som otvetydigt är för
fattat av Järta 2 och som föredrogs i Borgarståndet d. 1 sept. 1809, 


1 H a n s J ä r t a, Valda skrifter, II, s. 418. 
2 Se G. H e s s 1en, »Författarskapet till det s. k. Korsbergerska memorialet», 


i Statsv. Tidskr. 1934, s. 2317 ff. Se härom ocksIå S. J. B o et h i u s, »Tillkomsten 
av 1809 års regering,sform», Statsv. Tidskr. 1911, s. 97 f., S. A ndgre n, »Konung 
och ständer 1809-18121}> (19331), s. 83 ff., K. Wennerberg, »K. Maj:ts och Stän
dernas utgiftsinitiativ 180~-66» (1938), s. 30 f. 












Hofjägmästaren Johan Ludvig von Greiffs 
berättelse om Konungens arresterande  


 


den 13 Mars 1809  
Berättelsen har cirkulerat i olika versioner. 


 Här det hans egen.  
 Ur Sam Clason För hundra år sedan, 1909 


 
 OCR-läst av Börje Sandén; eget sidformat 14 x 22 cm


Sedan underrättelse var kommen, att västra armen under 
öfverstelöjtnanten och riddaren af kungl. svärdsorden - 
Georg Adlersparre var i marsch till Stockholm, blef man 
uppmärksam på Konungens företag, helst fruktan för dess 
afresa dagligen ökades, och förvissades man därom den 12 
Mars om aftonen, och hvaraf jag klockan 11I om aftonen fick 
del, samt att man emellan klockan 7 och 8 den 13 Mars om 
morgonen borde vara vid Kungl. Slottet, i det fall att något 
steg kunde vidtagas för att afböja afresan. Klockan 7 kastade 
jag mig uti en släda, tog vägen åt Södermalms torg och 
Skeppsbron tillbakars, såg truppernas afgång från 
hufvudstaden och mycket folk samlas så väl på Skeppsbron 
som kring Slottet, fulla af oro och bekymmer. Jag sände 
genast hem min häst och släda, gick upp till Slottet till den 
sidan, där högvakten är, klädd uti uniformssyrtut med sabel, 
civil kappa och rund slät hatt. (Under ett samtal med 
Konungen den 28 Mars frågade H. Maj:t mig, hvarföre jag då 
var halfklädd med uniformssyrtut och slät, rund hatt. Jag 
svarade: för att okänd göra mig underrättad, huru ton var, 
och hvad som kunde företagas att rädda fäderneslandet, som 
jag såg hotadt af oumbärlig undergång och ett medborgerligt 
krig, om det sista förskräckeliga beslutet skulle vinna sin 
fullbordan.) 
     Under mitt patrullerande underrättades jag att hålla mig 
uti slottshvalfvet och vid tecken skynda upp till Konungens 
rum eller det ställe, där det kunde behöfvas. Det skedde, 
men ovisshet om stället gjorde, att jag blef uppehållen och 
kom ej till dem, förr än värjan var tagen af H. Maj:t. Jag gick 
som de öfriga närvarande ut och in i rummen samt 
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till och från Konungen; men som jag ej var rätt klädd i 
uniform, ville jag ej längre kvarblifva, efter alla tycktes vara 
säkra, att intet vidare biträde behöfdes. Jag frågade likväl, 
om jag med säkerhet kunde gå därifrån, hvarpå svarades: 
»om Ni behöfs, skall Ni få veta däraf; » ämnade ock verke-
ligen gå, men betraktandet af en så lätt verkställd revolution 
och det legera sätt, hvarmed Konungen bevakades, gaf mig 
anledning att dröja och erinra mig den förebråelse jag hade 
att göra mig, om en vändning kunde yppa sig, helst jag 
kunde vara misstänkt för delaktighet i saken. Jag satte mig 
emot ett trädgaller vid ett fönster af de små yttre rummen, 
hvarifrån jag kunde se genom dörrarne, som stodo öppna. 
Konungens sängkammaredörr var väl stängd, men ett hål 
genom dörren, som drabanter eller konungens husarer gjort, 
då de velat intränga, gaf tillfälle att se Konungen, som gick 
fram och tillbaka. 


Beständigt ut- och ingående personer med nyssnämnde 
omständigheter bringade mig på åtskilliga reflexioner, som 
sysslosatte mig, då generalmajoren baron Adlercreutz, som 
emellertid lärer varit hos Hans Kungl. Höghet Hertigen, kom 
och med någon ifver frågade: »Hvem är inne hos Ko-
nungen?», hvarpå jag svarade: »Jag tror det är generallöjt-
nanten grefve Carl Axel Strömfelt och hans excellens m. m. 
herr grefve af Ugglas.» Baron Adlercreutz sprang till dörren 
och med häftighet uppsköt densamma. Som dörren öppna-
des, ser jag Hans Maj:t springa utför en liten trappa i rum-
met och hörde generalen ropa: »Kungen springer ner, följ 
efter!» 


Jag kände intet, hvart trappan bar, men supponerade, att 
Kungen skulle genom densamma komma åt hvalfvet vid 
Lejonbacken och taga den vägen för att undkomma, om han 
ej inom slottet kunde gömma sig eller ertappas af dem, som 
följde efter. Jag fattade därföre i samma ögnablick det be-
slutet att försöka hinna möta Kungen i nyssnämnda hvalf för 
att hindra honom blifva synlig eller komma ut bland folket, 
hvilken tanke följde mig ända igenom och var så mycket 
lyckligare, som minsta försummelse gifvit Hans Maj:t tid 
komma till Vakt- eller västra hvalfvet. Följderna däraf äro nu 
okände, men måla sig med rysliga färgor vid åtankan, om 
försöket ej misslyckats. Jag skyndade igenom rummen, som 
alla voro fulla af ämbetsmän, officerare och drabanter,  
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med iakttagande af varsamhet för att ej uppväcka för mycken 
uppmärksamhet, fördubblade farten i yttre rummen och 
trapporna, där öfver allt var fullt af folk, betjenter och 
bönder,' som transporterade saker för resan, till hvalfvet, där 
vakten står, och hvarest jag nedkom och tog vägen snedt 
öfver borggården till norra eller Lejonhvalfvet och möter 
Kungen 8 å 10 alnar inpå borggården2 i fullt språng med 
hatten på och värja i handen, med utseende af vildhet och 
raseri, och ämnade [han] sig därifrån jag kom, eller till västra 
hvalfvet till vakten.' Konungen hade en stund före sin flykt 
tagit general-löjtnanten grefve Strömfelts värja, herr 
generalen ovetande. 


Konungen studsade litet, då han kom mig närmare, drog 
armen tillbaka för att med eftertryck stöta värjan i bröstet, 
och var så när, att den snuddade vid knapparna på syrtuten, 
då jag med vänstra handen parerade och hölt fast klingan i 
handen, så att hon kroknade något; men den starka fart vi 
bägge voro uti, gjorde, att hon körde in emellan armen och 
syrtuten, följde armen utåt och gjorde en repa ifrån hand-
lofven till armbågen, hvarest värjan stack ut och blef 
sittande, då Konungen släppte värjan och jag fattade med 
bägge mina armar om Konungens axlar. Jag kände väl, att 
det sved litet i armen, men trodde ej blessyren vara farlig, 
efter jag utan olägenhet kunde nyttja armen, hvilket jag med 
nogare efterseende fann. Repan var ej djup, endast några 
bloddroppar färgade linnet, och någon ömhet kändes i armen 
2 à 3 dagar efter." 


Med all den aktning tid och tillfälle kunde medgifva sökte 
.jag förmå Konungen återvända i hast, med föreställning 
huru Hans Maj:t blottställde sig själf och andra för de 


I trapporna mötte jag en drabant, som jag sedermera hört stannat, då han såg 
mig spinga, och när han sett mig fatta uti Konungen på borggården, sprungit upp 
för att mana sina kamrater hjälpa Konungen, då 8 å zo lupit till dörren, men 
blifvit hindrade af korporalen vid drabanterna Alexander Jacob Forbes. 


2 Hennes Kungl. Höghet Hertiginnan har uti sitt fönster sett, då jag fattade 
Hans Maj:t. 


s Efter Konungens egen utsago. 
' Konungen försäkrade mig, att, om han ej fallit i trapporna, då han sprang ner, 
och brutit sin högra arm, hade han med mera säkerhet fört värjan och trodde 
ändå, om han haft sin egen, som hade bättre klinga, att den gjort mig mera skada. 
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grufveligaste följder, men Kungen ropade om hjälp och fräls-
ning och skrek: »Släpp mig, släpp mig!» Mycket folk syntes i 
gångarna' och vid porten af slottet, som rusade till, hvarföre 
jag fann rådligast göra samtalet så kort, som möjligt var, och 
förklarade Kungen, att omvändning måste genast ske, vände 
i detsamma om Konungen och tog med min högra arm 
omkring ryggen och fattade stadigt i högra armen med min 
vänstra hand och förde in Kungen i hvalfvet med force, 
ehuru H. Maj:t satte sig däremot, så mycket krafterna tilläto. 
Just som jag fick in Kungen i hvalfvet, kom en arbetskarl, 
som jag tyckte från porten, där han förmodligen varit 
sysslosatt att hjälpa Kungen ut, och fattade i bägge armarna 
på mig och ropte tillika med Kungen om hjälp och frälsning: 
»Kungen är öfverfallen, kom, vi skola försvara vår kung!» 
Detta uppehöll mig något vid ingången, emedan jag måste 
stanna, taga uti Konungen med den vänstra handen och 
expediera min karl med den högra, så att han öfvergaf 
fullföljandet af napptaget. Jag försäkrade honom, att det var 
jag, som ville och skulle hjälpa Kungen. Under allt detta hade 
jag aldrig dragit min sabel, men tagit mitt parti, om mer folk 
hunnit tillkomma. Vid porten till vakten lärer stallmästaren 
Schultzen stått, då denne karl kommit ditspringandes och 
velat samla sorl, men han har genast påfordrat hans 
införande i vakten. 


Som jag då förde Kungen tillbakars i hvalfvet åt korri-
doren, som går åt Hertigens sida, kom generalmajor baron 
Adlercreutz, öfveradjutanten öfverstelöjtnanten baron Gustaf 
von Otter, öfveradjutanten major Georg Johan De la Grange, 
löjthanten vid Lifregementsbrigadens kyrassierkår Gustaf 
Adolf Hierta öfver borggården från Logårds- eller östra 
hvalfvet (efter deras berättelse) och stallmästare Schultzen 
ifrån vaktporten. Kungen var då mycket blek och afmattad, 
sade sig må illa, ville stå eller sitta och hvila, men som intet 
ögonblick i hela expeditionen var att förlora, sade jag: »Eders 


 
' Kungen sade mig, att Hans Maj:t ärnade sig till vakten, och trodde, att folket tagit dess 
parti, hvilket jag försäkrade varit osäkert, emedan där glunkades vid min uppgång till 
Slottet, att om H. [Maj:t] skulle komma ut för att resa, kraftiga steg däremot blefvo 
tagna, och har ej kunnat aflöpa utan  blodiga uppträden. 
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Maj:t får hvila, då vi komma upp; låt oss bära, tag i benen», 
då somliga togo i benen och major De la Grange och jag 
under hvar sin arm, och marschen fortsattes utan uppehåll. 
Jag frågade generalen, hvilken väg vi borde gå för att 
komma fort upp och blifva minst sedde, då generalen gick 
förut och viste in i korridoren åt Logårdshvalfvet upp igenom 
Drottningens rum till galleriet. Under uppgåendet ropade 
Kungen till posterna, som voro af Tyska regementena, som 
jag och de andra tyckte oss höra ömsom »skjut — feuer»,' då 
jag sade: »Kungen är sjuk, lät upp dörrarna», hvilket skedde 
af soldaterna med stillhet och ordning. 


I galleriet stannade vi litet att besinna, hvilken väg vi 
skulle taga för att komma in i Kungens rum utan att pas-
sera de andra rummen, som voro uppfyllda af folk, då 
Kungen själf gaf det rådet, att någon ginge omkring och lät 
upp dörren till Hvita rummet, hvilket skedde, och hvarest vi 
införde Kungen, som sattes på en stol. Kungen mådde en 
stund illa och kräktes, men sedan lifmedikus Christian 
Ehrenfried Weigel blifvit tillkallad, och man hunnit anskaffa, 
hvad som kunde påfordras, kom Kungen sig småningom 
före och förblef där i stillhet, till afresan skedde till 
Drottningholm klockan i om natten, dit jag på kusksätet var 
Konungen följaktig. Inuti vagnen åkte med Hans Maj:t 
hofmarskalken, öfversten för Smålands Dragonregemente 
Isaac Lars Silfversparre, öfverstelöjtnanten baron Gustaf von 
Otter och öfveradjutanten majoren De la Grange, bakpå 
vagnen löjtnanten vid Lifregementsbrigadens kyrassierkår 
Lars Ludvig Trafvenfelt och löjtnanten vid f. d. Finska gardet 
Alex. August Gripenwaldt. 


Under bevakningen vid Drottningholm, ehuru jag flere 
timmar om dygn et var inne hos Konungen, lät Konungen 
aldrig märka sig något om denna händelse, förr än några 
dagar efter ankomsten till Gripsholm eller den 28 Mars, då 
Hans Maj:t så väl för hofmarskalken Silfversparre som för 
mig särskildt gjorde en lika berättelse om hela förloppet med 
tillägg af hvad i noter är anfördt. Gripsholm den 30 Mars 
1809. 


' Konungen sade mig, att han ropade »Folgen mir!» 


För hundra år sen. 4 








Regeringens hemsida uppdaterad 12 jan 2009              Till UKF:s startsida 
 
Vad hände Märkesåret 1809? 
 
Text. Krister Wahlbäck. prof. emeritus , tidigare ambassadör på UD. 
Kommentar av Börje Sandén april 2009 
 
UD deklarerar inledningsvis: ”Självfallet kan man beskriva och bedöma vad som hände på många 
sätt. Detta är ett försök som vi på UD funnit nyttigt som en orientering.” 
 
Kommentar av Börje Sandén 
Jag ställer mig frågande till valet av rubriken: Vad hände Märkesåret 1809? 
Av övriga texter i projektet Märkesåret 1809 framgår att man vill lyfta fram sådant som är 
gemensamt för våra två länder genom tiderna. 
 
Det enda som sägs om det som hände i Sverige året 1809 ryms på mindre än tre rader:   
Det ryska angreppet mot Sverige 1808 hade snabba framgångar. Redan vid nyår 1809 hade hela 
Finland erövrats. Sverige har knappast någonsin befunnit sig i en så förödmjukande situation som 
1809-10” 
Ingen förklaring till den förödmjukande situationen annat än att Finland under pågående krig sluter 
fred med Ryssland.  
 
Inte ett ord nämns om den oblodiga revolution som sägs vara en av anledningarna  till att 6 juni valts 
som Nationaldag och dessutom helgdag. 
Om man verkligen vill belysa sådant som hände i Sverige är tillkomsten av en ny regeringsforn en 
viktig sak. 


 
Här nedan följer det som regeringen funnit nyttigt som en orientering om vad som hände. 
Är det inte frånvaron av information om det som hände 1809 som gjort året till ”det glömda året” 
som Svenska Akademins sekreterare Horace Engdahl kallade sitt föredrag inför riksdagen 
 
Länk till Regeringens / UD:s hemsida:  http://www.regeringen.se/sb/d/9399/a/86163 


………………………………………………………………………………………. 


(Regeringens officiella  version på dess hemsida)           Till UKF:s startsida 


Vad hände Märkesåret 1809?   
Händelserna under 1809 och deras betydelse för de gångna tvåhundra åren beskrivs här 
kortfattat av Krister Wahlbäck, tidigare ambassadör på UD och professor emeritus vid Umeå 
universitet. Självfallet kan man beskriva och bedöma vad som hände på många sätt. Detta är 
ett försök som vi på UD funnit nyttigt som en orientering. 


 
 


Det ryska angreppet mot Sverige 1808 hade snabba framgångar. Redan vid nyår 1809 hade 
hela Finland erövrats, och kejsar Alexander kunde sammankalla en lantdag i Borgå i mars 
1809. För Finland blev Alexanders utfästelser vid lantdagen om självstyrelse en stor sak. 
Dittills hade "Finland" betecknat ett antal landskap inom det svenska riket, utan någon separat 
politisk struktur. Nu blev Finland ett eget storfurstendöme, som dessutom fick Alexanders 
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löften om att lagar och samhällsförhållanden från den svenska tiden - inte minst böndernas 
självständighet - skulle bestå. 


Men för dåtidens Sverige innebar Borgå lantdag att en ockuperad del av riket kom överens 
med erövraren medan kriget fortfarande pågick. Fredsslutet mellan Sverige och Ryssland, då 
Sverige gick med på att avträda Finland, kom först i september 1809. Det blev en hård fred. 
En tredjedel av landets yta och en fjärdedel av dess befolkning gick förlorade. Landskapen i 
Finland hade 1809 varit en del av det svenska riket i 500-600 år (att jämföra med Skånes 150 
år!). Sverige har knappast någonsin befunnit sig i en så förödmjukande situation som 1809-
1810.  


Fördel både för Sverige och för Finland 
Men idag kan vi se Borgå lantdag på våren 1809 och fredsfördraget i Fredrikshamn den 17 
september 1809 på lång sikt och i ett gemensamt svensk-finländskt perspektiv. Då blir bilden 
en annan. Det som svenskarna uppfattade som en katastrof visade sig småningom bli till 
fördel både för Sverige och för Finland. Att det blev så var ett underverk som gör att vi kan 
fira märkesåret 1809 med att påminna om Finlands betydelse för oss under hela 800 år. 


Dit hör allt det värdefulla som Finland bidrog med under det gemensamma rikets sex 
århundraden. Efter 1809 tillkommer den skicklighet med vilken de ledande i Finland lyckades 
befästa storfurstendömets autonomi och småningom gradvis utöka självstyrelsen. För Sverige 
innebar detta att ett fortsatt omfattande utbyte med Finland kunde bevaras på nästan alla 
samhällsområden under storfurstendömets drygt hundra år. Slutligen har Sverige goda skäl att 
tacksamt erkänna den kraft med vilken det självständiga Finland försvarat sitt oberoende 
under nittio år efter 1917. Det har gett Sverige ett skyddat läge som underlättat vår egen fred. 


Tre skeden 
Det är alltså tre skeden av förhållandet Sverige-Finland i det förflutna som svenska folket har 
skäl att erinra sig: ca 1250-1809, 1812-1917 och 1917-2007. Ett fjärde viktigt inslag när vi 
firar Märkesåret 1809 blir naturligtvis avstampet inför framtiden - de möjligheter och 
utmaningar som avtecknar sig för samarbetet mellan Finland och Sverige under kommande 
decennier tack vare framgångarna i det förflutna. Vi är nu båda medlemmar i den Europeiska 
Unionen, och vi har ett mer "jämlikt" förhållande än någonsin i vår historia, med Nokia som 
den tydligaste symbolen för hur denna jämlikhet uppnåtts genom att Finland "hävt sig upp" 
med en snabbhet och kraft som väl ingen räknat med för ett par tre decennier sen. 


Men här vill jag främst påminna om ett antal historiska förhållanden som många svenskar har 
glömt. Dit hör det underverk som jag nyss nämnde. De styrande kretsarna i Sverige 1809-10 
hoppades på ett revanschkrig mot Ryssland vid Napoleons sida den dag han äntligen skulle gå 
till angrepp. Det var därför som marskalk Bernadotte - Napoleons man, trodde svenskarna - 
blev vald till ny tronföljare i augusti 1810. Därmed inleddes Sveriges återhämtning - fast på 
ett helt annat sätt än de revanschsugna i den svenska eliten hade tänkt sig. Bernadotte, som 
visste en del om svagheterna i Napoleons imperium, började lägga om kursen. Han höll 
distans till Napoleon och genomdrev sedan att Sverige slutgiltigt skulle avstå från alla 
ambitioner att återerövra Finland. 


Därmed kunde han grundlägga ett nytt rysk-svenskt förhållande. Det fick sitt tydligaste 
uttryck i det möte mellan Alexander och Karl Johan i Åbo som inleddes den 27 augusti 1812, 
när Napoleon redan närmade sig Moskva. Alexander fick utfästa sig att stödja Karl Johans 
ambitioner att förena den skandinaviska halvön genom att ta Norge. Därmed stärkte Sveriges 
sin ställning, inte minst i förhållande till Ryssland. Denna mer jämlika grundval för det 
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svensk-ryska förhållandet var nödvändig om Karl Johan skulle få stöd i svensk opinion för en 
konstruktiv relation till Ryssland.  


Tre decennier av eftertänksam fredspolitik  
Om man vill sammanfatta det väsentliga i händelserna 1809-1814 i dagspolitiska populära 
termer så skulle det kunna göras så här: En invandrare med vida vyer lyckades förmå de 
envisa infödda eliterna att äntligen se hur de strategiska realiteterna förändrats i Nordeuropa. 
En gascognare kunde höja sig över de begränsade perspektiven hos sin svenska omgivning. 
Med ett djärvt lappkast utnyttjade han en kortvarig europeisk konjunktur till att frigöra 
Sverige från en omöjlig uppgift medan vi ännu kunde vinna något i gengäld. Sedan Norge 
vunnits drog Karl Johan tillbaka Sverige till den skandinaviska halvöns avskildhet för att låta 
såren läkas under tre decennier av eftertänksam fredspolitik (som nu kunnat fortsätta i 
ytterligare sexton decennier). Under tiden samlade Finland krafter på egen hand till sin fulla 
självständighet 1917.  
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Av Professor NILS STJERNQUIST, Lund 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


3 N a u m a D D, Tidskr. för lagstiftning, 1872, s. 257. 
4 Riksdagsacta 1809. Riksarkivet. 
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hans arbetsexemplar och återspeglar läget på ett visst, tidigt stadium. 
Att Håkanson sålunda tagit verksam del i arbetet och varit »redak
tör» behöver knappast betvivlas. Varifrån ideerna egentligen kom, 
är svårare att säga. Kvar finns vidare en »P. M. i anledning av fråga 
om ny konstitution 1809», som Poppius inlämnat till riksdrotsen. 
Promemorian innehåller en rad anmärkningar och förslag med ut
gångspunkt från 1772 års regeringsform. Att denna promemoria 
beaktats, är man allmänt ense om. I vilken grad den varit ide
givande, är svårt att säga. I betydande utsträckning innehåller den 
saker och ting, som kan karakteriseras som allmängods. Och tankar 
och förslag kom givetvis även från andra håll, säkerligen också från 
Håkanson själv. Wachtmeister nämnde, som vi sett, i detta samman
hang inte bara Poppius, utan även Järta och ännu tydligare Adler
beth, Adlersparre och Gyllenborg. 


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


Regeringens förslag till ny regeringsfornl var därmed färdigt. Av 
förslaget, som är allmänt bekant under namnet »Håkansonska för
slaget» - ett namn som redan stundom användes av samtiden och 
som sedan, när förslaget så att säga återupptäcktes på 1870-talet, 
blev gängse - har vi bevarade åtskilliga handskrivna exemplar. 
Praktiskt taget alla har tillhört ledamöter av 1809 års konstitutions
utskott eller återfunnits i deras efterlämnade papper. Regeringsför
slaget är vida fylligare utarbetat än Håkansons första utkast. Det är 
uppställt i två huvudavdelningar. Den första har som rubrik: »Om 
konungen, dess styrelse och makt samt de verk honom närmast häruti 
biträde göra»; den senare: »Om riksens ständer, riksdagar och riks
dagsgöromål». Den styrande makten tillerkändes kungen. Vid sin 
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sida skulle denne ha ett statsråd, bestående av fem statsministrar 
(departementschefer) samt sju andra statsråd (utan departement). 
I högsta domstolen skulle kungen ha två röster. ,rad förvaltnings
organisatiollen angår återvände förslaget icke till traditionen från 
tidigare regeringsformer att utförligt reglera denna organisation. Den 
friare ställning, som kungen erhållit på detta område genom 1789 
års förenings- och säkerhetsakt, bibehölls i huvudsak. Den lagstif
tande makten delades mellan kung och riksdag enligt samma rikt
linjer, som återfinnes i 1809 års regeringsform. Beskattningsmakten 
och den därmed sammanknippade makten över statsregleringen till
erkändes i princip riksdagen. Redan första utkastet av Håkansonska 
förslaget innehåller den välkända satsen, att svenska' folkets urgamla 
rätt att sig beskatta utövas av riksens ständer vid allmän riks.dag 
- det är för övrigt här som vi första gången möter denna deklara
tion, som vållat grundlagstolkare så mycket huvudbry men som 
med suggestivitetens styrka vunnit stadgat burs.kap för framtiden. 
Den procedur, som förslaget anvisade å finansmaktens område, er
bjöd emellertid goda möjligheter för den första statsmakten att göra 
sig gällande och att leda riksdagens beslut i »önskad» riktning. Ären
den rörande statsverket och statsregleringen omgavs med sekretess. 
De skulle beredas av hemliga utskottet, där kungen var ordförande. 
Själva besluten skulle sedan fattas av ståndens plena, dock med det 
viktiga undantaget, att om två stånd stannade mot två, skulle hem
liga utskottets mening bli gällande. Förslag till bevillningens fördel
ning skulle visserligen uppgöras av bevillningsutskottet, men om 
stånden icke kunde enas, skulle avgörandet träffas vid ett gemensamt 
sammanträde med samtliga stånden på rikssalen inför kungen. Slut-o 
ligen gällde, att om riksstaten inte var reglerad och bevillning över
enskommen vid riksdagens slut, kunde kungen »med statsrådet där
om besörja» till nästa riksdag. 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


2 - 18o9 års regeringsform 







19 18 NILS ST~TERNQUIST 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Konstitutionsutskottets förslag till ny regeringsform har av natur
liga skäl många likheter med regeringens författningsförslag. Det 
utgör en om- och överarbetning av detta. Det skiljer sig dock på ett 
par avgörande punkter. En sådan är statsrådets organisation. Ut
skottet avböjde regeringsförslagets »departementalreform» och stan
nade inför den gängse indelningen av Kungl. Maj:ts kansli med fyra 
expeditioner, var och en med en statssekreterare som chef och före
dragande i konseljen. Statsrådet skulle bestå av justitiestatsminis
tern, utrikesstatsministern, hovkanslern samt sex statsråd utan annan 
särskild funktion än den rent rådgivande. En annan avgörande 
punkt, där utskottets förslag skiljer sig från regeringsförslaget, avser 
finansmaktens område, något som var naturligt med hänsyn till den 
häftiga kritik, som riktats mot regeringsförslaget just i denna del. 
Ärenden rörande statsverket och statsregleringen skulle icke, som i 
regeringsförslaget, b,eredas av hemliga utskottet med kungen som 
ordförande, utan av statsutskottet. Om två stånd stannade mot två, 
skulle hemliga utskottets mening icke automatiskt bli gällande, utan 
avgörandet träffas genom votering i förstärkt statsutskott. Och åt 
detta förstärkta utskott uppdrogs också att slita tvister i frågor 
rörande bevillningens fördelning. Regeringsförslaget hade här över
lämnat avgörandet åt· ett gemensamt sammanträde med stånden på 
rikssalen inför kungen. Av betydelse var även, att regeringsförslagets 
fullmakt åt kungen att ombesörja statsreglering och bevillning, om 
ständerna icke hade beslutit i dessa delar vid riksdagens slut, hade 
ersatts aven bestämmelse, att den gamla bevillningen i så fall skulle 
fortfara. På kontrollmaktens område kom utskottet med åtskilligt 
mer detaljerade bestämmelser och med flera nyheter. Dit hör bestäm
melserna om konstitutionsutskottet, justitieombudsmannen, opinions
nämnden och tryckfrihetskommitterade. 
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Konstitutionsutskottet har därutöver företagit en mängd detalj
ändringar och preciseringar i jämförelse med regeringsförslaget, ej 
sällan karakteriserade aven önskan att fastare binda den första 
statsmakten. Vidare har utskottet, som naturligt är, på många ställen 
omskrivit och utvecklat meningar och vändningar i regeringens för
fattningsförslag. Men i betydande utsträckning har formuleringarna 
från detta förslag bevarats. Detta gäller även i fråga om sådana om
råden, där utskottet kommit med viktiga ändringar i sak. En jäm
förelse i detalj mellan regeringens förslag och konstitutionsutskottets 
förslag skulle vara av intresse för att få frågan om förhållandet mel
lan de båda aktstyckena säkrare belyst. En sådan jämförelse faller 
dock utom ramen för denna framställning. 


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


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


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


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


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


I bondeståndet blev emellertid utgången en annan. Anledningen 


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


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


22 


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


23 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


~ 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


* * 
* 


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


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


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


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


handlingar 25: 2 (1916); 


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


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


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


Av memoarerna kan nämnas:
 


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


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


Beträffande litteraturen hänvisas till: 


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


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


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


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

Den s.k. Tibble-Promemorian ärundertecknad Tibble d. 21 Mars 1809Den återges här i sin helhet såsomåtergivits i Birger Sjövalls bokGeorg Adlersparre och Tronfrågan 1809tryckt 1917.







 


        
        
       


        
      


         
        


           


        


         
          


       
      


        
          
         


         
         


          
         


          
         


          
          


        
           
           


         
            
        


           
           


         
         












 


 


 


Ur  


1809 års revolution och dess män 


Tidstavlor 


af 


C.A. Adlersparre 


 


Vi hafva sagt, att Adlersparre i många af sina idéer 
stod framom eller före sitt tidehvarf. Några af hans 
efterlemnade anteckningar från 1798 till 1809 rättfärdiga 
påståendet. Bland dessa nämna vi särskildt ett påbörjadt 
men ofulländadt »Project till ny Regeringsform»; ett 
fragmentariskt vältalighetsstycke, benämndt »Samhälls-
ordning och Samhällslif»; en mindre uppsats, kallad »Min 
politiska Religion». Flera tankar särdeles i den sednare 
afhandlingen, närma sig mycket de åsigter, som utgöra 
dagens lösen och ära. Följande utdrag skola intyga 
sanningen i våra ord.. 
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”Påbörjadt men ofulländadt Project till ny 
Regeringsform” 


 
. 


I. 
Lagen skall skydda alla medborgare lika. Den 


måste freda oss för all godtycklig behandling. 
II 


Lagen måste försäkra medborgaren vid lika rät- 
tigheter, till alla förmåner och embeten i staten. 


III. 
Representationen måste blifva folkenlig, om kast- 


inflytelsen skall upphöra. Folkrepresentationen bör skaffa 
oss den lagen, som bestämmer medborgares ömsesides 
skyldigheter och rättigheter, så kort, så bestämd, så tydlig, 
som möjligt är; så att, vid tydningen af den, medborgaren 
icke kan blottställas för den låga hämnden och egennyttan. 


IV. 
Folkets fullmäktigade böra för framtiden bestämma 


 en national-representation, mera ledande till sitt ändamål, 
än den förut varande. 


V. 
Det är en sanning, redan medgifven af hvarje 


tänkande, att ståndsåtskillnaden är ett påfund från aflägsna 
tidehvarf, och ej mera är lämpligt i detta vi lefva. Alla 
tiders historia visar oss, att i alla stater denna åtskillnad 
alstrat de olyckligaste följder. Å ena sidan ett förolämpande 
högmod, förtryck och privilegier -- å andra sidan afund 
och hämnd. 
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VI. 
Medborgares gemensamma väl fordrar ett redligt 


förvaltande af statens medel - det vill säga de skatter, dem 
medborgare, oftast med den största uppoffring, utgifva till 
statens behof. I följd af denna sats är gifvet: att all möjlig 
besparing måste iakttagas. Alla öfverflödiga embeten indragas 
och tjenstemännens antal bestämmas till de blott nyttiga. All 
lysande representation är en chimère — den betungar staten, 
utan att till det minsta gagna den. 


VII. 
Redovisningen för statens medel bör hvarje år från 


predikstolarna kungöras, på det att folket må vara i tillfälle 
att se, att dess uppoffringar för allmänt väl, till sitt ändamål, 
redligt och sparsamt användes. 


VIII. 
Beskattningen bör vara bestämd efter grunder, som 


äro billiga. Den bör endast upptagas under dessa 
benämningar: Egendoms-, Persons- och Näringsskatt. 
Härigenom blir redogörelsen enklare och mera fattbar för 
den i sådana ämnen mindre kunnige. 


IX.  
Jordens beskattning efter hemmantal är osäker. Den 


är ännu mer, den är orättvis. Den torde bättre bestämmas 
efter visst för hvarje geometriskt tunneland, som är i häfd 
och bruk. Det näringstvång, äldre lagar beredt, torde vara tid 
upphäfva; och den idoge en gång få använda sin verksamhet 
på hvad ställe och sätt, som helst han vill, då han till staten 
erlägger sin näringsskatt. 


x. 
Alla toma titlar böra försvinna. Staten skall ej riktas 


(berikas) på något sätt, som möjligtvis kan nedsätta 
medborgarens personliga värde eller göra honom svag 
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för och beroende af nåd. Nåd är något som blott bör äga 
värde för brottslingar. 


XI. 
Vid frågan om brottmål hör den största upp-


märksamhet visas personliga säkerheten. 
XII. 


Det sätt lagen antagit, att med värjemålsed freda sig, 
är en lag, stridande mot förnuftet. Den anklagade bör 
antingen kunna dömas skyldig, eller är han fri. Emellan dessa 
båda vilkor gifves icke något mellanrum. 


 
XIII. 


I fråga om dödsstraff är lagen stridig mot rättvisa och 
mensklighet. Den brottsliges förbättring kan med detta straff 
icke vinnas — och i afseende på varningen för andra, är detta 
ej verkande. 


XIV. 
Dödsstraffet strider mot rättvisan — så vida i lagens 


namn då utöfvas samma brott, för hvilket den anklagade skulle 
lida. Det strider mot menskligheten, att med lugn och 
methodiskt kunna låta verkställa det. Oftast dör en sådan 
olycklig i den grufligaste sinnesförfattning. Oftast beror dess 
straff på omdömet, som en, kanhända mindre kunnig läkare, 
vid besigtning gifvet; och måhända grundlägges ofta den 
anklagades rysliga öde af en domares ransakning, som 
möjligen icke hade förstånd nog för att granska och utreda med 
den noggrannhet, som vid ett så vigtigt ämne hade varit nödigt; 
och den klokaste öfverdomare måste ändå hemta skälen för sin 
dom af en sådan ransakning. 


XV. 
Snart sagdt alla staters brottmålshistorier lemna oss de 


rysligaste exempel på oskyldige, som  straffats  till 
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lifvet. Ett sådant mord kan ingen makt godtgöra. 


 
XVI. 


En brottsling bör få lefva, för att kunna förbättras. 
Men det bör ock sörjas för dess bättring. 


XVII. 
Till ett samhälles väl bidrager i betydligaste måtto en 


ren och sund religion. Den bör vara enkel, så, att den för det 
inskränktaste begrepp är praktisk. Den bör grundas på dessa 
höga sanningar: Gud, Dygd och Odödlighet. 


 
XVIII. 


Våra trosformer, påkastade oss af förflutna seklers 
kyrkomöten, tarfva öfverseende och correction. 


 
XIX. 


Begreppet om Gud och moralitet bör icke vara bygdt 
på någon fördom, på någon sats, som ej kan bevisas. 
Sedolagen visar menniskan sina pligter, och från vår förmåga 
att vara dygdige, följer skyldigheten för oss, att vara det. 
Utan förmågan att vara dygdig, vore menniskan blott till 
hälften menniska. 


XX. 
Det är af yttersta vigt, att folklärarne, i sådan 


egenskap uppfylla sin bestämmelse; att desse bilda 
menniskorna till sedlighet, och att deras åtgärd ej stadnar vid 
blotta ceremonier, - utan förnuft - utan syftemål. 


XXI. 
Lagstiftarne måste derföre stadga något i afseende på 


ungdomens moraliska danande; och folkläraren förpligtas, 
att bilda nationen — säga och utveckla sättet huru man skall 
blifva god medborgare och ädel menniska. 
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XXII. 
I förra afseendet böra de inplanta lydnad för lagarna, 


visa medborgare i följd af dem, sina skyldigheter -- men 
också visa dem deras rättigheter — med exempel af 
historien ställa för deras  ögon de stater, der menniskovärde 
och rätt blifvit misshandlade och tryckta af våld och makt. 
Föreställa dem, hurusom patrioter vågat lif och blod emot 
tyranniet, och hurusom mensklighetens kraft länge tryckt, 
bryter bojan, för att återtaga den rätt, våldet nekade. 


 
XXIII. 


För medborgarens danande till god menniska, bör 
folkläraren uppmuntra till inbördes kärlek och öfverseende 
med hvarandras ofullkomligheter. Visa honom, huru ingen 
lycksalighet är möjlig utan dygden; och i hvad förbindelse 
uppfyllandet af pligterna emot andra, stå till ens eget väl. 


XXIV. 
Korteligen, de böra utveckla allt, som bildar till godt 


barn, god fader, maka och menniska. Mystiken hör alls intet 
till Sedoläran. 


Sina litterära sysselsättningar afbröt Adlersparre aldrig, 
ehuru de väl behöfliga hvilostunderna emellanåt kunde 
tyckas något långa. De användes dock mer att ur goda 
arbeten hämta näring åt en efter upplysning ständigt 
hungrande ande, än såsom offer åt sysslolösheten. En 
granskare har sagt: att ett begär efter beqväm overksamhet 
låg ständigt som en regnsky öfver Georg Adlersparres för 
öfrigt klara själshorisont. Huru det nu förhåller sig med 
denna »overksamhet», vilja vi närmare skärskåda och tro oss 
bäst kunna gendrifva det haltande påståendet med att anföra 
de resultater, som, för att sätta tro till tillvitel- 








Fredrik Samuel Silfverstolpes berättelse om aftonen före 
stats-hvälvfningen i Hertig Carls Hof. 


Han hade år 1807 återvänt efter uppdrag som svensk minister i 
S:t Petersburg. Var även bildkonstnär och preses i  Konst-


akademin och föreståndare för Kungl. museum  
OCR-läst av Börje Sandén, eget sidformat 14 x 22 cm 


UKF:s  s tarts ida      DEN 12 MARS 1809. 
 


Jag var den dagen kallad till supé hos Hertiginnan af Sö-
dermanland. 


Sedan tre dagar gick det ryktet i Stockholm, att öfverste-
löjtnant Adlersparre hade uppgjort den djärfva planen att 
sätta sig i spetsen för en truppstyrka, som tillhörde den vid 
Karlstad förlagda västra arméen, bryta upp den 7 mars och 
begifva sig till Stockholm för att där åstadkomma en 
förändring i de allmänna angelägenheterna, som alltsedan 
Finlands ockupation af ryssarne befunno sig i ett tillstånd af 
kris. Konungen hade ratt sväfvande underrättelser därom; 
polisen hade därpå gjort några undersökningar, men långt 
ifrån att kasta ljus öfver ryktets uppkomst hade dessa blott 
tjänat till att ytterligare sprida det. 


Klockan 7 på kvällen begaf jag mig till Hertiginnans supé. 
Jag gick dit till fots. När jag kommit upp för Lejonbacken, 
voro slottsportarna där stängda. Den soldat, som gick på post 
där, sade mig, att detta skett kl. 5, och att Konungen 
återkommit från Haga till staden. — Jag gick då ned igen 
och gick omkring slottet åt kajen till för att komma in vägen 
öfver Slottsbacken. Äfven där voro portarna stängda. De voro 
det också på sätt och vis åt högvakten, d. v. s. man hade där 
posterat en mängd militär, och man måste säga sitt 
namn och uppgifva sitt ärende för att få komma in i 
slottet. Det var endast med någon svårighet som min 
betjänt erhöll tillstånd att följa mig. Hans namn 
antecknades äfvenledes; han fick befallning att genast 
vända tillbaka och endast på det villkoret fick han 
tillåtelse att återkomma efter supen. Förgården, som 
man kallar yttre borggården, var alldeles full med folk, 
jag borde säga sysslolösa våp, ty de gjorde intet annat 
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än gapade på trupperna utan att röra sig ur fläcken. — Att 
döma af alla dessa förhållanden såg jag faktiskt en katastrof 
i hufvudstaden nalkas, så mycket mer afgörande, som 
rörelserna inom arméen syntes otvifvelaktiga. 


Då jag inträdde, befunno sig blott två eller tre personer i 
Deras Högheters salong, men — utan att säga ett ord. Kort 
därpå kom Hertiginnan från Haga, där hon gjort en höflig-
hetsvisit hos Drottningen på grund af hennes födelsedag. 
Denna furstinna var sjuk sedan några veckor och på grund 
däraf inne-stängd på nyssnämnda slott. Snart läto mycket 
försiktigt och hemlighetsfullt röster förstå, att trots detta 
tillstånd Drottningen skulle bli nödsakad att nästa morgon 
begifva sig i väg, följd af hela den kungliga familjen. Denna 
underrättelse framkallade frågor, och man utrönte så 
småningom, att Hertigen just kommit från Konungen, dit 
Hans Kunglig Höghet varit kallad; att Hans Majestät hade 
ålagt honom att också resa, men att Hertigen på ett mycket 
bestämdt sätt hade vägrat detta icke blott för sin egen 
räkning, utan äfven för sin gemåls, anförande såsom skäl för 
sitt beslut, att vid deras ålder och med hans klena helsa en 
vinterresa vore för dem ett allt-ör äfventyrligt företag. Någon 
tillade, att Hertigen också stödt sig på sin plikt att dela lika 
öde med fäderneslandet. Detta svar syntes mig fabriceradt af 
den, som meddelade mig det; man ville måhända, att det 
skulle gå från mun till mun för att inge förtroende för 
Hertigen. 


Hertiginnan närmade sig mig med en upprörd min och 
frågade: »livar skall allt detta hamna?» Jag svarade bara, att 
det kunde jag rakt icke utgrunda; att jag till min stora 
förvåning funnit slottets alla ingångar besatta med poster, 
ja, till och med trupper; och samtalet slöt därmed. — Ännu 
talade man blott man och man emellan och helt sakta. Allt 
hade en mycket dyster prägel. Ett ögonblick föreställde jag 
mig, att Konungen under natten skulle vidtaga åtgärder mot 
en mängd personer, i synnerhet dem, mot hvilka polisen in-
ledt undersökningar rörande Värmländska arméen. Men 
med den kännedom jag hade om sinnesstämningen hos våra 
i hufvudstaden förlagda officerskårer, var jag nästan 
öfvertygad, att Konungen skulle misslyckas i dylika planer, 
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om han hyste några, och att minsta våldsåtgärd från hans 
sida skulle framkalla någon slags katastrof, hvars utgång 
skulle bli ödesdiger för honom. 


Hertigen kom in. Efter att ha vändt sig till andra kom 
Hans Kunglig Höghet till mig och frågade mig afsides: 
»Hvart skall detta taga vägen? Det här är oerhördt i Sveriges 
historia.» Hans ögon betraktade mig oafvändt och växte i en 
fruktansvärd grad. Jag svarade: »Sverige är i dag olyck-
ligare, än framfarna tiders historia har att förmäla; Gud vet, 
huru det skall sluta; ingen, tror jag, kan förutsäga det.» — 
»Ja», fortsatte Hertigen lifligt, »det är alldeles faseligt.» — 
Mer än en gång vände Hertigen sina ord till fältmarskalk 
Klingspor, med hvilken till sist Hans Höghet underhöll sig 
mera utförligt i en fönstersmyg. Därpå satte sig Hertigen till 
sin favorit-sysselsättning, patience. Sällskapet tycktes icke 
hafva lust att företaga något. Grefvinnan Silfversparre, 
andra hofmästarinna hos Hertiginnan, lyckades slutligen få 
ihop ett spelparti, men det var det enda under hela aftonen, 
och denna förströelse syntes mig till och med en smula 
forcerad. Midt under den oro som hela sällskapet kände, blef 
Hertigen anmodad att begifva sig till Konungen. Men Hans 
Höghet återkom efter några minuter och satte sig åter vid 
sin patience. Ingen konversation; blott hviskningar. 


Omkring kl. 9 kom en af furstens lakejer in och anmälde 
för Hertigen, att en officer, som just kommit från landsorten, 
bad om ynnesten att ra tala med honom. Hans Kunglig 
Höghet begaf sig strax in i sin våning och blef borta mer än 
en halftimme. När han kom tillbaka till Hertiginnans, stan-
nade Hertigen midt i salongen, dit då hans gemål gick fram, 
följd af åtskilliga i sällskapet. Snart bildade allesammans 
ring kring fursten såsom väntade de, att han skulle berätta 
något. Hertiginnan började frågorna, på hvilka Hertigen 
svarade med en min och en ton af en verkligen märklig 
beherskning. Officern, som haft något att meddela honom, 
var hans adjutant af Chapman; medan han åtnjöt två 
veckors tjänstledighet för enskilda angelägenheter, hade han 
rest till Vermland; han hade sett den fördelning af västra 
arméen, om hvilken ryktet talat, i marsch; avantgardet, 
under befäl af kapten Charliere, skulle just denna afton 
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anlända till Vesterås; landshöfdingarna i Karlstad och 
Örebro hade blifvit arresterade af nämnda armé och båda 
länens kassor tagna i anspråk för truppernas underhåll. 
Därjämte lät arméen öfverallt sända före sig tryckta 
proklamationer, af hvilka af Chapman till och med fört med 
sig ett exemplar. Armgen växte dagligen genom de trupper, 
som den mötte på sin väg. Till och med Hertigens husarer 
hade samlat sig från sina rotar, och den milis, som 
Konungen föregående år skapat under namn af landtvärn, 
vägrade ej heller att öka denna armées antal och höja dess 
styrka. Vändande sig särskildt till friherrinnan Bunge, född 
De Geer, sade Hertigen till henne: »Och Er bror Emanuel är 
också med.» — Efter detta samtal började sällskapet dela sig 
i grupper, och man blef mer meddelsam, alltefter som fur-
sten å sin sida visade sig mindre förbehållsam. Riksrådet 
grefve Oxenstierna vände sig till Hertigen och frågade, om 
man visste något om armgens fordringar. »Riksdag, 
riksdag», svarade Hertigen, »den allmänna smittan har satt 
sig i dessa herrars hufvuden.» — »Ja, det var just en vacker 
sak!», genmälde grefve Oxenstierna i en ton af ironi och 
ogillande. »Skulle mani ej kunna befara», fortsatte han, »att 
utländskt guld har åstadkommit allt detta?» — Då började 
alla se på hvarandra såsom för att tillkännage sin häpnad, 
ja, nästan förtrytelse. — Hertigen svarade: »Nej, det finns 
intet som tyder därpå; Adlersparre har alltid varit känd som 
en hederlig karl, och han var aldrig feg. Och om Charliere 
inte var med, då krutet fanns upp, så är han åtminstone 
känd för att vara mycket rättrådig.» — Grefve Oxenstierna 
frågade till sist, hvad ungefär armgens styrka kunde vara, 
och huru högt man kunde beräkna det, som kunde sättas 
emot den. »Man uppskattar arméen till 4,000 man», svarade 
Hertigen, »åtminstone skall det vara dess styrka, när den 
kommer hit; i närvarande stund kunna vi ej disponera mer 
än i,600 man; dessutom lärer man ej få bröder att strida mot 
bröder.» — Härefter gick Hertigen åter och satte sig i 
kabinettet, dit genast Hertiginnan, alla de andra damerna 
och ytterligare några af sällskapet begåfvo sig. Man gaf sig 
där omsider in på andra samtalsämnen. Hertiginnan syntes 
emellertid alltjämt mycket orolig. Hertigen däremot visade 
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ett fullständigt lugn, en beundransvärd beherrskning. — 
Supén anmäldes; man begaf sig dit. Hertigen, som aldrig åt 
om kvällarna, stannade i salongen, där han gick rundt 
omkring på golfvet och samtalade med grefve Ulric 
Gyldenstolpe. 


När sällskapet kommit tillbaka, började man språka med 
en smula mindre förbehållsamhet. Somliga visste fullt med 
detaljer angående arméens marsch. Grefve Carl Adam 
Wachtmeister, öfverste marskalk hos Enkedrottningen, 
anförtrodde mig med en glädtig min, att armgen öfverallt 
bemöttes väl, att bönderna mottogo den med ett slags jubel, 
att det till och med fanns sådana, som hade skjutsat 
soldaterna gratis. Andra sade, att proklamationen var 
skrifven med mästarhand, och citerade till och med bitar, 
som man behållit i minnet. Några skröto med sina 
släktingar, som de visste vara på väg, Allt detta yttrades 
likväl halfhögt och kunde blott uppfattas af de närmaste. — 
Slutligen drogo sig Deras Kungliga Högheter tillbaka, något 
som de öfriga i sällskapet icke gjorde så snart; åtskilliga 
personer stannade kvar, alltjämt sysselsatta med att 
meddela hvarandra de underrättelser de kunnat samla. Jag 
vände mig särskildt till förste stallmästaren baron Bunge 
och frågade honom, om han trodde armgen vara nog snabb i 
sina rörelser för att ej blifva förekommen genom de åtgärder, 
som Konungen utan tvifvel skulle företaga? eller om armgen 
beredde sig att korsa Hans Majestäts väg, om han ämnade 
slå sig ned någonstädes på landet? »Jag har», svarade 
baronen, »goda skäl att tro, att man är beredd på alla möjliga 
eventualiteter, men om ett ögonblick hoppas jag kunna säga 
Er det med någon visshet. — Efter två å tre minuter 
återkom han och sade: »Man förbereder sig redan på ett 
afgörande steg; det skall förmodligen tagas före härens 
ankomst.» 


Sällskapet åtskildes. Jag återvände hem, åtföljd af grefve 
Ulric Gyldenstolpe, som bodde nära mig, med blott några 
hus emellan. Min betjänt bar lyktan efter oss. — Då vi gingo 
öfver Gustaf Adolfs torg, hörde vi en något markerad hviss-
ling. Gyldenstolpe sade mig på franska, att det var signaler 
af polisspioner, som man utan tvifvel utposterat för att iakt-
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taga vissa personer. (Jag fick sedan veta, att general Adler-
creutz bodde vid Fredsgatan, ej långt från torget). Under vår 
väg gjorde vi båda iakttagelser rörande ställningen för ögon-
blicket, bland annat öfver den omständigheten, att 
Konungens lilla våning, som vette åt slottets borggård, ännu 
var upplyst, men att det blott fanns en enda vagn där, som vi 
trodde tillhöra grefve Ugglas. Vi sågo ingen människa på 
gatorna. Jag gjorde på måfå min kamrat och gamle vän 
några frågor, i den tro, att han visste något om hvad som var 
på tapeten. Men hans svar voro mestadeles mycket 
obestämda. Till sist, då vi skulle skiljas pä Brunkebergs torg, 
tryckte han min hand och sade: »i morgon kl. zo.» Dessa ord i 
förening med allt som jag sett och hört förorsakade tusen 
gissningar, som icke lämnade mig en minuts ro. Jag kan ej 
låta bli att här betona de olika skiftningar i karaktär och ton, 
som sällskapet på hofvet erbjöd på den korta tiden af fyra å 
fem timmar. Det var ständiga växlingar. Än oro, än 
resignation, bådadera ömsesvis verkliga och låtsade. 
Därefter utbyten af tankar och beräkningar; stundtals 
hoppet förstummadt och förbehållsamt; slutligen lugn hos de 
flesta, sedan man stillat sina lifligaste farhågor för 
fäderneslandet.  
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TREDJE AVDELNINGEN. 


I .  
 


Sedan truppen blifvit försedd med dugliga kläder och 
gevär samt proviant, fourage och ammunition, uppbröto 
bataljonerna, husarerne och artilleriet successive d. 8 och 9 
Mars och gjorde långa och hastiga dagsmarscher mot 
Stockholm. Vid dessa uppbrott visade sig soldatens 
entusiasm till en sådan höjd, att den väckte alla närvarandes 
förundran; så mycket mera, som en och annan känd person 
torde hafva påräknat, att soldaten skulle neka att gå längre än 
till Carlstad. Soldaterna kastade ej allenast. hattarne utan 
äfven gevären i luften under beständiga hurrarop, och 
glädjen lyste i deras ögon. Det var omöjligt, att vid åsynen 
häraf ett ögonblick tvina om utgången'. 


Dalbataljonen och Öfverste-löjtnantens af Nerike och 
Wermland regemente uppbröto den 9 Mars kl. 5 e. m. och 
marscherade sedan stora vägen till Örebro. 


Samma dag kl. 6 e. m. uppbröto Wermlands 
sammandragna jägare-bataljon och Majorens bataljon, och 
marscherade Carlskoga-vägen till Örebro. 


Den 40 Mars marscherade husar-sqgvadronerna och 
artilleriet stora vägen. 
 
1 Adlersparres ord. 
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Högqvarteret förlades till Christinehamn, hvarifrån 
skrefs med extra post följande bref till öfversten m. m. 
baron Carl Henrik Posse: 
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Innan jag med Wermländska trupperna uppbröt, från 
Carlstad för att gå till Stockholm, hade jag afsändt öfver-
adjutanten baron Anckarsvärd till general Staffeldt, på 
norska sidan, för att af honom affordra svar på hvad man uti 
sakernas närvarande läge hade att förvänta från den 
fiendtliga sidan; baron Anckarsvärd återkom i natt och 
upphann mig här, och är det med synnerligt nöje jag får äran 
meddela general Staffeldts med prinsens af Augustenburg 
autorisation gifna svar: 


»Att som kriget emellan Sverige och Danmark ej varit 
nationelt, utan endast härledt af monarkernas tvistigheter, 
blefve svenska nationen den danskas allierade från samma 
stund, deras inhemska rörelser hade till syftemål: Fred i 
Norden.» — I följe hvaraf general Staffeldt lemnat det löfte, 
att ej profitera af svenska truppernas aflägsnande från 
gränsen för att göra infall, och att i händelse Frankrikes eller 
Rysslands rörelser kunna föranleda till ett oundvikligt anfall 
från Norrige, skulle svenska befälhafvaren derom blifva 
averterad 10 à 12 dagar innan någon rörelse skulle börjas. 
Christinehamn d. 11 Mars  809. 


Georg A d l e r s p a r r e .  


Adlersparre anför: att han för den kolonnen, som gick 
öfver Carlskoga, hade utsatt korta dagsmarscher, under 
förmodan, att man i denna, för honom okända ort med 
svårighet skulle få skjuts; men en kurir från befälhafvaren 
major Oldenskjöld mötte honom på vägen med 
underrättelse om innevånarnes stora beredvillighet, sant att 
han kunde få en häst för 
 








Adlersparres s.k. Promemoria författad under uppehållet i 
Tibble gästgivargård 18-21 mars. 
 
Här korresponderade Adlersparre med omvärlden i både militära och 
politiska frågor. Han utfärdade exempelvis en generalorder där han 
vände sig till soldaterna och förklarade att när de kom in i Stockholm 
måste de avhålla sig från alla politiska diskussioner med befolkningen 
och han varnar dem för att ”poliser”  och andra rackare har mutats att 
proppa i dem politiska lögner. 
 
Här författade Adlersparre också ”Promemorian från Tibble” som 
skriften kommit att kallas i historien. Han tog i många avseenden avstånd 
från de moraliska och demokratiska principer som han framfört i sin 
Proklamation vid avmarschen från Karlstad. 
 
På eget mandat erbjöd han kungakronan åt hertig Carl utan att ha fått 
dennes godkännande. Han gav direktiv om hur man skulle hantera 
gustavianerna – de gamla anhängarna till Gustav III  och Gustav IV 
Adolf. Kungens handsekreterare och tillika överståthållare Samuel af 
Ugglas skulle skickas under bevakning till sitt Stäket. Han beskrev hur 
statskuppen skulle genomföras och vilka som skulle få ledande 
befattningar. 
 
Adlersparre åtnjöt vid detta tillfälle mycket stort anseende vilket framgår 
på många ställen i de texter som jag tagit med i min framställning. Det 
finns också en beskrivning av det ståtliga intåg som han också skulle få 
göra nästa dag. Man hade gett honom en vit häst att rida på. Den kända 
Malla Silfverstolpe har beskrivit inmarschen där hon satt i en fönster vid 
Drottninggatan. 
 
Många av hans idéer fick han aldrig tillfälle att genomföra även när han 
kom att sitta i konseljen. I promemorian hade exempelvis förslagit att 
präster,. borgare och bönder skulle få två platser vardera i konungens 
konselj adelns monopol på höga tjänster skulle alltså upphöra. Men det 
var ett alltför revolutionerande tänkesätt. Anders Isaksson säger i sin bok 
att den första ”bonden” vid kungens rådsbord tillträdde 1905.   (BS) 
 
Må


Den »Promemoria,» som i ämnet uppsattes af 
Adlersparre och med baron Anckarsvärd afsändes till 
hertigen, var at' följande ordalydelse: 


»Månne ej den svaghet, den villrådighet, som vidlåder 
all Svensk styrelse, der ej en konung finnes, bör skyndsamt, 
kraftigt och rättmätigt undanrödjas? Jag tror ej,, att intriger 
och kabaler, oskiljaktiga från en stor politisk omskapning, på 
annat sätt kunna undanrödjas. Jag är till och med öfvertygad, 
att kabalerna kunna blifva vådliga på den korta mellantiden af 
den skedda förändringen och Ständernas sammankomst, om 
ej ett kraftigt steg tages. 


Detta steg, som efter min öfvertygelse kan och skall 
frälsa Sverige, vore följande: 


Dagen efter de anmarscherande truppernas ankomst, 
torde H. K. H. finna för godt att förändra sin konselj. 
Stedingk, Ehrenheim hemförlofvas till landet. Unga grefve 
Wachtmeister förordnas till sin fars justitiebiträde. General 
Armfelt ståthållare i Stockholm. Baron Lagerbjelke chef för 
utländska departe 
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mentet. Alla dessa äro, jemte hans excellens von Essen, 
konseljledamöter, jemte general Adlercreutz. " 


Till konseljen fogas 2:ne prester, 2:ne borgare, 2:ne 
bönder af anseende i publiken. Grefve Ugglas försändes, 
under lindrig och foglig bevakning, till Stäke. Landshöf-
dingen af Schenbom sättes genast i åtnjutande af den lön, som 
tillhör hans embete, och som nu innehafves af grefve Ugglas. 
Alla statssekreterare bibehållas. Dagen efter denna, för det 
allmänna angenäma förändring, uppmarschera alla trupperna 
och det beväpnade, då prevenerade, borgerskapet kring 
slottet. De 50 Äldste församla sig på sitt rum. H. K. H. 
reklamerar sin arfsrätt till Svenska kronan i sittande konselj, 
förklarar sig i följd deraf för Sveriges konung, erbjuder sig att 
inför Ständerna med Handlingar bevisa sin arfsrätt, uppdrager 
dem att välja en adopterad thronföljare efter deras eget 
välbehag, kungör detta för borgare och militärer och utropas 
för Sveriges konung. 


Dermed ett saligt slut på alla intriger, all svaghet, allt 
vacklande. Om thronföljaren blir af Fransk eller Dansk 
fabrik, så blir dessa makters inflytande föga sårande för 
Svenska lynnet, så länge hertigen eller den nya arfkonungen 
regerar, och den adopterade hinner naturalisera sig. 


Sverige får i ögonblicket en konung, det Sverige vi l l  
och bör hafva; och denne konung är lagligen af Wasa stam, 
är känd för ett fredligt lynne och för kärlek till fäderneslandet, 
har vunnit segrar och heter Carl. 


Jag vet och förstår, att hertigen, som ej har 
regeringslystnad, som blott älskar fäderneslandet och sitt 
lugn, skall föga vilja antaga denna upphöjelse; men jag vet 
också, och detta är min enskilda tröst, 
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min förhoppning i denna stora angelägenhet för millio- 
ner, att ingen uppoffring är för honom svår, ingen 
börda tryckande, då Sverige med säkerhet kan frälsas. 


 
Tibble d. 29 Mars 1809. 
Georg Ad le r spa r r e .»  








Fredrik Samuel Silfverstolpes berättelse om aftonen före 
stats-hvälvfningen i Hertig Carls Hof. 


Han hade år 1807 återvänt efter uppdrag som svensk minister i 
S:t Petersburg. Var även bildkonstnär och preses i  Konst-


akademin och föreståndare för Kungl. museum  
OCR-läst av Börje Sandén, eget sidformat 14 x 22 cm 


UKF:s  s tarts ida      DEN 12 MARS 1809. 
 


Jag var den dagen kallad till supé hos Hertiginnan af Sö-
dermanland. 


Sedan tre dagar gick det ryktet i Stockholm, att öfverste-
löjtnant Adlersparre hade uppgjort den djärfva planen att 
sätta sig i spetsen för en truppstyrka, som tillhörde den vid 
Karlstad förlagda västra arméen, bryta upp den 7 mars och 
begifva sig till Stockholm för att där åstadkomma en 
förändring i de allmänna angelägenheterna, som alltsedan 
Finlands ockupation af ryssarne befunno sig i ett tillstånd af 
kris. Konungen hade ratt sväfvande underrättelser därom; 
polisen hade därpå gjort några undersökningar, men långt 
ifrån att kasta ljus öfver ryktets uppkomst hade dessa blott 
tjänat till att ytterligare sprida det. 


Klockan 7 på kvällen begaf jag mig till Hertiginnans supé. 
Jag gick dit till fots. När jag kommit upp för Lejonbacken, 
voro slottsportarna där stängda. Den soldat, som gick på post 
där, sade mig, att detta skett kl. 5, och att Konungen 
återkommit från Haga till staden. — Jag gick då ned igen 
och gick omkring slottet åt kajen till för att komma in vägen 
öfver Slottsbacken. Äfven där voro portarna stängda. De voro 
det också på sätt och vis åt högvakten, d. v. s. man hade där 
posterat en mängd militär, och man måste säga sitt 
namn och uppgifva sitt ärende för att få komma in i 
slottet. Det var endast med någon svårighet som min 
betjänt erhöll tillstånd att följa mig. Hans namn 
antecknades äfvenledes; han fick befallning att genast 
vända tillbaka och endast på det villkoret fick han 
tillåtelse att återkomma efter supen. Förgården, som 
man kallar yttre borggården, var alldeles full med folk, 
jag borde säga sysslolösa våp, ty de gjorde intet annat 
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än gapade på trupperna utan att röra sig ur fläcken. — Att 
döma af alla dessa förhållanden såg jag faktiskt en katastrof 
i hufvudstaden nalkas, så mycket mer afgörande, som 
rörelserna inom arméen syntes otvifvelaktiga. 


Då jag inträdde, befunno sig blott två eller tre personer i 
Deras Högheters salong, men — utan att säga ett ord. Kort 
därpå kom Hertiginnan från Haga, där hon gjort en höflig-
hetsvisit hos Drottningen på grund af hennes födelsedag. 
Denna furstinna var sjuk sedan några veckor och på grund 
däraf inne-stängd på nyssnämnda slott. Snart läto mycket 
försiktigt och hemlighetsfullt röster förstå, att trots detta 
tillstånd Drottningen skulle bli nödsakad att nästa morgon 
begifva sig i väg, följd af hela den kungliga familjen. Denna 
underrättelse framkallade frågor, och man utrönte så 
småningom, att Hertigen just kommit från Konungen, dit 
Hans Kunglig Höghet varit kallad; att Hans Majestät hade 
ålagt honom att också resa, men att Hertigen på ett mycket 
bestämdt sätt hade vägrat detta icke blott för sin egen 
räkning, utan äfven för sin gemåls, anförande såsom skäl för 
sitt beslut, att vid deras ålder och med hans klena helsa en 
vinterresa vore för dem ett allt-ör äfventyrligt företag. Någon 
tillade, att Hertigen också stödt sig på sin plikt att dela lika 
öde med fäderneslandet. Detta svar syntes mig fabriceradt af 
den, som meddelade mig det; man ville måhända, att det 
skulle gå från mun till mun för att inge förtroende för 
Hertigen. 


Hertiginnan närmade sig mig med en upprörd min och 
frågade: »livar skall allt detta hamna?» Jag svarade bara, att 
det kunde jag rakt icke utgrunda; att jag till min stora 
förvåning funnit slottets alla ingångar besatta med poster, 
ja, till och med trupper; och samtalet slöt därmed. — Ännu 
talade man blott man och man emellan och helt sakta. Allt 
hade en mycket dyster prägel. Ett ögonblick föreställde jag 
mig, att Konungen under natten skulle vidtaga åtgärder mot 
en mängd personer, i synnerhet dem, mot hvilka polisen in-
ledt undersökningar rörande Värmländska arméen. Men 
med den kännedom jag hade om sinnesstämningen hos våra 
i hufvudstaden förlagda officerskårer, var jag nästan 
öfvertygad, att Konungen skulle misslyckas i dylika planer, 
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om han hyste några, och att minsta våldsåtgärd från hans 
sida skulle framkalla någon slags katastrof, hvars utgång 
skulle bli ödesdiger för honom. 


Hertigen kom in. Efter att ha vändt sig till andra kom 
Hans Kunglig Höghet till mig och frågade mig afsides: 
»Hvart skall detta taga vägen? Det här är oerhördt i Sveriges 
historia.» Hans ögon betraktade mig oafvändt och växte i en 
fruktansvärd grad. Jag svarade: »Sverige är i dag olyck-
ligare, än framfarna tiders historia har att förmäla; Gud vet, 
huru det skall sluta; ingen, tror jag, kan förutsäga det.» — 
»Ja», fortsatte Hertigen lifligt, »det är alldeles faseligt.» — 
Mer än en gång vände Hertigen sina ord till fältmarskalk 
Klingspor, med hvilken till sist Hans Höghet underhöll sig 
mera utförligt i en fönstersmyg. Därpå satte sig Hertigen till 
sin favorit-sysselsättning, patience. Sällskapet tycktes icke 
hafva lust att företaga något. Grefvinnan Silfversparre, 
andra hofmästarinna hos Hertiginnan, lyckades slutligen få 
ihop ett spelparti, men det var det enda under hela aftonen, 
och denna förströelse syntes mig till och med en smula 
forcerad. Midt under den oro som hela sällskapet kände, blef 
Hertigen anmodad att begifva sig till Konungen. Men Hans 
Höghet återkom efter några minuter och satte sig åter vid 
sin patience. Ingen konversation; blott hviskningar. 


Omkring kl. 9 kom en af furstens lakejer in och anmälde 
för Hertigen, att en officer, som just kommit från landsorten, 
bad om ynnesten att ra tala med honom. Hans Kunglig 
Höghet begaf sig strax in i sin våning och blef borta mer än 
en halftimme. När han kom tillbaka till Hertiginnans, stan-
nade Hertigen midt i salongen, dit då hans gemål gick fram, 
följd af åtskilliga i sällskapet. Snart bildade allesammans 
ring kring fursten såsom väntade de, att han skulle berätta 
något. Hertiginnan började frågorna, på hvilka Hertigen 
svarade med en min och en ton af en verkligen märklig 
beherskning. Officern, som haft något att meddela honom, 
var hans adjutant af Chapman; medan han åtnjöt två 
veckors tjänstledighet för enskilda angelägenheter, hade han 
rest till Vermland; han hade sett den fördelning af västra 
arméen, om hvilken ryktet talat, i marsch; avantgardet, 
under befäl af kapten Charliere, skulle just denna afton 
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anlända till Vesterås; landshöfdingarna i Karlstad och 
Örebro hade blifvit arresterade af nämnda armé och båda 
länens kassor tagna i anspråk för truppernas underhåll. 
Därjämte lät arméen öfverallt sända före sig tryckta 
proklamationer, af hvilka af Chapman till och med fört med 
sig ett exemplar. Armgen växte dagligen genom de trupper, 
som den mötte på sin väg. Till och med Hertigens husarer 
hade samlat sig från sina rotar, och den milis, som 
Konungen föregående år skapat under namn af landtvärn, 
vägrade ej heller att öka denna armées antal och höja dess 
styrka. Vändande sig särskildt till friherrinnan Bunge, född 
De Geer, sade Hertigen till henne: »Och Er bror Emanuel är 
också med.» — Efter detta samtal började sällskapet dela sig 
i grupper, och man blef mer meddelsam, alltefter som fur-
sten å sin sida visade sig mindre förbehållsam. Riksrådet 
grefve Oxenstierna vände sig till Hertigen och frågade, om 
man visste något om armgens fordringar. »Riksdag, 
riksdag», svarade Hertigen, »den allmänna smittan har satt 
sig i dessa herrars hufvuden.» — »Ja, det var just en vacker 
sak!», genmälde grefve Oxenstierna i en ton af ironi och 
ogillande. »Skulle mani ej kunna befara», fortsatte han, »att 
utländskt guld har åstadkommit allt detta?» — Då började 
alla se på hvarandra såsom för att tillkännage sin häpnad, 
ja, nästan förtrytelse. — Hertigen svarade: »Nej, det finns 
intet som tyder därpå; Adlersparre har alltid varit känd som 
en hederlig karl, och han var aldrig feg. Och om Charliere 
inte var med, då krutet fanns upp, så är han åtminstone 
känd för att vara mycket rättrådig.» — Grefve Oxenstierna 
frågade till sist, hvad ungefär armgens styrka kunde vara, 
och huru högt man kunde beräkna det, som kunde sättas 
emot den. »Man uppskattar arméen till 4,000 man», svarade 
Hertigen, »åtminstone skall det vara dess styrka, när den 
kommer hit; i närvarande stund kunna vi ej disponera mer 
än i,600 man; dessutom lärer man ej få bröder att strida mot 
bröder.» — Härefter gick Hertigen åter och satte sig i 
kabinettet, dit genast Hertiginnan, alla de andra damerna 
och ytterligare några af sällskapet begåfvo sig. Man gaf sig 
där omsider in på andra samtalsämnen. Hertiginnan syntes 
emellertid alltjämt mycket orolig. Hertigen däremot visade 
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ett fullständigt lugn, en beundransvärd beherrskning. — 
Supén anmäldes; man begaf sig dit. Hertigen, som aldrig åt 
om kvällarna, stannade i salongen, där han gick rundt 
omkring på golfvet och samtalade med grefve Ulric 
Gyldenstolpe. 


När sällskapet kommit tillbaka, började man språka med 
en smula mindre förbehållsamhet. Somliga visste fullt med 
detaljer angående arméens marsch. Grefve Carl Adam 
Wachtmeister, öfverste marskalk hos Enkedrottningen, 
anförtrodde mig med en glädtig min, att armgen öfverallt 
bemöttes väl, att bönderna mottogo den med ett slags jubel, 
att det till och med fanns sådana, som hade skjutsat 
soldaterna gratis. Andra sade, att proklamationen var 
skrifven med mästarhand, och citerade till och med bitar, 
som man behållit i minnet. Några skröto med sina 
släktingar, som de visste vara på väg, Allt detta yttrades 
likväl halfhögt och kunde blott uppfattas af de närmaste. — 
Slutligen drogo sig Deras Kungliga Högheter tillbaka, något 
som de öfriga i sällskapet icke gjorde så snart; åtskilliga 
personer stannade kvar, alltjämt sysselsatta med att 
meddela hvarandra de underrättelser de kunnat samla. Jag 
vände mig särskildt till förste stallmästaren baron Bunge 
och frågade honom, om han trodde armgen vara nog snabb i 
sina rörelser för att ej blifva förekommen genom de åtgärder, 
som Konungen utan tvifvel skulle företaga? eller om armgen 
beredde sig att korsa Hans Majestäts väg, om han ämnade 
slå sig ned någonstädes på landet? »Jag har», svarade 
baronen, »goda skäl att tro, att man är beredd på alla möjliga 
eventualiteter, men om ett ögonblick hoppas jag kunna säga 
Er det med någon visshet. — Efter två å tre minuter 
återkom han och sade: »Man förbereder sig redan på ett 
afgörande steg; det skall förmodligen tagas före härens 
ankomst.» 


Sällskapet åtskildes. Jag återvände hem, åtföljd af grefve 
Ulric Gyldenstolpe, som bodde nära mig, med blott några 
hus emellan. Min betjänt bar lyktan efter oss. — Då vi gingo 
öfver Gustaf Adolfs torg, hörde vi en något markerad hviss-
ling. Gyldenstolpe sade mig på franska, att det var signaler 
af polisspioner, som man utan tvifvel utposterat för att iakt-
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taga vissa personer. (Jag fick sedan veta, att general Adler-
creutz bodde vid Fredsgatan, ej långt från torget). Under vår 
väg gjorde vi båda iakttagelser rörande ställningen för ögon-
blicket, bland annat öfver den omständigheten, att 
Konungens lilla våning, som vette åt slottets borggård, ännu 
var upplyst, men att det blott fanns en enda vagn där, som vi 
trodde tillhöra grefve Ugglas. Vi sågo ingen människa på 
gatorna. Jag gjorde på måfå min kamrat och gamle vän 
några frågor, i den tro, att han visste något om hvad som var 
på tapeten. Men hans svar voro mestadeles mycket 
obestämda. Till sist, då vi skulle skiljas pä Brunkebergs torg, 
tryckte han min hand och sade: »i morgon kl. zo.» Dessa ord i 
förening med allt som jag sett och hört förorsakade tusen 
gissningar, som icke lämnade mig en minuts ro. Jag kan ej 
låta bli att här betona de olika skiftningar i karaktär och ton, 
som sällskapet på hofvet erbjöd på den korta tiden af fyra å 
fem timmar. Det var ständiga växlingar. Än oro, än 
resignation, bådadera ömsesvis verkliga och låtsade. 
Därefter utbyten af tankar och beräkningar; stundtals 
hoppet förstummadt och förbehållsamt; slutligen lugn hos de 
flesta, sedan man stillat sina lifligaste farhågor för 
fäderneslandet.  








 
Det glömda året 


Tal av Horace Engdahl vid invigningen av Märkesåret 1809 den 15 januari 2009 
  
I Sverige och Finland bereder vi oss att högtidlighålla tvåhundraårsminnet 
av året 1809. Jag säger inte fira: ordet tar emot, trots den glädje och 
stolthet som båda nationerna kan känna över sin väg genom seklerna 
fram till dagens oberoende och välstånd. För om man har gjort sig 
hemmastadd i de fruktansvärda åren 1808-1809, om man har lyssnat till 
rösterna från dem som då levde i vår del av världen, så att dessa 
människor ter sig lika verkliga som ni och jag, då vill man inte skämta och 
hurra. Det var en ödesstund för vårt land. Aldrig har Sverige varit så nära 
att försvinna från kartan som den gången. 
  
Så illa gick det visserligen inte, men följderna var tillräckligt vittgående. 
Finland avsöndrades som en egen nation. Sverige genomgick ett 
dramatiskt identitetsbyte och blev det land vi känner idag, en nation som i 
väsentliga avseenden inte är mer än tvåhundra år gammal, fast den 
liksom Finland tog arv efter ett äldre och ganska annorlunda rike. 
  
1809 är alltså ett viktigt datum, ett av de allra viktigaste i vår historia. 
Ändå verkar det som om detta årtal inte säger de flesta svenskar 
någonting. Enkätundersökningarna förskräcker. Jag skall inte citera dem, 
det skulle fördärva stämningen. Låt oss bara konstatera att det råder en 
omfattande kollektiv minnesförlust, i varje fall på den svenska sidan. På 
den finländska har man lättare att minnas. Det som hände 1809 , 
upprättandet av storfurstendömet Finland under den ryska kejsarens 
överhöghet, banade ju väg för uppkomsten av en självständig finländsk 
stat. 
  
Sverige och Finland före 1809 var inte ett syskonpar utan snarare 
siamesiska tvillingar. Det fanns inget Sverige före föreningen med Finland, 
det fanns inget Finland före föreningen med Sverige. Riksbildningen och 
uppbyggandet av en stat skedde gemensamt. Finland var inte någon 
underkuvad provins eller någon koloni utan en organisk del av ett rike där 
det talades flera språk. Från 1362 deltog finnarna i svenska kungaval, och 
under sekler som följde sände de riksdagsmän till Stockholm. Namnet 
Finland syftade inte på det område som idag utgör staten med detta namn 
utan endast på en mindre del. Det fanns ingen bestämd västgräns, oftast 
räknades Österbotten inte dit, för övrigt inte heller Karelen. Det som 
avträddes till Ryssland i freden i Fredrikshamn var en tredjedel av ett 
kungarike med Stockholm till huvudstad. Riktigt vad som var finskt eller 
svenskt i detta är svårt att avgöra. 
  
Några påtagliga självständighetssträvanden hade knappast funnits i den 
östra riksdelen. Möjligen uppstod under loppet av 1700-talet, när Ryssland 
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växte sig starkare, ett tvivel på att Sverige i det långa loppet skulle kunna 
behålla dessa landskap. Men defaitismen var inte allmän. Sveaborg 
anlades på öarna utanför Helsingfors och ansågs när den stod klar vara en 
av Europas starkaste fästningar. Kostnaden för detta bygge lär omräknat 
till nutida förhållanden motsvara sexton JAS-projekt. Man måste säga att 
det vittnade om en fast vilja att försvara Finland – på något annat sätt 
kan det knappast tolkas. 
  
Det sammanhållna riket var ett alldeles annat Sverige, geopolitiskt och 
mentalt, än det som existerade efter 1809 och som vi anakronistiskt 
föreställer oss som det ”egentliga” Sverige. Det finns en målning av Pehr 
Hilleström, som man numera sällan ser avbildad, föreställande 
segerparaden 1790 efter Gustaf III:s krig mot Ryssland. Kungen och 
kronprinsen tågar till Te deum i Storkyrkan med erövrade ryska fanor, 
mycket ståtligt. Gustafs krig, hur det nu än hade varit, beskrevs officiellt 
som en framgång, och varför inte? Jag vill påminna om Clemenceaus 
yttrande: ”Kriget är en serie katastrofer som slutar med att någon 
segrar.” Krossandet av den ryska skärgårdsflottan vid Svensksund 
återställde i Europa något av respekten för de svenska vapnen, och freden 
i Värälä 1790 gjorde för alltid slut på Rysslands inblandning i svensk 
inrikespolitik. 
  
Matti Klinge har påpekat att det är egendomligt att man i Sverige sätter 
stormaktstidens slut till 1721, när den åtminstone mentalitetsmässigt 
varade fram till 1809. Sverige uppfattade sig ända till förlusten av Finland 
som en stormakt, låt vara i en tillfällig nedgång. Revanschkrigen under 
1700-talet är bevis nog. Ett lands folkmängd var inte avgörande för dess 
maktutveckling före de stora värnpliktsarméerna. Men efter förlusten av 
Finland gjordes inga allvarliga försök från svensk sida att spela en aktiv 
roll i storpolitiken. Sverige intog sin plats som en medgörlig 
andrarangsnation. För att detta skulle kännas lättare att bära, intalade vi 
oss att slutet hade kommit redan med Karl XII. Men de som levde 
närmare händelserna 1809 betraktade det som en självklarhet att det var 
då som Sverige definitivt gav upp sin storhetsdröm: ”din ungdoms 
riddardikt du slutad kände”, skaldar Carl David af Wirsén, när han vid 
Svenska Akademiens jubileum 1886 blickar tillbaka på denna brytningstid. 
  
För Finland var det annorlunda, eftersom man inkorporerades i ett 
expansivt imperium med en väldig militärapparat. På ett tidigt foto av 
Gustaf Mannerheim, blivande president i republiken Finland, bär han en 
hjälm på vilken man läser de ryska orden ”Za veru i vernost’”, ”För tro och 
trofasthet”, Andreasordens motto som Chevaliergardet i Petersburg hade 
gjort till sitt. Mannerheim kommenderade en rysk kavallerikår i första 
världskriget vid fronten mot Kaisertyskland. Andra finländare deltog i 
militära aktioner längs imperiets gräns mot de turkiska folken eller stred 
mot japanerna vid port Arthur och Tsushima. Under Krimkriget på 1850-
talet skonades de finländska kusterna ingalunda av de stora örlogsflottor 
som Rysslands fiender sände in i Östersjön. Dessutom måste Finland på 
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1900-talet utkämpa flera egna krig för att säkerställa sitt nationella 
oberoende. Nej, några tvåhundra år av fred kan vi inte fira vid minnet av 
1809 utan att bli enfaldiga. 
  
För inte så länge sedan var 1808-09 års krig en självklar del av unga 
människors föreställningsvärld i både Finland och Sverige. Ännu när jag 
gick i skolan lästes Fänrik Ståls sägner med hyfsat allvar, även om 
svensklärarna inte försummade att påpeka att Runeberg hade förskönat 
verkligheten och framställt en militär katastrof nästan som en seger. Den 
svensk-finska arméns ledande gestalter blev i alla fall levande för oss. 
Som yngling stannade jag ibland vid general von Döbelns gravsten på 
Johannes kyrkogård i Stockholm och läste de exotiska finländska ortnamn 
som angav skådeplatserna för hans "hjeltemod vid fäderneslandets 
försvar" – Porosalmi, Sikajoki, Nykarleby, Lappo, Jutas. Jag undrar om 
någon gör det längre. 
  
På våra kurslistor i skolan stod även ett tidsvittne, som i motsats till 
Runeberg var samtida med händelserna: en lättrörd ung man som i starka 
färger målade upp stämningen av desperation och vrede i Sverige 1808-
09. Det var Esaias Tegnér. Men hans fosterländska dikter är nu glömda 
eller förhånade. Det beror inte på att de är dålig poesi. Det är de inte. Det 
beror på att ingen längre vill eller förmår leva sig in i det nödläge som 
gjorde Tegnérs språk berättigat. Vi stegrar oss inför den så kallade 
"nationalismen", inför det påstådda "vapenskramlet". Här har vi början på 
en förklaring till den stora glömskan: i ett pacifistiskt sinnat Sverige av år 
2009 påminner år 1809 helt enkelt om fel saker!  
Tegnér skrev i ett chocktillstånd, med upplevelsen att våldet triumferade 
och att det kunde drabba vem som helst, även det slumrande Svea: 
  
Eröfrare gå fram, som jordskalf, genom verlden 
Europas gamla form ej längre hålla vill, 
den nya skapelsen med svärdet yxas till. 
Hvad troner störtas om! Hvad riken sönderstyckas! 
Förtrycket näms försvar, och rätt är det som lyckas. 
Tror du dig ensam trygg? Så är ej våldets art. 
  
Det ryska angreppet på vår östra rikshalva kom som en omedelbar följd 
av händelseutvecklingen i Europa. Kejsar Alexander böjde sig för 
Napoleons krav att Ryssland skulle tvinga Sverige att gå med i 
handelsblockaden mot England. Det kan inte ha varit med någon större 
glädje han gav order om kampanjen. Sverige och Ryssland hade nyligen 
varit allierade i kampen mot uppkomlingen Bonaparte. Egentligen hade 
Alexander velat rikta sina militära ansträngningar söderut, mot det 
osmanska riket, men detta stred mot franska intressen. Napoleon 
förmådde samtidigt Danmark att anfalla från väster. Sverige var fångat 
som i ett skruvstäd. 
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Europas gamla makter hade inget att sätta emot den storskaliga 
militarisering som franska revolutionen utmynnade i under Bonaparte. 
Troner vräktes över ända, lydriken skapades, soldater blev furstar över en 
natt, gamla kungadömen plundrades in på benet för att bekosta 
jättearméerna. Napoleontiden var ett femtonårigt undantagstillstånd, som 
man bara kan föreställa sig genom att tänka på hur människor i Europa 
upplevde Hitler-Stalin-epoken. 
  
Gustav IV Adolfs sätt att leda det svenska rikets försvar har klandrats 
hårt. Bland annat sägs han ha övervärderat det danska hotet och 
undervärderat det ryska och därför tvekat att sätta in hela härsmakten 
mot öster, som han borde ha gjort. Vi har glömt att det var Danmark som 
i sekler hade varit var den verkliga arvfienden, inte Ryssland. Den östra 
grannen sågs snarare som en konkurrent man trodde sig kunna bemästra. 
När det blev ofred, tog man alltid först itu med dansken. Så gjorde Karl 
XII och så gjorde även Gustaf IV Adolf. 
  
På två seklers avstånd, när vi vet hur det gick, verkar inte hotet så farligt. 
Men situationen kunde mycket väl ha utvecklats från ett stympande av 
Sverige till ett regelrätt styckande. Polens öde fanns ännu i friskt minne, 
hur stormakterna i tre vändor hade delat upp landet under slutet av 1700-
talet. Erik Lönnroth brukade referera till förlusten av Finland 1809 som 
”Sveriges första delning”. Lyckligtvis skulle det aldrig bli någon andra. Men 
det var svårt att veta 1808, när de fientliga härarna marscherade upp från 
två håll. 
  
Läser man Esaias Tegnérs brev från de kritiska månaderna, kan man ännu 
känna vittringen av undergången. Den 24 mars ger han redan Finland 
förlorat. Han följer uppbådandet av lantvärnet, ett första försök att införa 
svensk värnplikt, som sorgligt nog ändade i myterier och epidemier. 
Nyhetsförmedlingen är kaotisk. Fransmännen sägs stå på Själland. 
Ryssarna stiger iland på Gotland. Danska patruller skjuter ihjäl vakter 
under rekognoceringar i Skåne. 
  
Dagen då Sverige enligt Tegnér egentligen skulle ha gått under var den 2 
februari 1809. Då låg Öresund tillfruset. Det var bara att promenera över. 
Det stod 44 000 man i Helsingör, och på svenska sidan fanns 5 000 
försvarare. "Fältmarskalkens hästar stodo beständigt sadlade, 
förmodeligen för Reträtten", heter det. Men fienden sölade, och så kom 
tövädret och frälste oss. Tegnér skriver: "Det skall bli roligt att se hwad 
Ryssarna företaga sig, och om de ej försöka någon invasion öfwer Ålands 
haf. Men man gissar att wåra fiender blott vilja låta oss sjelfwa sörja för 
wår undergång." 
  
Var utgången av kraftmätningen given? Knappast, inte ens efter 
Sveaborgs kapitulation. Medan ett krig pågår är det alltid hasard. Stora 
fördelar kan spelas bort, framåtanda med små resurser kan ge 
förbluffande utdelning, som Finland skulle visa världen 130 år senare. 
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Även de ryska trupperna var ibland illa ute och kunde med ett skickligare 
svenskt agerande ha inringats i Norrland 1809. Låt oss minnas att segrar 
trots allt vanns av de svensk-finska förbanden. Runeberg idealiserar, men 
han gör också rättvisa åt en tapperhet och förmåga att uthärda som 
verkligen fanns. 
  
Följden av 1809 blev lika genomgripande i Sverige som i Finland. Finland 
upphöjdes i kretsen av nationer, och i Sverige blev det revolution. Kungen 
avsattes genom en militärkupp och en ny författning antogs, byggd på 
maktdelning mellan kung, riksdag och självständiga domstolar och med 
grundlagsfäst tryckfrihet, en författning som skulle ligga till grund för den 
politiska utvecklingen mot demokrati och ersättas först 1974. 
  
Finländarna tvangs underordna sig den ryska envåldsmakten, men fick på 
många områden råda sig själva. De högsta ämbetena besattes av landets 
svenskspråkiga adelsmän, varav några, som Gustaf Mauritz Armfelt, hade 
tillhört den gustavianska makteliten. Landet fick behålla svensk lag och 
lutheransk kyrka, Gustaf III:s statsskick fortsatte att gälla. 
  
I Sverige inträffade en ideologisk omvälvning som, utan jämförelser i 
övrigt, måste ha tett sig ungefär lika hastig och våldsam som den 
Tyskland genomgick efter 1945. Det började med en kampanj av ett slag 
som är unik i vår historia. I november 1811 utfärdades en förordning som 
syftade till att systematiskt utplåna bilden av den avsatte kungen i 
Sverige. Byggnader, torg och gator som uppkallats efter Gustaf IV Adolf 
omdöptes, man högg bort hans namnchiffer, etc. 
  
Den svenska nationalismen tog nu fasta på språkgemenskapen med 
Skandinavien. Genom att fokusera på vikingatiden, som var gemensam 
för Sverige, Norge och Danmark, arbetade vi bort danskhatet. 1809 är 
förutsättningen för den speciella nordiska gemenskapen. Av två halvstora, 
inbördes fientliga makter blev fyra små, som visat sig kunna hålla sams. 
  
Efter tvåhundra år, när vi vet att allt gick bra till slut, gläds vi svenskar av 
allt hjärta åt det självständiga Finland, denna beundransvärda nation, som 
ibland får oss att känna oss lika frånåkta som Tre Kronors backar när 
Lejonen stormar in i anfallszonen. Vi glömmer inte heller vad 
självständigheten har kostat vår granne. "…farväl, du hjeltars land!" säger 
Tegnér när han tar avsked av Finland i dikten "Svea", och det är en 
hälsning som inte har åldrats. 
  
Några svenska tidningskolumnister har under det gångna året 
demonstrerat sin upphöjda kosmopolitism genom att i krönikor jubla över 
att vi förlorade Finland för tvåhundra år sedan, att vi äntligen slutade upp 
med att förtrycka det finska folket och blev en lillnation, som överlåter åt 
andra att göra fula och otäcka saker i världen. Det är här kruxet med 
minnesförlusten ligger idag: inte längre i någon skam över nederlaget 
utan i skammen över att vi någonsin har varit en mäktig och krigförande 
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nation, över att vi inte redan från början stod på den överlägsna moraliska 
nivå där vi numera sägs befinna oss. 
  
Det finns alltså flera historiska trauman att bota, både ett gammalt och ett 
nytt, innan det står klart att 1809 är ett datum att vårda sig om och 
samlas kring både i Finland och i Sverige. Den fattigarmé som slogs och 
blödde på Finlands fält 1808 och i norra Sverige 1809, illa klädd och 
svulten, med uselt krut, alltmer underlägsen fienden till antalet och med 
en ledning av tämligen växlande kvalitet, dessa finnar och svenskar, som 
om ödet ville dem illa blev liggande med vidriga sår i kättar med rutten 
halm under fälttågets permanenta sjukvårdskatastrof eller strök med i 
tyfus och rödsot på lantvärnets lasarettsfartyg, som om de överlevde fick 
erfara att människor i deras omgivning helst ville glömma vad de varit 
med om – dessa krigsmän, och de som födde och stödde dem, hör 
samman med oss som lever idag. De räddade kanske genom sitt 
motstånd Sverige från att dela Polens öde. Det diktverk som en stor poet 
skulle låta uppstå ur deras lidanden, fick den finländska nationen att resa 
på huvudet en gång för alla. 
  
Vi får lov att återvända till Fänrik Ståls sägner och läsa den inledande 
dikten "Vårt land"! Som ingen annan förklarar den vad en nation är för 
något: inte bara ett kontrakt mellan medborgare utan också ett band 
mellan levande och döda. Nyckelorden är "för oss": 
  
Och det var här, det blodet flöt, 
ja, här för oss det var, 
och det var här, sin fröjd det njöt, 
och det var här, sin suck det göt, 
det folk, som våra bördor bar 
långt före våra dar. 
  
Det var till sist för oss, för vår rätt att ha ett hem i världen, att själva 
avgöra vår framtid, att inte slukas av stormaktspolitiken, vår rätt att fritt 
minnas storheten och eländet i vår historia, som våra landsmän, vare sig 
de kallade sig svenskar eller finnar, göt sitt blod för tvåhundra år sedan. 
Vi behöver ett märkesår, så att vi inte slarvar bort den rätten. 
 








~
 


o ~ 
z 


~
~


 
O


J


V
l 


~
 


C-' 
L


tj
~


 
~


 
~


V
l 


~
~


 


~
 


0:= 
o 


o
~


 
d 


(/) 


z 
~


~
 


V
J 


o::
 
C/J. 


o
~


 
~



 


~
 


Z
 


I 
~


 


o 
z ~ 


~
 


o ~
~


 
~


~
 


0
0


 
Z


z 
~


 
~


~
 


~
~


 


~
 


o
d 


~
~


 
~


 


~

 


~

 







---------------------------_.......------~~~--_
 


])enna minnesskrift har utgivits efter föranstaltande 
av den jubileunlskonlmitte riksdagen låtit tillsätta för 
firandet av 150-årslllinnet av 1809 års regeringsforlll. 


l\-finnesskriften utgör ett dubbelhäfte av 
Statsvetenskaplig tidskrift, årg. 62. 


Ansvarig utgivare och redaktör: 
professor Erik Fahlbeck, Lund. 


l\1edaljen å ol11s1agct och å titclsidall (originalets storlek)
 


graverad år 1810 av Carl Enhörning till 11linne av regeringsfonnen.
 


Kungl. lVIyntkabinettet, Stoekholnl.
 


Lund 1959
 


I-Iåkan Ohlssons boktryckeri
 


..--~.~.~-~----_ .. ~._ .. -1 
: 


INl'EH_\LL 


Fahlbec!:, Erik, Inför regeringsfornlens. 150-årslninne 1 


Stjernquist, "'Tils, Regeringsformens tillkon1st . . 6 


T llermcenius, Edvard, Kring förarbetena till regeringsformen . 42 


Andren, Georg, Några synpunkter på konstitutionsutskottets memo


rial nr 1 nled förslag till regeringsform . . . 69 


Lagerrotl1, Fredrik, Hans Järta och Sveriges grundlagar. .. 103 


Hessler, Carl A.rvid, Regeringsfornlen och den utländska doktrinen. 117 


Heckscher, Gunnar, Regeringsfonnen och författnings utvecklingen . 134 


Hertitz, Nils, Regeringsforlnen i nutida författningsliv . . . . 152 


lVesterståhl, Jörgen, Några synpunkter på en alhnän författnings


revision . 170 


FrykholIn, Lars, Litteratur 0111 regeringsfornlen . 179 


'V'ördsalnt nlenl0rial 184 







INFÖR REGERINGSFORMENS 
I50-ÅRS M I N N E 


Av Professor ERIK FAHLBECK, Lund 


V årt första konstitutionsutskott, tillsatt den 12-14 maj 1809, av
lämnade efter två arbetsfyllda veckor »Wördsamt memorial» 


med förslaget till ny regeringsform. Detta memorial den 2 juni 1809, 
författat till största delen av utskottets huvudsekreterare Hans Järta, 
utgör säkerligen det yppersta betänkande, som något svenskt riks
dagsutskott avgivit. I berömda och ofta citerade satser redogöres 
här för det nya statsskickets grundprinciper. Utskottet beklagar 
inledningsvis den korta tid som stått till buds för författningsarbetet. 
Men fäderneslandets vådor (fientliga härsmakter vid rikets alla 
gränser och en rysk arme i Västerbotten) hade ej medgivit önskvärt 
rådrum. Utskottet hoppades dock, att dess förslag innehölle de riktiga 
grundvalarna för en ny författning, samtidigt som utskottets leda
möter villigt erkände »den ofullkomlighet, som må' upptäckas i deras 
så skyndsamt fullbordade arbete». Konstitutionsutskottets memorial 
har införts i slutet av denna minnesskrift. Memorialets idepolitiska 
innebörd klarlägges i en efterföljande stu,die. 


Riksdagen - riksens ständer - antog efter några dagars debatter, 
särskilt hos adeln fyllda av mycken vältalighet, utan ändring ut
skottets förslag. Den 6 juni 1809 blev den nya regeringsformen hög
tidligen å rikssalen stadfäst av den nykorade Carl XIII och riks
dagen - »Vi efterskrivne Svea rikes ständer, grevar, friherrar, bis
kopar, ridderskap och adel, klerkeri, borgerskap och menige all
moge» såsom det fortfarande heter i ingressen till vår främsta grund
lag. Allmogen, »hedervärda bondeståndet» enligt tidens officiella 
språkbruk, hade emellertid förbjudit sin talman att underteckna 
regeringsformen, förrän medstånden godtagit av bönderna krävda 
privilegieutjämningar. Först den 27 juni bragtes ståndet med lock 
och pock inför konungen å slottet till eftergift, och bondestånds
talmannens underskrift å regeringsformen ägde nu rum, ett oformligt 
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tillvägagångssätt med förebild från den nyss störtade och utdömda 
gustavianska epoken. Tillkomsten av vår författning, dess förarbeten 
och natur skildras närmare nedan i särskilda studier. 


1809 års konstitutionsutskott har sålunda varit väl medvetet om 
att dess författningsförslag utgjorde ett hastverk, och i regerings
formen intogs därför (fortfarande § 81) utförliga bestänlmelser om 
formerna för grundlagsändring, en nyhet i förhållande till tidigare 
regeringsformer. Som bekant har regeringsformen under tidernas 
lopp ändrats vid många riksdagar och i många avseenden. Kvar stå 
dock flera »döda bokstäver», vilka utvecklingen för länge sedan 
gått förbi. Och hela vår författnings karaktär har sedvanemässigt 
förvandlats från den ursprungliga maktdelningen mellan konung 
och riksdag till nutida parlamentarism. Härom lämnas i fortsätt 
ningen en översikt. Det ankommer å våra dagars lagstiftare att bringa 
författningen till överensstämmelse med dessa faktiska förändringar, 
varanl mera i senare uppsatser. 1\1en kvar komma väl dock att för
bliva några av »vår statsförfattnings åldriga grundformer», varom 
konstitutionsutskottet 1809 talar. Och änsålänge är vår regerings
forIn den äldsta skrivna, nu gällande grundlagen i Europa, endast 
överträffad av Förenta Staternas från år 1787. 


När för femtio år sedan etthundraårsminnet av 1809 års händelser 
och grundlagsverk begicks, skedde detta i olika former. Ett axplock 
ur några ledande tidningar våren 1909 uppvisar skildringar den 13 
mars av 1809 års revolution och den 6 juni av regeringsformens 
tillkomst, med ledande artiklar om författningsverket och med ut
förliga skildringar av de dåtida händelserna. I Stockholm på Skan
sen ägde den 6 juni en medborgarfest rum med konungen och rege
ringen i spetsen, varvid civilministern Hugo Hamilton höll högtids
talet, manande till en »levande medborgaranda» i överensstämmelse 
med 1809 års grundlagsverk. Även runtom i landet hade arrangerats 
medborgar- och grundlagsfester. Där anslogos politiska strängar: 
talare framhöllo, att 1809 års fö,rfattningsverk vore buret av tro på 
allmänna opinionen och på framåtskridandet; nutiden borde, full
följande föredömena från fädrens tid, med kraft verka för folk
maktens befästan,de i Andra kammaren; 1909 års rösträttsreformer 
vore endast ett, alltför tveksamt, steg i riktning mot målet: parla
mentarismen. Så Karl Staaff i Bollnäs, Fridtjuv Berg i Linköping, 
Karl Starbäck i Halmstad, E. K. Palmstierna i Växjö, Axel Schotte i 
Karlstad, Daniel Persson i Leksand, Gustaf Kobb i Östersund, Johan 
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Bergman i Sundsvall, m. fl. I högerpressen betecknades dessa former 
av minnesfirande såsom utslag av partisinne, en »partilidelsernas 
högtid», med tendenser att föra utvecklingen på avvägar från den 
sanna innebörden av 1809 års författning. 


Riksdagen synes icke ha ägnat 100-årsminnet någon särskild hyll 
ning. Att det dock var levande visar det avskedsanförande, som .A.ndra 
kammarens talman Axel Swartling den 26 maj riktade till kam
marens ledamöter. Han erinrade om den av riksdagen antagna, vik
tiga rösträttsreformen. Och han tillade om de därav föranledda 
grundlagsändringarna följande måttfulla och meningsfyllda ord: 
»Måtte de . . . visa sig stå i bästa samklang med de livskraftiga, ur 
nationens egen erfarenhet uppvuxna principer, åt vilka 1809 års 
regeringsform givit uttryck. I det hoppet länka vi i tankarna beslutet 
från årets riksdag samman med det verk, till vilket våra fäder under 
prövande tider besinningsfullt lade grunden för jämnt hundra år 
sedan». 


Även vetenskapliga verk rörande 1809-10 års händelser sågo 
dagen. Sam. Clason offentliggjorde sål1unda nu sina forskningar, 
varigenom Gustaf IV Adolfs person och styrelse erhöll en ny värde
sättning, som klart kontrasterade mot hans samtids dittills i stort 
sett godtagna, nedsvärtande bild av den olycklige monarken. S. J. 
Boethius' småskrift» 1809 års regeringsform» och Pontus FahlbecksI 
arbete »Regeringsformen i historisk belysning» samt uppsats »Rege


I ringsformen 1809-1909. Ett författningsjubileum» i Statsv. tidskrift 


I årg. 1909, understryka statsskickets nationellt svenska egenart. Åren 
därefter följde de unders-ökningar, grundade på nytt eller tidigare


,l obeaktat arkivmaterial, av Nils Höjer och Axel Brusewitz, vilka 
~ 


inneburo en	 förändrad syn på 1809-10 års författningsverk. Dessa
~i 
~I	 frågor belysas utförligt i det följande.~ 


~ 


:j Vid vårsessionen 1.958 föreslogs i olika motioner, upprepade vid 
B-riksdagen, åtgärder för firandet av 150-årsminnet av regerings


l 
~ 


formens tillkomst, bland annat utgivandet aven minnesskrift. Banko
utskottet avvisade, i enlighet med yttrande från riksgäldsfullmäktige~/i 


\1 


l 


detta senare förslag. Tiden härför vore alltför knapp, vilket otvivel


:1 
aktigt är riktigt, när fråga är att åstadkomma ett enhetligt verk av 
sammanfattande och, helst, nytt vetenskapligt värde. I stället före
slog utskottet och beslöt riksdagen att uppdraga åt fullmäktige il 


;{ 
J	 riksgäldskontoret att i samverkan med Kungl. Maj:t och andra 


myndigheter föranstalta om firandet av 150-årsminnet av 1809 års 
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regeringsform i lämpliga former. Riksgäldsfullmäktige utsågo under 
hösten 1958 en kommitte att bereda denna uppgift. 


Statsvetenskaplig tidskrift har alltsedan sin tillkomst 1897 inne
hållit vetenskapliga uppsatser av skiftande omfång och ämnen be
rörande 1809 års författning i praktiskt taget samtliga sina sextiotvå 
årgångar. Somliga av dessa studier ha varit av betydande vetenskap
ligt värde. Sålunda publicerade Oscar Alin i tidskriftens tidigaste 
årgångar Hans Järtas koncept till regeringsformen, dennes prome
moria för konstitutionsutskottets arbete 1809, samt utskottets olika 
förslag till regeringsform. Bland mängden av senare hithörande 
studier må nämnas C. A. Reuterskiölds »Vår Regeringsforms Magna 
Charta» (1899), Rudolf Kjellens »Döda bokstäfver i Sveriges gäl
lande Regeringsform» (1902), tidskriftens grundare och utgivare un
der många år Pontus Fahlb,ecks olikartade, ibland politiskt färgade 
framställningar av vår författning, S. J. Boethius' och Nils Höjers 
viktiga meningsutbyten beträffande tillkomsten av 1809 års rege
ringsform (1911, 1912), Fredrik Lagerroths skilda uppsatser, vari
bland »Beskattningsmakten i 1809 års RF» (1938) gav upphov till 
en livlig diskussion med inlägg bl. a. av Reuterskiöld och Robert 
Malmgren (1938, 1939), den senare tidskriftens utgivare under tjugo
två år. Från senaste tid märkas studier av flera bland detta minnes
häftes medarbetare. 


Utan överdrift kan sägas, att samtliga våra statsvetenskapliga 
författare under årens lopp i tidskriften lämnat bidrag till belysning 
av regeringsformen i olika avseenden. 


Det är därför naturligt, att Statsvetenskaplig tidskrift nu, inför 
regeringsformens 150-årsminn'e, framträder med ett häfte helt ägnat 
vår främsta grundlag. Efterföljande studier avse att ur olika syn
punkter belysa vår författnings tillblivelse, egenart, utveckling och 
uppfattningarna härom. SåsonI studierna utvisa fortsätter den sekel
långa debatten om dessa spörsmål. Forskningen kommer fortfarande 
till nya eller i allt fall annorlunda nyanserade ståndpunktstaganden 
- och så blir förvisso alltfort förhållandet om och när nytt mate
rial rörande författningsarbetet från våren 1809 påträffas. 1809 års 
statsskick, dess förutsättningar och dess natur liksom författnings
fädernas insatser utgör och kommer säkerligen alltid att utgöra 
föremål för svensk statsvetenskaps intresse och studium. 


INFÖR REGERINGSFORMENS 150-ÅRSMINNE 


Med glädje har redaktionen tillmötesgått ett erbjudande från den 
ovan nämnda jubileumskommitten att låta detta häfte utkomma så
som en särskild skrift till regeringsformens 150-årsminne och där
med erhålla spridning bland framträdande kretsar utanför tidskrif
tens ordinarie läsare. 


-'" 








HANS JÄRTA OCH SVERIGES 


GRUNDLAGAR 


Av Professor FREDRIK LAGERROTH, Lund 


en rubrik, som satts å d,enna essay, har förekommit tidigare,


Doch problemet har sysselsatt vetenskapen sedan länge. Metoden 
har däremot knappast någon prövat tillförene, och resultaten er


bjuda säkert åtskilliga överraskningar. 
Om den betydelse, Hans Järta haft för 1809 års författningsverk, 


har man gjort sig och gör sig väl än de mest överdrivna föreställ
ningar. Huru mången tentator har icke som svar på frågan vem 
som stiftat 1809 års RF fått höra Järtas namn. Bättre ha rimligen 
vetenskapsmännen förstått skilja ett litterärt och ett juridiskt be
traktelsesätt, men i realiteten har deras mening ofta gått ut på det
samma. Så kallar vår främste kännare av 1809 års politiska kris, 
Sam Clason, ännu 1910 Järta för regeringsformens fader. 


Samma år utkom emellertid ett verk av Nils Höjer, vari han sökte 
reducera Järtas roll till den, han ex officio intog i 1809 års konsti
tutionsutskott, sekreterarens. Det avgörande beviset för riktigheten 
härav var det, att Järta själv ännu detta år skulle omfattat de kon
stitutionella ideer, han vid tiden för mordet på Gustav III insupit 
vid middagar hos sin frände, general pechlin. Hypotesen, som rim
ligen kom Järta att vända sig i sin grav, avlivades snart nog av 
Brusewitz, som påvisade att det aktstycke, varpå Höjer grundade 
sin hypotes, ej hade med Järta att göra. Något positivt besked om 


--- vad Järta hade för åsikter det stora krisåret ansåg sig Brusewitz 
dock icke kunna utläsa ur samtida källskrifter. Alldeles obefogat 
vore i varje fall att identifiera hans åskådning av 1809 med den, han 
på 1820-talet förkunnade. Sannolikt var att han ännu förstnämnda 
år principiellt stod kvar på samma abstrakt radikala ståndpunkt, 
som man vet omfattades av sådana män som hans ungdomsvänner 
A. G. Silverstolpe och A. G. Mörner. Utan att dominera utskottet 


Denna uppsats publicerades i Svensk Tidskrift 193i8. Den omtryckes här med 
vederbörandes benägna medgivande. 
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hade han dock säkerligen däri gjort sig gällande på ett helt annat 
sätt än en vanlig sekreterare. 


Huru skall nu rättvisa skipas mellan dessa ståndpunkter, dogma
tismens och skepticismens? Bör icke kriticismen också i denna fråga 
ha sista ordet? 


Vad Clasons ståndpunkt beträffar, så är det svårt att förstå, att 
den någonsin kunnat intagas. I alla tider borde det ha varit känt, att 
konstitutionsutskottets förslag blott är en låt vara synnerligen grund
lig överarbetning av ett av interimsregeringen detsamma un,der hand 
förelagt och av lan,dshövding af Ilåkanson utarbetat författningsför
slag. Blott 26 av, regeringsformens 114 paragrafer sakna motsvarig
heter i Håkansonska förslaget. ,rid detta har Järta aldrig lagt han,d. 
Något skäl att antaga, att ens den i utskottet företagna revisionen 
skulle sakligt sett vara Järtas verk har Clason icke haft. Samtiden 
vet intet ,därom. Järtas vän Silverstolpe förklarar i ett uttalande till 
utskottets protokoll från maj 1809, att dess förslag till regeringsform 
var ett resultat av »15 mäns samråd». Sekreteraren räknar han icke 
med. .L\tt denne skulle inlagt större förtjänst därom än någon annan 
dödlig har man först upptäckt 1823, dådet gällde att skaffa Järta de 
meriter, som voro av nöden, för att han, som i förtid avgått från sin 
landshövdingepost, skulle kunna få en run,dlig pension. 


Vill man få någon rätsida på problemet, torde man först böra 
söka ett svar på frågan om Järtas åskådning 1809 varit sådan, att 
han kan sägas ha gillat regeringsformen. Om eller i den mån hans 
åsikter divergerat från dess system, kan det naturligtvis icke bli 
fråga om något auktorskap. En konstaterad överensstämmelse blir 
åter intet bevis för den av Clason intagna ståndpunkten. En annan 
än Järta kan ju mycket väl ha varit primus motor. Så är ju omiss
kännligen fallet med allt vad som från Håkansonska förslaget över
förts till regeringsformen. Först de n ya bestämmelserna k u n n a 
härröra från sekreteraren, som i så fall får tänkas ha avvikit från 
en sådans sedvanliga uppgift att ge utformning åt andras tankar. 


Dessbättre äro svårigheterna att få besked om Järtas konstitutio
nella åsikter 1809 icke så stora som Brusewitz föreställt sig. De ligga 
klart uttalade i dokument, som samtliga äro för forskaren synner
ligen lättillgängliga: den av ,Järta uppställda promemoria, efter vil
ken författningen diskuterades i utskottet, det med undantag för ett 
par sidor av Järta författade memorial, varmed samma utskott den 
2 juni presenterade sitt förslag till regeringsform, och slutligen det 
memorial rådman Korsberger som bulvan för Järta uppläste i bor-
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Hans Järta
 


Oljemålning 1837, J. G. Sandberg. S. P. A. foto
 


garståndet ,den 1 sept. 1809, då förslaget till ny riksdagsordning där 
var före. Förgäves skall man försöka vare sig frånkänna dessa doku
ment särskilt värde som vittnesbörd om Järtas personliga åsikter 
eller begränsa vittnesbördet till vissa detaljspörsmål. De ha alla om 
ock i olika utsträckning karaktär av bekännelseskrifter. Järtas kon
stitutionella åskådning 1809 kommer man genom förutsättningslöst 
studium av desamma in på livet. Gör man sig så därtill mödan att 
m,ed dem jämföra hans mera utförliga författarskap från senare 
år, framför allt i Odalmannen från början av 1820-talet, kan man 
konstatera, att grundåskådningen är densamma. Järta är färdig med 
sin politiska ideologi vid 35 år, om han nu icke varit det tidigare. 
En fortsatt utveckling kan man endast så till vida tala om, som 
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Järta får tillfälle att närmare på ett allt större antal frågor tillämpa 
de principer, han 1809 bekände sig till. Logiken i utvecklingen är 
i varje fall påtaglig. Det finns däri inga distinkt avskilda perioder 
som hos Schelling, intet avfall som hos Geijer. Så har Wallengren 
fattat saken, då han.i sin systematiska framställning av Järta som 
politisk teoretiker om varandra citerar uttalanden av Järta från 1809 
och från hans senare år. Denne själv får sägas ha givit honom lov 
därtill, då han kröner sin vidlyftigaste politiska skrift, Svar till All
männa Journalen, med citat från nämnda' utskottsrnemoriaI. Fråga 
är om man kan tala om någon diskontinuitet i Järtas politiska ut
veckling överhuvud. Denne har själv bestritt det berättigade däri, 
och Hans Forssell har givit honom rätt. Studiet av svensk lagfaren
het har tidigt hos Järta tänt »den kärlek för urgammal svensk rätt 
och frihet, som sederm,era följde honom genom livet». Sin ungdoms 
jakobinism bevarade han så till vida livet igenom som hans rätts
uppfattning alltid förblev genom ett svalg skild från legitismismen. 
Åtskilligt av den åskådning, man kan läsa mellan raderna i hans 
ironiska skrift från 1799 om sättet att upprätta och b·efästa den ur
gamla franska monarkien, går igen i utskottsmemorialet. 


Den, som besinnat sig på kontinuiteten i Järtas konstitutionella 
tänkande, behöver icke tveka om vilken statsuppfattning, han om
fattar 1809. Det är den organiska. Men är det då också den, som 
utgör förutsättningen för riksfädrens verk? 


Ingalunda. Det konstitutiva för regeringsformen är en väl avvägd 
balans mellan de tvenne statsmakter, konung och ständer, som sed~n 


mer än ett århundrade kivats om makten i Sveriges land. Tanken 
därpå har k'oncipierats i opposition mot den ortodoxa frihetstida 
ständermonismen och under de följande decennierna närts av det 
intensiva misstroende mellan konungamakt och folkmakt, som den 
fortsatta striden dem emellan hållit vid liv. Balanstanken är ett full
gott uttryck för det adertonde århundrad,ets mekanistiska tänkande 
och har i den politiska debatten ständigt åskådliggjorts genom bilder 
hämtade från teknikens värld. Vid 1769 års riksdag illustreras den 
genom förnumstigt tal om riksurverkets vikter och lod. Liknande 
bilder komma åter i Silverstolpes uttalanden våren 1809 för att 
sed~n formligen myllra i det av Mörner inspirerade representations
betänkandet av mars 1810. Tillräckligt kan vara att citera den förres 
karakteristik av regeringsformen såsom »ett konststycke, i uträknad 
jämvikt vida överträffande alla tidigare svenska regeringsformer». 
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Huru har då Järta rett sig ur det dilemma, vari han försatts, då 
han skulle för plena presentera ett barn aven för honom så helt 
främmande anda? Jo, på det enkla sätt att han först ger den me
kaniska balanstanken sitt stycke och sedan den organiska sitt och 
försök,er uppmjuka den förra genom den senare. 


I det tredje stycket av utskottets berömda memorial förklarar 
han lojalt nog, att utskottet sökt rikta de skilda statsmakterna »till 
inbördes bevakning, till inbördes återhåll, utan att dem samman
blanda, utan att lämna den återhållande något av den återhållnas 
verkningsförmåga». Den föreslagna statsförfattningen skall vila på 
»dessa huvudgrunder av statskrafternas särskilda bestämmelser och 
ömsesidiga motvikt». En alltigenom korrekt karakteristik, vars rik
tighet det ej skulle varit svårt att belägga genom hänvisning till 
regeringsformens allmänna komposition och särskilda paragrafer! 


I fjärde stycket övergår eIneIlertid Järta till en lätt polemik mot 
vad han nyss sagt. Den starka ringaktning för »vågskålen» och fö,r 
»politiska räknemästare», som fjorton år senare får ett sådant strå
1ande uttryck i uppsatsen »om statistik», möter redan nu, ehuru så 
försynt framställd som situationen krävde. »Det är icke blott av 
formers nog gran t beräknade sammansättning, icke blott av 
konstitutionella makters s o r g f ä Il i g t v ä g d a förhållanden som en 
statsförfattnings värde och i följd därav dess framtida bestånd bero. 
Om i dessa särskilda former icke verkar en allmän kraft, äro de 
och förbliva intet annat än tomma former, som ett yttre våld förr 
eller senare skall bryta.» Det är samma antites, som den, vilken 
möter, då Järta i nyssnämnda uppsats ställer mot varandra den 
fordom gällande uppfattningen av de mänskliga samhällena som 
»organismer, uti vilka varje lem var delaktig av det helas l i v s
kraft», och den nyare, för vilken de äro »maskiner, sammansatta 
av hjul och stänger och trissor, vilka var och en inom sin egna krets 
röra sig beroende av varandra, så länge det mekaniska verket håller, 
men om det går sönder lediga och passande att flyttas i vilket annat 
som en ny maskinist. framstår att förfärdiga». Skada blott att rege
ringsformenej i någon av sina etthundrafjorton paragrafer innehöll 
något om denna allmänna kraft. Och vad värre är: därom stod 
heller intet att läsa mellan raderna. 


Att ·en rättslig organisation, hur förträfflig den än i och för sig 
är, är ur stånd att skapa den allmänna kraft, som håller en nation 
uppe, har Järta insett. De citerade orden rikta sig ju icke blott mot 
det balanssystem, regeringsformen legaliserat, utan mot varje kolar
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tro på konstitutionella formers allena saliggörande makt. Den mo
derna statslära, han vänder sig mot, har han ock i sitt svar till 
Allmänna Journalen kallat den mekanistiskt-juridiska. »De juri
diska formerna duga till intet», heter det där, »om ej något skönt 
och ädelt lever i dem». - »'frädet behöver barken till sitt värn, 
men icke är det i barken, som dess liv blommar och bär frukter.» 
Det är nya glänsande bilder för illustrerande aven tanke, Järta 
klart koncipierat redan i utskottsmemorialet. 


Därmed sammanhänger, att Järta räknar med fler statsorgan än 
dem, den skrivna författningen känner. De fria statsformerna äro 
enligt hans uttalande i samma skrift medel att utveckla den enda 
kraft, som i verkligheten kan giva aktning och skydd åt människo
rätt. Men de utgöra i den mänskliga samhällsorganismen blott »ett 
bland fibernäten». Ett folk, idealiskt fattat, har en vida fullständi
gare representation än den, som samlas i flera eller färre konstitu
tionella kamrar. Religionsläraren, uppfostraren, vetenskapsidkaren, 
skalden, konstnären, alla, som medverka att utbilda den gemensamma 
kraften och känslan, -deltaga med lagstiftaren i denna representation. 
Så långt Järta av 1824. Men vad han då säger är blott en elegant 
parafrasering och exemplifiering av vad han redan sagt i utskotts
memorialet om huru den allmänna nationalkraften »uppkommer av 
friheten att tänka och yttra sig över nationens stora angelägenheter» 
och »att se dessa framställda till varje medborgares kännedom och 
omdöme». 


Uti sin nitälskan för danandet av ett allmänt tänkesätt sekundera
des Järta 1809 av Silverstolpe. Vad denne härvid intresserade sig för 
var dock, huru den allmänna opinionens motspänstighet mot genom
förandet aven ideal författningsschablon skulle kunna hävas. Sta
tens grundläggning genom ett kontrakt är för honom en självklar 
sak, och han har lyckats få denna rättskonstruktion godtagen i 
regeringsformens ingress. Genom den timade regementsförändringen, 
säges det där, ha svenska folkets fullmäktige inträtt i rättigheten att 
upprätta en förändrad statsförfattning och till den ändan med upp
hävande av dittills gällande grundlagar överenskommit om den rege
ringsform, som följer. Revolutionen har gjort tabula rasa m'ed det 
förgångna. Mellan den nya och den närmast föregående regerings
forInen råder fullständig rättslig diskontinuitet. 


Helt annorlunda ser Järta på saken. I sitt Svar till Allmänna 
Journalen har han ingående polemiserat mot »statsmekanisternas» 
uppfattning av staten som något som blivit på en gång samman-
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fogat efter ett fördrag, vilk,et för att vara rättmätigt borde överens
stämma med abstrakta normalbegrepp, och i stället anknutit till 
Burkes lära att varje folk oupphörligen utvecklar sin statsform »ur 
ett inre liv, bestämt av dess naturförhållanden, dess öden, dess seder, 
dess lynne - av allt detta som bildar dess odling». En enda gene
ration har icke rätt »att bryta den utvecklingskedja för varje folk, 
vars första ädla länkar uppstiga ur dess sagor», heter det på annat 
ställe i Odalmannen. Och i utredningen om Sveriges läroverk talar 
han om »den urgamla svenska statsförfattningen, i vilken konunga
välde och folkfrihet alltid befästat varandra», såsom alltjämt be
ståndande. 


Samma uppfattning möter emellertid fullt utbildad redan i ut
skottsmemorialet. Den nya författningen presenteras icke såsom en 
för alla folk passande idealförfattning utan som en skapelse av »den 
svenska individuella kraften» och förklaras vara anpassad efter »det 
urgamla, aldrig utplånade och outplånliga svenska individuella lyn
net». Den säges vara en skänk av den nuvarande generationen åt 
kommande generationer, avsedd att av dem vårdas och fullkomnas. 
Något allvarligt brott med det förgångna betyder den icke, allden
stund utskottet ansett sig förhindrat att föreslå »stora och lysande 
förändringar i vår statsförfattnings åldriga grundformer». 


Om åtminstone en av konstitutionsutskottets ledamöter, Silver
stolpe, vet man, att han var livligt intresserad av utländska mode
doktriner och statsskick och endast av hänsyn till en fåkunnig 
opinion tills vidare avstått från att lyckliggöra sitt fosterland med 
en författning, som höll måttet inför en filosofisk granskning. När 
väl 1809 års regering,sform förelåg färdig, har han dock uttryckt sin 
säkert ärligt menade beundran inför ,densamma såsom ett fulländat 
mästerverk. Detsamma är förhållandet med hans med honom lik
tänkande vän Mörner. Den entusiasm - ordet är ej för starkt 
de visa är dock av annat slag än den, som möter hos Järta..De 
förra beundra den nya författningen, därför att den realiserar en 
prinicp, maktdelningen, som de anse vara omistlig för varje land. 
Järta älskar den därför att den är genuint svensk. Medan Silver
stolpe yttrar sig ironiskt om »det heliga gamla, varmed fäderna 
bärgat sig underbart», talar Järta med djupaste patos om »dessa 
former, omgivna av seklers helgd och befästade aven allmän natio
nalkraft, som i dem verkar». Järta kan därför icke sägas ha gjort 
sig skyldig till någon anakronism, då han 1832 nedskrev det bekanta 
omdömet om den forne sekreteraren, att han redan 1809 anat, vad 
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han sedan erfarit, att de abstrakta lärornas »användning till något 
folks konkreta samhällsförfattning skulle förvandla d,enna ifrån en 
levande organism till ett dött maskineri». 


När man i utskottsmemorialet söker motiveringar för regerings
formens särskilda bestämmelser, frapperas man av huru ojämnt 
Järta använt sina talanger. Lejonparten ägnar han åt den styrande 
makten. På den punkten har hans hjärta också riktigt varit med. 
Vad han skriver om lagstiftningen är kort och opersonligt. Beskatt
ningsrnakten behandlas mycket snävt och statsregleringen ej alls. 
Kontrollmakten kommer med blott en passant med undantag av den 
betydelselösa opinionsnämnden, som får oproportionerligt mycket. 


Naturligt nog kan man häri se vittnesbörd om vilka frågor, som 
inom utskottet varit föremål för strid, och vilka icke. Olovligt bör 
dock icke vara att därav draga slutsatser beträffande Järtas egen 
ståndpunkt. 


Den anordning av den styrande makten, som konstitutionsutskot
tet stannat inför - en konung, som fritt beslutar inom lagens rå
märken efter hörande av ansvariga rådgivare, som han själv utsett 
kan redan av det skälet icke härröra från Järta att den finns i det 
Håkansonska förslaget. Men Järtahar -- i varje fall ligger det 
nära till hands att i sådant sammanhang tänka på sekreteraren 
formulerat bestämmelserna därom med en helt annan elegans än 
af Håkanson och därför funnit en motivering, som sprungit ur 
djupet av hans själ. Den h'eroiska historieuppfattning för vilken han 
sedan givit så starka uttryck, särskilt i sin uppsats om statistik, 
möter redan i memorialets förebråelser mot frihetstiden för det den 
i förväg lagt förhatliga fjättrar på all styrelse, även den rättvisa och 
upplysta. »Till skydd mot en blind och orättvis styrelse bör i stället 
b'eredas den återhållande kraften aven yttrad nationalvilja.» Sitt 
fullt legitima uttryck tar sig denna först i »kommande ständers 
ovilja». Dessförinnan tränger dock genom av rådgivarna inhämtade 
upplysningar »den allmänna rösten» fram tlil konungen. Om ett fritt 
bildande aven sådan opinion genom full tryckfrihet är Järta lika 
angelägen 1809 som när han 1799 ironiskt föreslår en särskild kon
selj för styrelsen av de allmänna tänkesätten samt en statssekreterare 
i spetsen för en opinionsbyrå - en tydlig föregångare till tredje 
rikets propagandaminister - och 1815 avstyrker förslaget om en 
statsekonomisk journal, utgiven aven ständervald redaktör. »Den 
allmänna tankefrih'eten», det har alltid varit Järtas uppfattning, 
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»erkänner icke officiella meningar». Ett undantag känner endast 
RF § 89. 


Järtas stora veneration för den styrande makten borde icke lämna 
oss i tvivelsmål onl huru han uppfattar dess ställning till statsregle
ring och kontrollmakt. Allt talar för att de band, som genom den 
förra påläggas densamma, skola vara så lösa som möjligt. Likaledes 
talar allt för att den senare skall vara så liberal som möjligt. Deduk
tiv metod är dock icke av nöden för vinnande av visshet. Järta har 
själv uttalat sig i frågorna så om,edelbart innan den 6 juni 1809 
eller så strax efter, att en åsiktsförskjutning får anses utesluten. 


Sin uppfattning av konungens ställning till statsregleringen har 
Järta, nu icke längre sekreterare i konstitutionsutskottet, uttalat i 
det Korsbergerska memorialet, när utskottets förslag till ny riks
dagsordning först nådde plena. Han fann vad den innehöll om en 
rätt för statsutskottet under och särskilda ständervalda revisorer 
mellan riksdagarna att på eget initiativ granska medelförvaltningen 
stå i strid med en konungen genom RF §§ 58 och 59 tillförsäkrad 
monopolrätt vad beträffar utredningsmaterials överlämnande till 
ständerna och slog alarm. En sådan »självkravd» granskningsrätt 
förklarades kunna i strid med § 90 leda till att ständerna klandrade 
- ordet här tydligen fattat i betydelsen av yrka upphävande av 
särskilda av konungen gjorda utgifter och läto d'äri engagerade 
ämbetsmän umgälla brotten inför plena och utskott. Därförutan 
vore en detaljgranskning i strid med vad regeringsformen förutsatt, 
då den i § 62 blott förbehållit ständerna rätten att fastställa huvud
titlarna men lämnat den närmare fördelningen av därunder upp
tagna medel åt konungen. »Inga partiella revisioner, inga små an
märkningar, med ett ord inga halvmesyrer» verkade vad »ett. endast 
på stora hänseenden riktat bruk» av ständernas bevillningsrätt fö'r
mådde. 


Huru har nu Järtas kritik verkat på konstitutionsutskottet, när 
det fått grundlagsförslaget återremitterat till sig? Har det böjt sig 
inför hans auktoritet? I stort sett icke. Utskottet, som måste ha 
erinrat sig, att de av Järta åberopade paragraferna i allt väsentligt 
formulerats icke av honom, utan av af Håkanson, höll fast vid stats
revisionen i dess redan planerade omfattning och underkände där
med Järtas tolkning av RF §§ 58 och 59. I fråga om § 62 gav det 
honom så till vida rätt, som statsutskottet i RO § 30 mom. 2 i 
förstone blott förpliktas efterse, huruvida vid statsmedlens utbe
talning huvudtitlarnas slutsummor respekterats, men vad betyder 
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detta, då i det följande utskottet förpliktas för plena anmäla varje 
överskridande av anslag. Att ett sådant arrangemang skulle kunna 
komma i strid med § 90 förklaras i själva lagtexten vara en av orik
tig slutledningskonst föranledd farhåga. I stort sett har konstitu
tionsutskottet desavouerat sin forne sekreterare, och det har gjort 
det på grunder, som en förutsättningslös statsrättslig analys måste 
godtaga. 


I Korsbergerska m'emorialet, som avhandlar så väl ständernas 
statsregleringsrätt som den del av deras kontrollmakt, som nämnes 
statsrevision, har Järta fått osökt tillfälle att uttala sig om huru 
kontrollmakten i gemen är att uppfatta. »En ämbetsmans förhål
lande bör av nationen och dess representanter bedömas efter det 
hela av dess riktning och verkningar och icke efter partiella hand
lingar, för vilka han endast bör vara styrelsen redo skyldig.» Det 
är ock denna princip, han sökt tillämpa i fråga om så väl statsråds
ansvarighet som justitieombudsmannens åtalsplikt. 


Järtas personliga de lege ferenda ståndpunkt i förstnämnda fråga 
framträder klart i ovannämnda, i flertalet fall otvivelaktigt rätt oper
sonliga promemoria. Böra, frågar han under rubriken »kontroll» i 
sista avdelningen av nämnda dokument, »riksens stän,ders anmärk
ningar vid förmenta fel och brister i styrelsen kunna göras vid sär
skilda styrelsens åtgärder eller endast vid det hela av dess verknings
sätt? Böra de vara grundade på en i detalj inhämtad kunskap om 
avgjorda regeringsärenden eller endast på dessas totala intryck på 
allmänna opinionen?». 1'ydligen är det de senare alternativen, som 
haft Järtäs sympatier. Konstitutionsutskottet har emellertid icke 
haft något sinne för hans frågeställningar. Det har synts detsamma 
som en självklar sak att icke blott den av af Håkanson redan or
ganiserade straffrättsliga statsrådsansvarigheten utan även den s. k. 
politiska ansvarigheten skulle baseras på en granskning av råds
protokollen av samlna slag som den, vilken förekommit under fri
hetstiden, och anknytas till de avgivna rådslagen i stället för till 
regeringsbesluten. Förgäves har Järta sökt rädda åtminstone alterna
tiven nummer ett genom att begränsa ansvaret till rådslag, som av 
konungen följts. Utskottet har segt vidhållit de frihetstida traditio
nerna och så stannat inför den formulering av RF § 107, som vi 
alla känna och Tingsten med full evidens påvisat indicera det detalj
anmärkningsförfarand,e, som nu sedan lång tid tillbaka praktiseras. 
Järta har dock icke resignerat utan på de lege lata fronten upptagit 
kampen mot ett arrangemang, som synts honom vara en styggelse. 
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Överallt i sina skrifter har han påtalat rotandet i detaljer såsom 
uttryck för futtighet. '» Kritiska lornjetter», »tumstockar» , statistiska 
tabeller uppgjorda av »räknekonstens skrårnästare», »dvärgsnät av 
små bolagskontroller» , inpluggandet av detaljer äro honom alltid 
osympatiska vare sig det är fråga om litteratur- och konstkritik, 
personkarakteristik, pedagogik eller politik, ty de draga blicken bort 
från iden, från personlighetens oändliga storhet, från allmänbild
ningens värde, från de stora politiska perspektiven. Så tar han till 
orda i Svea 1826 för att hävda den totalanmärkningsteori, som nu~ 


mera endast har akademiska bekännare. Att han därvid förväxlar 
de synpunkter, utskottet har att anlägga vid sin protokollsgransk
ning, med dem, plena ha att följa, då det gäller att begära statsråds 
entledigande, är ledsamt redan det. Samma förväxling göra dock 
även moderna uttolkare sig skyldiga till. Komprometterande för 
konstitutionsutskottets forne sekreterare är, att han för bevisande 
av sin tes använder argument, som hans principiella meningsfränder 
icke vilja veta av. VarJe politices studiosus bör veta, att förbudet i 
§ 107 mom. 2 mot indragande i proceduren av konungens beslut 
rörande enskilda personers rättigheter icke hindrar konstitutions
utskottet att för åstadkommande av ändring av förvaltningspraxis 
jämlikt mom. 1 för plena tillkännagiva de särskilda fel, det anser 
statsrådsledamöter ha gjort sig skyldiga till i sina rådslag om all
männa mått och steg. Järta, som förväxlar »enskilda mål» med 


särskilda mål av allmän natur, vet det icke. 
Till det för Håkansonska förslaget okända justitieombudsmanna


ämbetet finns i Järtas promemoria så till vida en uppränning, som 
den sätter i fråga en uppdelning av justitiekanslersämbetet efter 
rationella linjer på så sätt, att en av konungen utsedd ämbetsman 
åtalar enskilda personer och korporationer i mål rörande allmän 
säkerhet och kronans rätt, medan en annan, utsedd antingen av 
konungen eller ständerna, vakar över lagarnas efterlevnad av ämbets
männen. Det arrangemang, som träffades i regeringsformen, gick 
dock som bekant ut på något' helt annat. JK behöll sin gamla ställning 
men fick vid sin sida en ständernas ombu,dsman med samma åtalsrätt 
vis il vis ämbetsmännen som den kunglige ombudsmannen var i 
besittning av. Förgäves skall man i regeringsformen leta efter en 
bokstav, som anger en artskillnad mellan de mål, de var i sin stad 
ha att b,eivra. När Järta 1821 som landshövding över Kopparbergs 
lån blev på JO:s föranstaltande åtalad för försenad indrivning av 
några testamentsbevillningar, har han emellertid sin principiella tipp
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fattning av ständernas kontrollmakt likmätigt förklarat, att JO blott 
skulle framträda i stora fall för att föra nationens talan. Smärre 
förseelser borde han läm!1a åt JK att beivra. Det enda, Järta till 
förmån för en sådan distinktion kunde åberopa, var vissa bestäm
melser i JO:s instruktion, tillkommen flera månader efter det rege
ringsformen förts i hamn. Denna ger själv hemul för ett motsatt 
betraktelsesätt. JO har nämligen tillkommit av misstro till att de 
kungliga fiskalerna göra sin tjänst och har att som en väktare över 
väktare sopa rent efter dessa. En paragraf i JO:s instruktion gav 
också uttryck för en sådan tankegång. I riktig insikt om vad som 
bäst var förenligt med regeringsfonnen har en riddarhustalare - ty
värr för sent för att JO:s instruktion skulle hinna rättas i överens
stämmelse därmed - till undvikande av kollision mellan de båda 
auktorerna yrkat, att JO i alla mål först skulle hänskjuta saken till 
JR för åtgärd och blott om sådan utebleve själv inskrida. 


I ytterligare tvenne grundlagstolkningsfrågor har Järta yttrat sig 
och tagit fel. 


I en tidningsartikel av 1834 gör Järta gällande, att RF § 57, som 
så gott som hel och hållen härrör från Håkansonska förslaget, blott 
handlar om utövningen av svenska folkets beskattningsrätt men intet 
utsäger om dess omfång. Efterföljare ha sedan kompletterat hans 
utsaga därhän, att man om vidden av nämnda beskattningsrätt 
har att söka besked i Sveriges hävder. Huru stridig denna uppfatt
ning är med regeringsformens förutsättningar framgår av vad ovan 
anförts från dess ingress. Den sammanhänger med Järtas tidigare 
anförda uppfattning, att Sverige har en urgammal författning, SolU 
motstått även 1809 års stötar och genom den då antagna regerings
formen blott modifierats. 


Slutligen har Järta uttolkat § 90, som bekant tillkommen på till
skyndan av hans vän Silverstolpe för att förebygga ständernas in
gripande på den styrande och den dömande maktens områden. När 
det gäller ständernas handlingsfrihet är han rigorist och knäsätter, 
som hans uppträdande i den Oxelbergska affären vid 1809-10 års 
riksdag visar, den strängare tolkning, vars oriktighet i vår tid upp
visats av Melander. Vad paragrafen enligt Järta förbjuder är icke 
blott en överläggning om däri uppräknade ämnen i och för beslut 
om överläggningens föremål utan r,edan ett kritiskt omnämnande 
aven konungens eller ämbetsmännens åtgärd i och för bevisandet 
aven lagändrings nödvändighet. Som särskilt skäl för att ingen 
sådan kritik i plena får förekomma anför han, att i så fall ämbets-
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män skulle stå vanmäktiga inför riksdagsmäns tillvitelser. Och dock 
begär han samtidigt bondeståndets medgivande jämlikt § 110 att få 
åtala den frispråkige Oxelberg. 


Den verkställda granskningen av de särskilda konstitutionella in
stituten i 1809 års system talar lika väl som vad förut sagts om 
systemet som sådant avgjort mot Järtas påstådda auktorskap till 
vår nu gällande regeringsform. De bestämmelser, som han gillat, 
skulle ha kommit till honom förutan. Förslag som han ogillat, ha 
blivit lag på trots av honom. Man må icke säga, att vad Järta ogillar 
är den utveckling, som ägt rum efter 1809 på trots av regerings
formen. Den statsrättsliga analysen har på senare tid alltmer besin
nat sig på att den praxis, som utbildat sig i fråga om statsreglering, 
statsrevision, statsrådsansvar och JO, är grundlagsenlig. Konstitu
tionsutskottets forne sekreterare har tagit miste i alla de fall, i vilka 
han velat läsa lagen för dem, som hade att tillämpa den. Men en 
man, som så grundligt tagit miste, när det gällt att skipa lagen, kan 
icke gärna ha haft något större inflytande, då det gällde att stifta 
den. Tidigare har man ansett det vara ett obestridligt historiskt 
faktum att Järta, såsom Kjellen uttrycker sig, »suttit närm~re vår 
författnings källor än någon annan» och därför godtagit hans tolk
ningar såsom hart när autentiska. Nu är det tid att inslå en motsatt 
väg och utnyttja resultaten av statsrättens arbete för avgörande av 
en författningshistorisk fråga av största .intresse. 


Att Järta så genomgående tagit fel i sina grundlagstolkningar 
beror på att han rimligt nog givit sig i kast just med de bestämmel
ser, som han ogillade, och det icke blott, som han själv menade, i 
tillämpningen utan i själva ordalydelsen. Dessa bestämmelser äro 
frihetstidens insatser i vårt författningsverk, och hlför frihetstiden 
kände han fullkomlig idiosynkrasi. Enväldet över beskattningen, 
inclusive statsregleringen, har .blivit ständernas soulagement för det 
envälde över statslivet överhuvud, som de tidigare varit i besittning 
av men 1809 försmått att återerövra. Den kompenserar konungens 
envälde över den styrande makten. I misstro till att konungen icke 
rätt utövar den av de primära statsfunktionerna, han fått på sin lott, 
ha ständerna därutöver satt sig i besittning aven kontrollmakt, sonl 
i princip endast därutinnan skiljer sig från den frihetstida, att den 
icke medför rätt att ändra vad som befunnits vara oriktigt. Den 
präglas alltjämt av samma ogemytliga närgångenhet, som den haft 
alltsedan Karl XI:s dagar. Det »de stora dragens garantisystem», 
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ännu Gränström talar om, är en frihandskonstruktion utan något 
som helst stöd i regeringsformen. Själv, som vi sett, ett verk av 
»statsmaskinister» kräver den av dem, som hålla maskinen i gång, 
ett precisionsarbete. Järta ställd inför detaljkontrollen, är poeten, 
som enligt en känd karakteristik skyr vad som är engagerat »i 
d'en prövande och kritiska besinningens tjänst». I fråga om den sty
rande makten är han hjältedyrkare och känner inför dess kritiker 
på samma sätt som Tegner, då han gläder sig, att »dvärgalåten 
tystnar mot r,esen efterhand», eller Geijer, då han ser knottet yra 
kring Götalejonets man. 1809 års RF är präglad av det adertonde 
århundradets krav på exakt b,egreppsmässigt vetande. Hos Järta 
träder däremot det diskursiva tänkandet tillbaka för det intuitiva, 
juristen för esteten. Viktigare än vad som kan »mätas i parm eller 
vägas vid någon hökaredisk» är för honom - hans ord leda tan
karna på Bergson - »iden» i betydelsen av »förnuftets och bild
ningsförmågans för,eställningar av det levande, det innerliga, det 
organiskt fortlevande i världen, som icke kunna stängas inom de 
stela, mekaniskt bestämda formerna av abstrakta förståndsb,egrepp». 
Sin misstro till juridikens möjligheter att fånga statens liv har han 
kompletterat med sin tilltro till skaldefantasiens förmåga att hålla det 
vid makt och utveckla det. »Jag tror», säger han, »att den estetiska 
bildningen är nödig för statsmannen, om han skall vara mera än 
en maskinist, om han skall underhålla det statsorganisationens liv, 
som verkar i de därförutan stela formerna.» Och i annat samman
hang talar han om staten såsom »,ett icke mekaniskt, men fritt och 
skönt konstverk». 


Hans Järta är till hela sin läggning och åskådning främmande 
för den tankevärld, som manifesterat sig i 1809 års RF. Han kan 
icke vara dess skapare. Han var blott sekreterare. Som' sådan måste 
han med vissa ovan gjorda reservationer ha känt sig som Pegasus 
under oket. Av hans formuleringsskicklighet har utskottet dock 
säkerligen haft ett stort gagn. Att exakt angiva huru mycket av 
regeringsformens formella förtjänster skola skrivas på Järtas konto 
låter sig dock svårligen göra. f'örst i memorialet eller åtminstone 
de första partierna därav är han helt sig själv. Ingen kan säga, att 
sekreteraren däri givit ett troget uttryck för utskottets intentioner. 
Detta har dock funnit sig i att han tagit sig litet friare tyglar, fyllt 
av beundran, som det måste ha blivit, inför hans glänsande stil
konst. 












U K F : s  S t a r t s i d a           Proklamation. 
»Ett betydligt antal krigsmän hafva gripit till vapen för att nalkas 


hufvudstaden och återgifva fred åt vårt gemensamma, nu olyckliga, styckade, 
döende fädernesland. 


När hvarenda medborgare inser, att våra afsigter äro förenliga med hvad 
samvetet och äran bjuda i hvarje dygdigt bröst, kunna vi ej misstaga oss i den 
fasta öfvertygelse, att vårt oförfärade nit skall understödjas och gillas af 
hvarenda man, som älskar svenska fosterbygden, af alla våra vapenbröder ej 
mindre än af våra obeväpnade medborgare. 


Hvilka äro då våra afsigter? Vi hafva räckt hvarandra handen uppå, att 
rikets fäder och lagstiftare skola ega frihet, under våra vapens beskydd, att 
sammanträda, för att öfverlägga och besluta öfver det lidande och eljest snart 
förstörda fäderneslandets angelägenheter. Vi hafva räckt hvarandra handen 
uppå, att för deras fötter nedlägga de vapen , hvilka vi för deras frihet tillgripit; 
oförfärade krigsmäns sammanhållna svärd skola sedan omkring svenska 
lagstiftares öfverläggningsrum bilda en skyddsmur, som ingen våldsmakt förmår 
bryta.  


Vi hafva räckt hvarandra handen uppå, att död och förstörelse skola träffa 
hvar och en, som ännu vill förlänga Sveriges lidande, vare sig utländsk makt 
eller inländsk våldsverkare. Sveriges tyska länder äro öfverlemnade till fienden; 
Finland, denna fosterbygd för det tappraste, ädlaste folk, är af fienden 
inkräktadt. Vi hafva räckt hvarandra handen uppå, att ej en aln mer af svenska 
fosterjorden skall öfverlemnas i fiendens hand. 


Sveriges bergverk och handel ligga öde; Sveriges ungdom är ryckt från 
jordbruket för att naken och vanvårdad blifva ett rof för sjukdomar och döden; 
jordbrukarens bördor och besvär äro sådana, att han med allt sitt tålamod ej 
längre förmår bära dem; utsugande skatter äro utan skonsamhet utfordrade; 
vanmakten, eländet, förstörelsen gripa omkring sig på ett förfärande sätt med 
hvarje dag; vi hafva räckt hvarandra handen uppå, att landets fäder och vise 
skola äga frihet, att återföra sällhet, välmåga och laglighet i fosterbygden. 


Måtte de högre och lägre stånden, likasom vi, modigt och förtroligt räcka 
hvarandra handen, att fäderneslandet skall frälsas! Deras enighet är rikets 
styrka, deras oenighet är förtryckarens framgång. . 


Måtte Sveriges fäder och vise snart erbjuda fred och förtrolighet åt Sveriges 
grannar; men måtte denna erbjudning vara åtföljd af den försäkran, att hvarje 
svensk heldre ligger begrafven under svenska jorden, än han ser sitt 
fäderneslands sjelfständighet rubbad eller upplöst. 



http://www.ukforsk.se/right.htm





Vår bundsförvandt England skall veta värdera ett folk, som bryter sina 
bojor och rotfäster lagbunden frihet inom sitt sköte. Frankrike och alla 
århundradens Hjelte skall högakta ett folk, som jemnliknar henne i bedrifter och 
krigsära. Rysslands och Danmarks regenter, oupphörligt syftande på sina 
nationers upplysning och ekonomiska omskapning, skola ej ofreda ett folk, som 
har samma syftemål. När allt personligt agg undanrödjes, återstår blott 
gemensam högaktning, gemensamma fördelar, gemensam föresats att lefva eller 
dö sjelfständiga folkslag. 


Vi hafva med bedröfvelse sett, Sveriges tillgångar utspridda, försvagade, 
bortslösade öfver landets vidsträckta gränsor, utan ändamål, utan plan, utan 
allt syftande till redbar nytta, utan framgång på någon enda punkt. 


Måtte Sveriges sista , ännu återstående krafter ej af oförståndet missledas 
till ogagn eller verklig skada, i fall fäderneslandet påkallar dessa krafters 
användande. 


Dessa äro våra önskningar för fosterbygden, vi skola med glädje och 
tillfredsställelse offra lif och välfärd för deras uppfyllande. 


Stor och ljuf blir för Sverige den högtidsdag, då hvarje svensk man med 
bibehållen ära och sjelfständighet återvänder till sitt fredliga yrke, till ny 
välmåga och till sällheten inom sitt eget hus. 


Försvaret på en af rikets gränsor är för en kort tid försvagadt genom vårt 
aftågande, men om fienden deraf, mot all sannolikhet och gifna löften, begagnar 
sig, skall han vid vår hastiga återkomst snart af blodiga förluster få erfara 
skillnaden på ett krig, som föres af personligt hat emellan styresmän, och ett, 
som härleder sig från trolöst bruten grannsämja emellan sjelfva folkslagen. 


Vi räkna med full tillförsigt på hvarje militärisk befälhafvares nit att med 
oss medverka, att med ljungeldens hastighet och styrka möta inländske vålds-
verkare och utländske fiender. 


Vi våga slutligen yttra den önskan till våra älskade landsmän och 
medbröder af alla stånd, att den nyss påbudna allmänna krigsgärden ej må 
utgöras, förrän rikets ständer yttrat sig öfver dess behörighet.» 


 
Befälet öfver de i Wermland förlagde trupper. 








Statsminister Vanhanen vid 
offentliggörandet av symbolen för 
Märkesåret 1809 och av märkesårets 
webbsidor 
Bästa åhörare, 


I år firas 90-årsjubileet av Finlands självständighet och Mikael Agricolas år. I fjol 
uppmärksammade vi J.V. Snellmans födelse och livsverk. Nu gör vi oss klara för att minnas 
det autonoma Finlands födelse 1809 och finska kriget som föregick denna händelse. 


Dessa märkesår påminner oss om den finländska kulturens, det finländska samhällets och 
slutligen den självständiga statens långa utveckling från den äldsta tiden till den svenska tiden 
och genom brytningstiden 1808–1809 till den autonoma tiden. Denna historia banade så 
småningom väg för en självständig och demokratiskt stabil stat, som också blev medlem av 
Europeiska unionen. 


Det är förståeligt att vi finländare bäst känner vårt eget lands historia och förhållandena till 
våra grannländer. Det kommande märkesåret markerar också att de stora inre och yttre 
omvälvningar som berört Finland alltid har varit kopplade till historiska vändningar i vår del 
av världen eller i en ännu större kontext. 


Det är känt att franska revolutionen och Napoleonkrigen samt Tilsitöverenskommelsen och 
Fördraget i Erfurt mellan Alexander I och Napoleon låg som bakgrund till finska kriget, 
Borgå lantdag, freden i Fredrikshamn och inrättandet av en egen centralförvaltning i Finland. 


När en delegation och en kommitté tillsattes för märkesåret var utgångspunkten att det i en 
demokratisk stat inte är statens uppgift att berätta om vad som har hänt i historien. Detta är 
forskarnas uppgift. Därför har tanken från första början varit att låta historien tala för sig själv. 


Naturligtvis finns det många olika uppfattningar även bland historieforskarna. Redan nu är det 
säkert att märkesåret inte kommer att bli en upprepning av traditionella tolkningar, utan en 
spännande resa in i medvetna och omedvetna lager av finländsk historia och finländskt 
själsliv. Vi kan börja redan i dag till exempel genom att med utgångspunkt i C.E. 
Mannerheims arkiv som överraskande blev tillgängligt i fjol begrunda vad som sist och 
slutligen hände här i Helsingfors och på Sveaborg våren 1808. 


Det allmänna målet för projektet för märkesåret är att bidra till att en bild av tiden kring 
märkesåret 1809 som grundar sig på modern forskning ska utformas och preciseras och att på 
så sätt ge oss redskap för att kunna förstå vår egen tid. Jag hoppas att man genom att förbättra 
kunskapen om en betydelsefull tidsperiod i vårt lands historia och den europeiska bakgrunden 
till den kan hjälpa medborgarna att också begrunda Finlands framtid i ett större sammanhang. 


Bästa åhörare, 







Under det år som gått har kommittén för märkesåret och en grupp sakkunniga konkretiserat 
och vidareutvecklat de riktlinjer som delegationen för märkesåret godkände i januari. 
Under 2008 och 2009 genomförs fyra huvudevenemang inom projektet för märkesåret och 
tiotals projekt som hör ihop med märkesåret och som genomförs av medborgarsamhället, 
organisationer, kommuner, myndigheter, institutioner och medier. 


Det är mycket glädjande att det finns intresse för märkesåret i våra grannländer. I Sverige 
finns det redan en kommitté under ledning av utrikesminister Carl Bildt och en kommitté är 
under planering i Ryssland. I många av de projekt som genomförs i Finland och Sverige 
kommer man att betona stärkandet av nuvarande och framtida samarbete. I Finland kommer 
till exempel ett gemensamt möte för Finlands och Sveriges regeringar att hållas i april 2009. 


Jag framför redan nu ett stort tack till Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland 
och till många andra finlandssvenska organisationer för en aktiv insats. Nu har vi en unik 
möjlighet att också komma ihåg vår långa gemensamma historia med Sverige och att stärka 
kontakterna mellan våra länder. 


Beträffande relationerna mellan Finland och Ryssland tror jag att det kommer att öppna sig 
möjligheter att utveckla våra bilaterala relationer. Inom detta område kommer även 
Samfundet Finland–Ryssland att ha mycket gott att ge. 


Exempel på huvudevenemang är vetenskapliga konferenser om finska krigets början, 
evenemang med anknytning till Borgå lantdag som utspelar sig i tidens anda, en 
framtidskonferens för Östersjöområdet som anknyter till freden i Fredrikshamn och 
statsrådets och de högsta domstolarnas evenemang i Åbo med anknytning till 
regeringskonseljens första session som hålls i den tidens anda. Alla dessa projekt genomförs i 
samarbete med de städer och församlingar som berörs och med många andra 
samarbetspartner. Exempel på de senare är bland annat Historian Ystäväin Liitto, Finska 
Historiska Samfundet och Centrum Balticum. 


Lokala evenemang i anslutning till märkesåret inleds i februari nästa år i många fall i enlighet 
med händelseförloppet i finska kriget. På initiativ av lokala aktörer minns man på olika håll i 
Finland striderna och andra händelser. På olika håll i landet ordnas ett stort antal 
minnesföreställningar om och minneshögtider över striderna under finska kriget, i synnerhet i 
Savolax, Österbotten och Egentliga Finland. 


Många sammanslutningar arrangerar egna historiska evenemang utifrån sina egna 
utgångspunkter. Ett stort tack för den stora initiativrikedomen. Jag vill också uppmuntra alla 
sammanslutningar som ännu inte har gripit sig an verket att börja även de. 


De webbsidor som invigs idag berättar mera om tiotals evenemang och om historiens gång 
under hela denna tidsperiod på ett sakkunnigt och intressant sätt. Jag kommer åtminstone själv 
att följa händelseförloppet genom att läsa ”dagens löpsedel” från 1808 och 1809. Jag hoppas 
att webbsidorna kommer att göra historien levande i synnerhet för de yngre generationerna. 


Bästa åhörare, 


Såsom hela märkesåret i sig utgör även webbsidorna en mötesplats för ett stort antal 
evenemang utan några förhandsvillkor. Först i slutet kommer de många evenemangen som 
helhet att berätta hur vi i dag ser på den historia som utspelade sig för tvåhundra år sedan. 







Vid de gemensamma möten och seminarier som kommittén för märkesåret och olika 
sakkunniga har hållit har det dock redan nu kommit fram att de läroboksaktiga förenklingarna 
om till exempel finska kriget eller Borgå lantdag åtminstone inte ger hela bilden av 
händelserna under denna tid. Även Osmo Jussilas nya verk om de stora myterna i Finlands 
historia beskriver detta på ett intressant sätt. 


I dag vet vi vad som hände efter 1809 och vi är naturligtvis benägna att tro att händelserna 
under denna tid ofrånkomligen ledde oss mot ett självständigt Finland. Att sia om framtiden 
torde dock ha varit åtminstone lika svårt på den tiden som det är i dag. Den äldsta historien 
och sexhundra år av gemensam historia med Sverige låg bakom oss. De århundraden som låg 
framför oss erbjöd rikligt med arbete för varje generation, vilket i sinom tid ledde till 
självständighet och den moderna välfärdsstaten. 


Efter att delegationen och kommittén för märkesåret och gruppen av sakkunniga har utfört 
drygt ett och ett halvt års arbete torde vi dock redan nu kunna säga något allmänt om dem som 
var aktörer 1809 och bar namn som Mannerheim, Sprengtporten, Tengström och Armfelt, och 
om många fler. 


Hos dem tycks uppträda ett för invånarna i detta land ganska allmänt drag, vilket man har 
försökt komprimera i märkesårets teman och symboler. Aktörerna under 1808 och 1809 satt 
inte och beklagade sina vedermödor, utan tog i den realitet som rådde i Europa under denna 
tid saken i egna händer för att sköta det egna landets och folkets affärer. 


En av de viktigaste termerna i internationell politik i dag är ”nation building”, det vill säga 
nationsbyggande. Uttryckt i dagens internationella termer byggde alltså den första 
generationen efter 1809 upp en autonom stats förvaltning eller ”regim” i detta land och de 
efterföljande generationerna fyllde den med innehåll, dvs. nationen, utifrån en civiliserad 
fosterländskhet, som Snellman kunde ha sagt. 


Nationen var allt annat än färdig under de första åren av autonomi, men just under denna tid 
skapades viktiga förutsättningar för den. Man kunde börja bygga nationen. 


Här har vi alltså ett tillfälle att jämföra situationen efter 1809 med historien efter 
fortsättningskriget och 1944, och att kommentera Nationalteaterns nya tolkning av Okänd 
soldat. I slutet av föreställningen sjunger man som refräng fänrik Jalovaaras dystra monolog... 
”Finland har dött. Finland har dött.” Det är säkert att många även i slutet av finska kriget 1809 
var rädda för hur det skulle gå för Finland på samma sätt som Väinö Linnas fänrik Jalovaara 
som snyftar ensam i skogen. Men skräckblandad gråt blev inte livsmelodin för fänrik 
Jalovaaras generation 1944 och inte heller för fänrik Ståls generation 1809 – och kommer inte 
att bli det för dagens finländare heller. 


Tårarna har alltid torkats bort. Vi har tagit lärdom av det förgångna, men har inte blivit dess 
fångar. Vi har tagit saken i egna händer. Vi har sett framåt och satt vår tillit till arbete och 
bildning. Åren 1808 och 1809 banade på sin tid väg för en civiliserade fosterländskhet. Temat 
för märkesåret är därför ”Nationen växer fram”. 


Symbolen för märkesåret, en stark profil på vår karta som tränger fram mellan två länder och 
två världar, symboliserar framväxten av en bildad europeisk nation. Om dessa brytningsår och 
om arbetet och bildningen som fortsatte utvecklas med ny styrka efter dessa år berättar Albert 







Edelfelts Björneborgarnas marsch, Robert Wilhelm Ekmans Öppnandet av Borgå lantdag, 
Pekka Halonens Stockflottning och Magnus Enckells Folkskolan. 


Utmaningarna för Finland, Europa och mänskligheten är också i dag stora, men så är även 
möjligheterna när vi sätter vår tillit till arbete och bildning och styrkan i den demokrati som 
byggts upp med stöd av dessa. 


Med dessa tankar ber jag att webbsidorna för Märkesåret 1809 öppnas så att de får bli en källa 
till kunskap och inspiration för nya och äldre generationer. 


 





		Statsminister Vanhanen vid offentliggörandet av symbolen för Märkesåret 1809 och av märkesårets webbsidor






U K F : s  S t a r t s i d a           Proklamation. 
»Ett betydligt antal krigsmän hafva gripit till vapen för att nalkas 


hufvudstaden och återgifva fred åt vårt gemensamma, nu olyckliga, styckade, 
döende fädernesland. 


När hvarenda medborgare inser, att våra afsigter äro förenliga med hvad 
samvetet och äran bjuda i hvarje dygdigt bröst, kunna vi ej misstaga oss i den 
fasta öfvertygelse, att vårt oförfärade nit skall understödjas och gillas af 
hvarenda man, som älskar svenska fosterbygden, af alla våra vapenbröder ej 
mindre än af våra obeväpnade medborgare. 


Hvilka äro då våra afsigter? Vi hafva räckt hvarandra handen uppå, att 
rikets fäder och lagstiftare skola ega frihet, under våra vapens beskydd, att 
sammanträda, för att öfverlägga och besluta öfver det lidande och eljest snart 
förstörda fäderneslandets angelägenheter. Vi hafva räckt hvarandra handen 
uppå, att för deras fötter nedlägga de vapen , hvilka vi för deras frihet tillgripit; 
oförfärade krigsmäns sammanhållna svärd skola sedan omkring svenska 
lagstiftares öfverläggningsrum bilda en skyddsmur, som ingen våldsmakt förmår 
bryta.  


Vi hafva räckt hvarandra handen uppå, att död och förstörelse skola träffa 
hvar och en, som ännu vill förlänga Sveriges lidande, vare sig utländsk makt 
eller inländsk våldsverkare. Sveriges tyska länder äro öfverlemnade till fienden; 
Finland, denna fosterbygd för det tappraste, ädlaste folk, är af fienden 
inkräktadt. Vi hafva räckt hvarandra handen uppå, att ej en aln mer af svenska 
fosterjorden skall öfverlemnas i fiendens hand. 


Sveriges bergverk och handel ligga öde; Sveriges ungdom är ryckt från 
jordbruket för att naken och vanvårdad blifva ett rof för sjukdomar och döden; 
jordbrukarens bördor och besvär äro sådana, att han med allt sitt tålamod ej 
längre förmår bära dem; utsugande skatter äro utan skonsamhet utfordrade; 
vanmakten, eländet, förstörelsen gripa omkring sig på ett förfärande sätt med 
hvarje dag; vi hafva räckt hvarandra handen uppå, att landets fäder och vise 
skola äga frihet, att återföra sällhet, välmåga och laglighet i fosterbygden. 


Måtte de högre och lägre stånden, likasom vi, modigt och förtroligt räcka 
hvarandra handen, att fäderneslandet skall frälsas! Deras enighet är rikets 
styrka, deras oenighet är förtryckarens framgång. . 


Måtte Sveriges fäder och vise snart erbjuda fred och förtrolighet åt Sveriges 
grannar; men måtte denna erbjudning vara åtföljd af den försäkran, att hvarje 
svensk heldre ligger begrafven under svenska jorden, än han ser sitt 
fäderneslands sjelfständighet rubbad eller upplöst. 
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Vår bundsförvandt England skall veta värdera ett folk, som bryter sina 
bojor och rotfäster lagbunden frihet inom sitt sköte. Frankrike och alla 
århundradens Hjelte skall högakta ett folk, som jemnliknar henne i bedrifter och 
krigsära. Rysslands och Danmarks regenter, oupphörligt syftande på sina 
nationers upplysning och ekonomiska omskapning, skola ej ofreda ett folk, som 
har samma syftemål. När allt personligt agg undanrödjes, återstår blott 
gemensam högaktning, gemensamma fördelar, gemensam föresats att lefva eller 
dö sjelfständiga folkslag. 


Vi hafva med bedröfvelse sett, Sveriges tillgångar utspridda, försvagade, 
bortslösade öfver landets vidsträckta gränsor, utan ändamål, utan plan, utan 
allt syftande till redbar nytta, utan framgång på någon enda punkt. 


Måtte Sveriges sista , ännu återstående krafter ej af oförståndet missledas 
till ogagn eller verklig skada, i fall fäderneslandet påkallar dessa krafters 
användande. 


Dessa äro våra önskningar för fosterbygden, vi skola med glädje och 
tillfredsställelse offra lif och välfärd för deras uppfyllande. 


Stor och ljuf blir för Sverige den högtidsdag, då hvarje svensk man med 
bibehållen ära och sjelfständighet återvänder till sitt fredliga yrke, till ny 
välmåga och till sällheten inom sitt eget hus. 


Försvaret på en af rikets gränsor är för en kort tid försvagadt genom vårt 
aftågande, men om fienden deraf, mot all sannolikhet och gifna löften, begagnar 
sig, skall han vid vår hastiga återkomst snart af blodiga förluster få erfara 
skillnaden på ett krig, som föres af personligt hat emellan styresmän, och ett, 
som härleder sig från trolöst bruten grannsämja emellan sjelfva folkslagen. 


Vi räkna med full tillförsigt på hvarje militärisk befälhafvares nit att med 
oss medverka, att med ljungeldens hastighet och styrka möta inländske vålds-
verkare och utländske fiender. 


Vi våga slutligen yttra den önskan till våra älskade landsmän och 
medbröder af alla stånd, att den nyss påbudna allmänna krigsgärden ej må 
utgöras, förrän rikets ständer yttrat sig öfver dess behörighet.» 


 
Befälet öfver de i Wermland förlagde trupper. 





