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Tidningen Patrioten 1792.

En studie i svensk radikal opinion och publicistik under den 
franska revolutionens dagar.

Av Per-Adolf Lange.

För 150 år sedan, den 17 augusti 1792, utökades den dåvarande svenska 
tidningspressen med ett organ benämnt P a tr io ten , som särskilt under 
de första månaderna av sin ganska korta tillvaro väckte synnerligen stoft 
intresse bos allmänbeten. Tidningen bejublades av samtidens frisinnade 
ocb radikala eller, som man då sade, »jakobinska» element ocb åstadkom 
i motsvarande grad förtret ocb fruktan i konservativa ocb reaktionära 
kretsar. Inte minst främmande makters representanter i Stockholm kände 
sig illa berörda av de revolutionära tongångarna, ocb den svenska rege
ringen fann sig några gånger nödsakad att ingripa. Till början av januari 
1793 kunde dock Patriotens orädde utgivare utan avbrott fortsätta sin 
verksamhet. Tidningen ocb dess öden under denna tid äro väl värda att 
uppmärksammas, särskilt som dåtidens svenska pressförhållanden i 
någon mån kunna föra tankarna på dagens situation.1

Under Gustav III:s tid hade tryckfriheten, medgiven 1774, varit base
rad på en administrativ stadga och väsentbgen beroende på det kungbga 
godtycket.1 2 Så småningom gjordes boktryckarna ansvariga för vad de 
"tryckte, ocb 1785 bestämdes, att de ensamma hade rätt att utge dagblad 
ocb andra periodiska pubbkationer i strödda ämnen. Härtill fordrades 
dock ett särskilt privilegium från Kungl. Maj:t eller kanshkollegium.3 
Som detta privilegium kunde förvägras eller vid anledning på administra
tiv  väg — således utan domstolsförfarande — fråntagas boktryckaren, 
hade tryckfriheten härigenom fått ett grundskott ocb var ej längre en 
medborgerlig rättighet. Indragningsmakten var fastställd i Sverige.4

Gustav III:s död medförde som bekant en regimförändring. Eegeringen 
övertogs under kronprinsens minderårighet av den avbdne konungens 
broder, hertig Karl. Nya män med hertigens gunstling friherre Gustav 
Adolf Reuterholm i spetsen lyckades snart nog tillvälla sig ett fast grepp 
över hertigen-regenten och undantränga gustavianerna, Gustav III:s 
gamla ministär och vänner, från nyckelpositionerna i administrationen. 
Gustav III hade ju under sin senare tid byggt sitt utrikespolitiska system

1 Föreliggande uppsats skrevs — som sammandrag av en längre, ej publicerad fram
ställning — till Patriotens 150-årsdag sommaren 1942.

2 Odhner, Sveriges 'politiska h istoria under Gustaf I I I : s  regering, I (1885), s. 280.
3 Klemming och Nordin, Svensk boktryckerihistoria 1483— 1883 (1883), s. 324.
4 Odhner, a. a. II (1896), s. 402.
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på samverkan med Eyssland i avsikt att få till stånd ett allmänt europeiskt 
korståg mot franska revolutionen. Reuterholm däremot inledde en orien
tering mot revolutionens Frankrike. Ehuru han i grunden var en steril 
och utpräglat adelshögfärdig natur av småskuret mått, hade han fattats 
av en oklar entusiasm för revolutionen och ett grumligt frihetspatos. 
Psykologiskt kan detta förklaras, därigenom att han efter en brytning' 
med Gustav III nödgats att en längre tid vistas utomlands, varunder 
han bl. a. besökt Paris, träffat revolutionens män och åhört nationalför
samlingens överläggningar. Han återkom nu till Sverige i början av 
juli 1792, och som första manifestation av sina nya ideal — och motsats
förhållande till den föregående regimen — övertalade han omedelbart 
den ovillige hertigen att utge en ny tryckfrihetsförordning.

Denna, som bär datum den 11 juli, återgav nationen en ganska vid
sträckt tryckfrihet. Men man fick ej publicera skrifter, vilkas innehåll 
kunde betraktas som anstötligt mot den evangeliska läran, regeringssättet, 
moralen eller främmande statsmakter. Vidare behölls censur i teologiska 
ämnen och utövades i detta fall såsom brukligt av konsistorierna. För
fattaren skulle utsätta sitt namn, vilken åtgärd förklarades freda bok
tryckaren från allt ansvar.1

Förordningen är väl väsentligen att betrakta som ett uttryck för Reu- 
terholms tillfälliga stämningar och avsedd att popularisera förmyndar
regeringen. Av en allmänhet, vars offentliga opinion en lång tid klav- 
bundits av Gustav III:s stränga censur, hälsades den i det stora hela 
med en djup och oförställd glädje. Hertigen prisades i alla tongångar av 
én stimulerad och nyvaknad press. Men åtskilliga disharmonier blan
dades även i jubelkören. På konservativ sida fruktade man, att nationen 
ännu ej vore mogen för den utvidgade tryckfriheten och att densamma 
av samvetslösa skribenter skulle missbrukas till återgivandet av »de om- 
ständeligaste osmakligheter uti berättelserna om de franske styggelser».1 2 
Gustavianerna blevo synnerligen förbittrade och ansågo den nya förord
ningen vara ett slag i ansiktet på den föregående regeringens principer 
och en »satir emot salig kungen».3 De fruktade också, som det skulle 
visa sig icke utan skäl, att motståndare till Gustav III och hans vänner 
nu skulle begagna tillfället att i tryck nedsvärta den döde konungen och 
hans ämbetsmän. Dylika skriverier skulle vara kärkomna för Reuter- 
holm, som djupt hatade den gamla regimen, och han hade sannolikt också 
hoppats därpå, då han planerade den utvidgade tryckfriheten.4

Även flera utländska regeringars representanter i Sverige kände sig 
föga angenämt berörda av Reuterholms tryckfrihetsförordning. Vissa 
allmänna fraser i denna, som för övrigt är skriven i en mångordig och 
svassande stil, inneburo nämligen, om de fattades efter orden, en direkt 
handräckning till franska revolutionen med utpräglad udd mot Europas 
krönta huvuden. Tryckfriheten är en av ett fritt folks dyrbaraste rättig
heter, hette det här, och det är för svenska regeringen en glädje att återge

1 Klemming och Nordin, a. a ., s. 326 f.
2 Anonym skildring av en samtida i F 646: a, UUB.
3 Schröderheim t. J. G. Oxenstierna 26 juli 1792. Svenska  m em oarer och bref VI (1902),. 

s. 103.
4 Tegnér, G ustaf M a u ritz  A rm fe lt II (1894), s. 27 f. — Nylund, G. A . R euterholm  u n d er  

fö rm yn dartiden  1792— 1796  (1917), s. 20.
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nationen denna rättighet vid en tid, »då de flesta Europas regenter äro 
sysselsatta att omkring sina troner emot folket uppkasta nya f ör skans- 
ningar». Det ar ej att förvåna, att dylika skriverier mycket illa upptogos 
av de ryska, kejserliga, spanska och. preussiska ministrarna i Stockholm. 
Särskilt synes ryska regeringen, av samtiden betraktad som despotismens 
kanske främsta bålverk, ha tagit anstöt av det till synes revolutionära 
uttryckssättet.1

Om man således i konservativa och reaktionära kretsar var mycket 
missbelåten med den nya tryckfriheten, hade man däremot på den fri
sinnade och radikala sidan åtskilliga invändningar att göra mot tryck
friheten såsom alltför begränsad. Man antydde, att den egentligen endast 
vore illusorisk med alla sina inskränkningar, och en samtida förklarade 
sig icke med verklig frimodighet våga skriva i något ämne, »så länge 
gränsen för det politiska och teologiska noli me tangere icke förut blivit 
nogare utstakad».1 2 Mest betänkligt var kanske, att straff ej stipulerades 
för tryckfrihetsbrott och att det var omöjligt att fälla en dom efter för
ordningens föreskrifter. Så påpekade Thorild, som i Sverige varit sam
tidens främste förespråkare för tryckfriheten, bl. a., »att brotten voro 
för svagt och straffen icke alts formulerade».3

1792 års tryckfrihetsförordning kunde alltså ej ens av samtiden be
traktas som en acceptabel rättsgrund för en fullt fri publicistik, men den 
undanröjde dock med en gång åtskilliga av de gamla svårigheterna för 
tidningspressen. Det stod nämligen numera envar fritt att utge dagblad 
och andra tidningar utan att först utverka särskilt privilegium. Dessa 
lättnader stimulerade i hög grad pressen. Flera gamla tidningar kunde 
återuppstå, och nya startades. Enligt uppgift utökades den gamla pres
sen under senare delen av 1792 och 1793 med sammanlagt 17 nya perio
diska publikationer, av vilka många emellertid ej hunno avsluta sin första 
årgång.4 En hel »legion Patrioter, Yärldsborgare, Medborgare, Sweden- 
borgare och andra . . . rusade upp och sökte utskrika varandra i den 
välsignade stund, då alla fingo frihet att tala», skrev Franzén ironiskt 
några år senare.5

Med iver kastade sig tidningsskribenterna över diskussionen av poli
tiska ämnen. Med nyfikenhet och intresse följde man den franska revo

1 Lars von Engeström, M in n en  och anteckningar I (1876), s. 195. — Alma Söderhjelm, 
Sverige och den fran ska  revolutionen II (Helsingfors 1924), s. 120. — Stedingk, svensk 
minister i Petersburg, t. hertig Karl, Petersburg 26 juli/6 augusti 1792. Von Schinkel, 
M in n en  u r Sveriges n yare  h istoria , Bihang I (1880), s. 165.

2 Carl von Brinkman t. Bosenstein 29 augusti 1792. F 830: b, UUB. — Liknande 
synpunkter framföras i en korrespondens till den såsom officiös ansedda, i Sverige myc
ket lästa franska tidningen Gazette Nationale, ou Le Moniteur Universel (vanligen kal
lad Le Moniteur) 16 september 1792. Här heter det: »L’édit rendu par le duc régent de 
Suéde, pour la liberté de la presse dans ce royaume, est regardé, par beaucoup de per- 
sonnes, comme illusoire, et fait seulement pour jeter de la poudre aux yeux de la nation 
Suédoise. Qu’est-ce en effet qu’une liberté de la presse qui ne permet de parler ni de la 
religion, ni de la politique, ni de la morale, ni du gouvernement du pays, ni rien de ce 
qui peut intéresser les puissances?»

3 Lars von Engeström, M in n en  och anteckningar I, s. 195. — Odaterat brev från 
Thorild i Reuterholms samling, RA. Warburg, som först påpekat det, har avtryckt det 
i sin uppsats T ill  T horilds biografi, Nordisk Tidskrift 1896, s. 255 f. — Arvidson, T horild  
och den fran ska  revolutionen  (1938), s. 213 f.

4 Johansson, J. V., E xtra  P osten  1792— 1795 I (1936), s. 8 f.
5 Citerat efter Johansson, a. a. I, s. 243.
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lutionens förlopp, ett desto begärligare ämne, som Gustav III på grund 
av sin kända motvilja mot revolutionen i februari 1790 förbjudit tid
ningarna att offentliggöra nybeter därom.1 Sverige får nu ansatser till 
en politiskt revolutionär press, inspirerad av den franska revolutionens 
läror ocb idéer samt av inhemska politiska och sociala missförhållanden. 
Revolutionen hade ej minst beträffande opinionsbildning i dagens poli
tiska frågor stor betydelse, och under intryck av händelserna i Frankrike 
rubricerar man sig även i Sverige gärna som »rojalist» eller »jakobin».

Det var för visso lysande konjunkturer för pressen. Tiden var mättad 
av brännbart, politiskt stoff och den allmänna nyfikenheten för detsamma 
mycket stor. Efter en lång tid av påtvungen tystnad kunde man nu i viss 
grad få ge uttryck för sin kritik av det bestående samhället. En välskött 
tidning borde kunna ge sin utgivare en icke föraktlig inkomst. Givetvis 
insåg man detta, och den bekante biskopen i Härnösand Carl Gustaf 
Nordin skriver: »Efter min övertygelse få vi aldrig bättre konjunkturer 
än nu, då hela riket är i största uppmärksamhet på Frankrikes öden och 
därför dessa år betungat sin ekonomi med utländska tidningar, av vilka 
behovet upphör, sedan franska sakerna få införas i svenska bladen.»1 2 
Det har uppvisats, att det nystartade dagbladet Extra Posten varit en 
god affär, och Nordin beräknade också en ganska nätt avans på ett pla
nerat dagblad.3

I den mera tillfälliga tidningsflora, som i hägn av den nya tryckfri
hetsförordningen snabbt uppväxte under senare hälften av 1792, intar 
den inledningsvis redan omnämnda Patrioten en remarkabel plats. Den 
utgavs av den sedermera som läkare icke okände Lorentz Munter Philip- 
son, vid denna tid 27 år gammal. Han var son av borgerliga föräldrar i 
Ystad och hade studerat medicin och moderna språk vid Lunds univer
sitet, där han erövrat medicine doktorsgrad och utnämnts till docent och 
förste lasarettsläkare. Han synes emellertid icke ha funnit sig tillrätta i 
Lund utan begav sig till huvudstaden, där han senhösten 1791 anträffas 
som fattigläkare på Söder, det dåtida Stockholms proletärstadsdel.4 I 
Stockholm sammanträffade han med Thorild. Det torde vara umgänget 
med denne, som uppeldat det intresse för franska revolutionen och dess 
läror, vilket Philipson utan tvivel redan tidigare gripits av.5 6 Tydligen

1 S trö d d a  h an d lin gar, i  synnerhet till publicitetens h istoria  i  Sverige under de s is t- 
förflu tn a  fem tio  åren  II (1822), s. 134 f. — Förbudet förnyat och inskärpt genom kunglig 
skrivelse t. kanslikollegium 9 december 1791. Ibid., s. 138 f.

2 Brev t. Rosenstein 5 oktober 1792. F 830: e, UUB.
3 Brev från den i dessa angelägenheter mycket initierade Gjörwell, tryckt hos Johans

son, a. a. I, s. 11 f. — Nordin t. Rosenstein 12 oktober 1792. F 830: e, UUB. Nordin 
beräknar här utgifter och inkomster till resp. 3,560 och 8,030 rdr.

4 Werner, art. P h ilip so n  i Svenskt biografiskt lexikon, ny följd VIII (1881), s. 186 f. 
— Warburg, art. P h ilip so n  i Nord. familjebok, 2:dra uppl. — Sjöström, S kån ska  nationen  
före afdeln ingarnes tid  (1897), s. 413. — Sacklén, Sveriges läkarehistoria  ifrå n  konung
G ustaf 1:8 t id , Supplement (1835), s. 460.

6 Belysande för uppkomsten av vänskapen mellan Philipson och Thorild är ett 
odaterat brev från den förre, återgivet hos Arvidson, a . a. s. 202 f. — Frågan om 
Philipsons förhållande till Thorild och det inflytande han rönt av denne, kan här ej 
närmare utredas; den kan lösas blott i samband med en utförlig och allsidig studie av 
Philipsons filosofiska och politiska åskådning. Några antydningar må dock göras.

Det torde vara ganska klart, att umgänget med Thorild, som med alla sina förtjänster 
som prosaförfattare främst dock var en det muntliga ordets man, »snillrik och hänförande 
i samtal med vänner» (Atterbom, S venska  sia re  och skalder IV, 1862, s. 179), måste ha
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ville Philipson hålla sig kvar i huvudstaden, medelpunkten för det intel
lektuella livet, ty annars hade han väl knappast avbrutit sin akademiska 
karriär för att ägna sig åt en troligtvis föga lönande fattigläkarsyssla. 
Säkert ha även motiv av ideell art spelat in: som läkare i slumkvarteren 
kunde han i sin mån bidraga till att lindra nöden bland de förtryckta i 
samhället, något som väl stämmer överens med hans senare i Patrioten 
framförda uppfattning.

Våren 1792 framträdde Philipson inför allmänheten som en radikal 
frihetsentusiast med en revolutionär broschyr om orimligheten av ärft
ligt adelskap. Tryckningen hade påbörjats redan i slutet av föregående 
år men inställts, antagligen till följd av Gustav III:s förnyade förbud 
mot skriverier rörande franska revolutionen av december 1791.1 Men nu 
utkom skriften mitt under den allmänna bestörtningen efter Gustav III:s 
död.2 Den lilla broschyren, uppfylld av skarpa anfall mot adel och stånds- 
privilegier samt lovsånger till förnuftets och människorättigheternas ära, 
uppvisar inflytande från Thorild, vilken ju också, såsom antytts, utan 
tvivel betytt mycket för utvecklingen av Philipsons radikala åskådning.3

betytt åtskilligt för utvecklingen av Philipsons radikala åskådning under hans första 
Stockholmsvistelse. Dock äro olikheterna dem emellan stora, och den i äldre arbeten 
gängse uppfattningen av Philipson såsom osjälvständig efterbildare av Thorild torde 
vid ett närmare studium av dessa frågor få avsevärt modifieras. I både filosofi och poli
tik synes Philipson snart nog ha utvecklat en gentemot Thorild självständig mening, 
och om något jurare in verba magistri torde det för hans del vara tal endast under den 
första tiden av deras bekantskap.

Thorild var först och främst filosof och som sådan en genomförd rationalist med Spi- 
noza som lärofader (påvisat av Karitz, T ankelin jer hos T h orild , 1913, och Albert Nilsson, 
T hom as T h o rild , 1915). Philipson däremot synes ha hyllat den engelska empirismen 
och står som filosof närmast på Lockes grundval. Medan Thorild snarast får betecknas 
som intelligensaristokrat (Nilsson, a. a., s. 158 f.), måste Philipson karakteriseras som en 
verklig demokrat och praktisk samhällsreformator. Thorild torde aldrig ha haft någon 
detaljerad, konkret politisk åskådning; som politisk tänkare är han så abstrakt och ra
tionell och står så föga på empiriskt verklighetsunderlag, att hans uppfattning efter behov 
kan användas för eller emot republiken eller kungadömet. (Nilsson, a. a., s. 156, 212, 
228.) Philipson däremot är utan tvivel en övertygad och principiell republikan, som står 
på den historiska erfarenhetens grund med en republik såsom den nordamerikanska av 
år 1788 som konkret politiskt slutmål.

Thorilds lärjungar och vänner hyste som bekant stor tillgivenhet till och beundran 
för sin mästare. Denne, vilken ju som filosof ingalunda hör till de lättbegripligaste, blev 
av dem ofta missförstådd, icke minst i politiska ting, och vredgades då lätt nog på sina 
eftersägare. (Nilsson, a. a., s. 136 f., 231. — Arvidsson, a. a. s. 225 f.) Ej heller Philipson 
son gick fri för hans klander. Dennes nedan nämnda skrift mot ärftligt adelskap be
tecknade Thorild förtretad som »ett rafs af mina conversationer» och »ett hocus-pocus- 
recept af mina icke så dåliga ingredientier». (Atterbom, a. a. IY, s. 319.) Det personliga 
förhållandet dem emellan synes emellertid som regel ha varit mycket gott. Åtminstone 
en gång medverkade Thorild med en signerad artikel, Om Philosophien , i Philipsons 
tidning Patrioten (24 augusti 1792; jfr Arvidsson, a. a . s. 278), och den senare i sin 
tur befordrade ett par av sin »olycklige väns» skrifter till trycket, sedan denne 1793 fått 
gå i landsflykt. Vid denna tid måste dock olikheterna mellan deras politiska åskåd
ningar alltmer ha börjat framträda.

1 Jfr ovan s. 206, not 1.
2 C. G. Nordin, D agboksanteckningar för åren 1786—1792. Historiska handlingar Yl 

(1868), s. 248. — P. J. Hjelm, Sqvaller i  P o litiqu en  m . m . D aglige an teckn ingar 6 maj 
1792. D 1004, KB.

3 Philipsons broschyr, betitlad Bevis, at det så kallade Bevis, för Ärfteligt Adelskap, 
är intet Bevis, finnes utförligt refererad hos Alma Söderhjelm, a. a. II, s. 110 f. och 
hos Arvidsson, a. a . s. 203 f. Arvidson belyser, huru »den teoretiska grundvalen för 
Philipsons resonemang är . . . helt thorildsk.» — Den formella anledningen till Philip-
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Philipson var som sagt en övertygad anhängare av tidens revolutionära 
läror, dem han gärna ville sprida, och nöjde sig ej med den vunna fram
gången — hans broschyr väckte ett enormt uppseende och framkallade 
en hel litteratur av stridsskrifter för och emot.1 Han började därför från 
den 17 augusti samma år att utge sin tidning Patrioten, ett till det yttre 
anspråkslöst tryckalster i dåtidens vanliga tidningsformat liten kvart, 
som under sin första period med ett par nummer i veckan utkom med i 
allt 58 nummer till och med den 7 januari 1793.* 1 2

Philipsons avsikt var, såsom framgår av ett utsänt prospekt, vilket även 
infördes i Kellgrens Stockholms Posten, att skapa ett forum för insän
dare, ett »Patriotiskt Allehanda», där allmänheten fritt kunde diskutera 
tidens politiska och sociala frågor och framföra en berättigad samhälls
kritik, där sådan erfordrades.3 Patrioten hade alltså ett rent praktiskt- 
utilistiskt program och behåller denna karaktär hela den här behandlade 
perioden. Annonser saknas alldeles, så även in- och utrikesnotiser i egent
lig mening. Av denna Patriotens karaktär av diskussionsorgan framgår a 
priori, att tidningens ståndpunkt i många fall, särskilt i detaljfrågor, ej 
är homogen utan ger uttryck åt skiftande uppfattningar. Icke desto mindre

sons uppträdande var det tal, varmed regeringsrådet Zibet i december 1790 tagit sitt 
inträde i Svenska akademien. Emellertid var detta tal ej något »bevis» för nyttan eller 
nödvändigheten av ärftligt adelskap, i så fall hade mycket behövt tilläggas, och det gav 
sig ej heller ut för att vara det. (Jfr Atterbom, a. a. V, 1863, s. 60.) Det är rätt och 
slätt ett äreminne över Zibets företrädare i akademien, Anders af Botin, hållet i den 
vanliga konventionella stilen. Talet ägnar 2 av samtliga 23 trycksidor till att en pas- 
sant behandla frågan om ärftligt adelskap. Detta försvaras ur rent praktisk synpunkt 
såsom bidragande till den monarkiska statens bestånd och utan andragande av dog
matiska skäl. (Tryckt i Svenska akadem iens handlingar ifrå n  å r  1786  III, 1803, s. 144 f.) 
Zibets tal anmäldes senare i Stockholms Posten, enligt uppgift av Kellgren själv, av
trycktes delvis under rubriken »Bewis om nyttan af ärfteligt adelskap» och ägnades 
mycket beröm såsom varande »manligt, sannt, ädelt, mer starkt af tankar än prydt 
med blomster». (Stockholms Posten 29 augusti 1791.) Det är alltså Stockholms Posten 
som genom sin rubricering »Bewis» skärpt Zibets föga polemiska vältalighetsprov och 
sålunda uppkallat Philipson på arenan. Alma Söderhjelm (o. a. II, s. 110) betecknar 
också hans skrift som ett i grund och botten mot Kellgren riktat utfall.

1 Se härom Alma Söderhjelm, a. a. II, s. 157 f.
2 Patriotens nummer utgöras till sitt omfång av kvartsark, alltså 4 sidor. I regel ut

kom tidningen som dubbelnummer, betecknade nr. 2—3, 4—5 o. s. v., om alltså 8 sidor, 
mera sällan i form av enkelnummer eller av tre-, fyr- och femdubbla nummer. Tidningen 
indelades i häften. Det första består av 50 nummer, det andra av 60, av vilka blott de 8 
första tillhöra här behandlade period av tidningens historia. Patrioten utkom skäligen 
oregelbundet. Intervallerna mellan dess utkomstdagar växla mellan 3 och 10 dagar. 
Fredagen var till en början den ordinarie utkomstdagen, men så småningom blir tis
dagen en allt vanligare sådan; i ett par fall utkommer tidningen också på måndagar och 
torsdagar. Tidningen trycktes till en början, de första 9 numren, hos C. G. Cronland, i 
fortsättningen hos J. P. Lind och distribuerades genom Arboréns boklåda i Stockholm. 
Prenumerationspriset var en riksdaler för 48 nummer — lösnummerköpare fingo betala 
dubbel avgift, alltså 2 skilling per nummer — varvid prenumeranterna på första häftet 
fingo de två återstående numren gratis. På sina håll klagade man, att tidningen var för 
dyr. Beträffande prenumerantantalet eller upplagans storlek ha inga uppgifter påträf
fats. Ett dagblad som Extra Posten hade 800 å 900 prenumeranter, och en tidning som 
den bekanta Välsignade Tryckfriheten gick ut i en upplaga på 2,000 exemplar. (Johans
son, a. a. I, s. 32.) Som Patrioten går mer eller mindre i stil med den senare och f. ö. 
var mycket populär, torde man kunna våga det antagandet, att storleken av dess upp
laga mer överensstämde med Välsignade Tryckfrihetens än med det nämnda dagbladets. 
— Här anförda uppgifter avse alltså Patriotens första period, augusti 1792—januari 1793.

3 Lundstedt, Sveriges period iska  litteratur I (1895), s. 121. — Stockholms Posten 15 
och 18 augusti 1792.
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synes man dock beträffande några av de viktigaste problemen i dess 
spalter kunna konstatera förekomsten av en i det stora hela likartad radi
kal opinion.

Patrioten väckte stort uppseende, och i hela landet följde man med 
spänning dess öden. Den var för visso en intressant läsning, som rönte 
stor efterfrågan, och dess då och då förekommande brandartiklar drevo 
upp avsättningen.1 Den var utan gensägelse den radikalaste av samtidens 
svenska tidningar. Eedan namnet »Patriot» har, som det uppvisats, i ti
dens allmäneuropeiska språkbruk en utpräglat revolutionär klang och 
torde ha lånats från den franska revolutionspressen, där det är mycket 
vanligt.1 2

Den nya svenska press, för vilken Patrioten är en exponent, har karak
teriserats som genomfransk med avseende på terminologi och argumen
teringar. Dock är härvid att märka, att endast de av den franska revo
lutionens idéer, som kunde sättas i samband med aktuella svenska förhål
landen — missförhållanden vore man frestad att säga — verkligen väcka 
anklang hos svensk opinion och här underkastas diskussion och pröv
ning.3

De element från den franska revolutionens idésfär, vilka särskilt intres
sera i Sverige, äro tankarna om folksuveräniteten, jämlikheten och de 
mänskliga rättigheterna samt tryckfriheten. Intresset för dessa saker 
beror alltså ej på en slump utan anknyter till förhållanden på rent svensk 
botten. Förenings- och säkerhetsakten 1789, som i hög grad utökade 
kungadömets befogenheter och som väckte mycket stort missnöje i 
Sverige, kan betraktas som den logiska grundvalen för den ivriga diskus
sionen av folksuveräniteten. På samma sätt bildar Gustav III:s med
vetna åsidosättande av adeln en osökt utgångspunkt för ventileringen av 
jämlikheten och de mänskliga rättigheterna. Och Gustav III:s stränga 
censur är väl den främsta grunden till det frenetiska kommenterandet av 
och jublet över den nya tryckfrihetsförordningen.4

Alla dessa element äro representerade i Patriotens spalter. Tryckfri
heten framställes i enlighet med upplysningsfilosofiens teser som en av 
människans naturliga rättigheter. Den förbindes gärna med upplys
ningen — det är det fria ordet, som skall utbreda denna till alla med
borgare.

Kontentan av de gängse upplysningsidéerna kan sägas vara lärorna 
om kausalsammanhanget, om all kunskaps vinnande på erfarenhetens 
väg och om förnuftets upphöjande till auktoritet i såväl politiska som 
religiösa angelägenheter. Att även Philipson hyllar ett empiriskt kunskaps
teoretiskt åskådningssätt — som ursprungligen emanerar från Locke — 
och tillmäter förnuftet ett obegränsat auktoritetsvärde, framgår till full 
evidens av hans uttalanden. »Så är ock vart och ett begrepp om ett ting, 
v&rs varelse och sätt att vara och verka, kort, vars natur undflyr vår forsk
ning och våra fem sinnen, antingen en blott gissning eller en, ren vill

1 Sålunda synes den uppseendeväckande adressen till hertigen av Braunschweig, 
varom mera nedan, avsevärt ha stimulerat både till prenumeration och lösnummerköp 
av Patrioten. Lars von Engeström, Minnen och anteckningar I, s. 195 f.

2 Elovson, Amerika i svensk litteratur 1750—1820 (1930) not 47, s. 160 f.
3 Alma Söderhjelm, a. a., II, s. 130.
4 Ibid., s. 138.
14—43883 Samlaren 1944
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farelse», heter det på ett ställe. Sanningen däremot är »naturen fattad av 
förnuftet».1 Philipson gör sig även till tolk för upplysningsfilosofiens 
rationalistiska tilltro till förnuftets förmåga att råda bot för allt ont, då 
han uttrycker den tanken, att de reformer samhället är i behov av kunna 
genomföras, utan att man brukar »annan makt än förnuftets, utan annat 
tvång än sanningens».1 2 En rätt fattad upplysning är således av största 
betydelse för samhällsharmonien. Liksom Rousseau vill Philipson ha 
upplysningen spridd till hela folket, ej blott till »la bonne compagnie», 
den intellektuellt intresserade överklassen, vilket för Voltaire och en- 
cyklopedisterna varit alldeles nog.3 Patrioten är starkt medveten om 
att mäktiga krafter verkat och ännu verka för att hindra upplysningens 
spridning. Det är här fråga om dem, som finna sin fördel i att bedraga 
mänskligheten. Dessa bedragare äro att finna framförallt bland präster 
och regenter, som yrkat en blind tro på sin lära och därigenom fört män
niskorna från det verkliga livet till det inbillade, från naturen till him
melen.4 Men, som redan antytts, för att upplysningen skall bli i tillfälle 
att verka, måste den spridas medelst det fria ordet, varför tryckfrihet är 
av nöden. Det är ej heller någon tillfällighet, att Philipson prytt samt
liga nummer i Patriotens första häfte med följande, ur inledningen till 
den nya tryckfrihetsförordningen hämtade devis: »Allmän upplysning är 
första och vissaste steget till allmänt väl.»

Läran om folksuveräniteten, d. v. s. att all makt i samhället utgår från 
och tillhör hela folket, föres även till torgs i Patriotens spalter, ehuru direkta 
uttalanden på denna punkt äro fåtaliga.5 Det bör emellertid observeras, 
såsom med all rätt framhållits, att man i den svenska diskussionen av 
denna angelägenhet ej gör klart för sig, vad folksuveräniteten egentligen 
innebar. Ej heller i Frankrike mäktade man under revolutionens första 
år klargöra, vad som dolde sig härunder.6 Läran om folksuveräniteten 
torde vid denna tid för allmänheten knappast ha varit mer än ett skäligen 
tomt begrepp, som dock uttryckt medelst olika formuleringar blev ett 
kärt slagord, vilket med fördel kunde kombineras med hetsiga utfall mot 
tyranner och despoter.

1 Om Wilfarelsen, Philipsons inledningsartikel i nr 1—2 av Patriotens andra häfte, 
14 december 1792.

2 Patrioten 17 augusti 1792.
3 Höffding, Jean Jaques Rousseau og hans Filosofi (Köpenhamn 1896), s. 6.
4 En Blick på det Mänskliga Lifwet (insänt), Patrioten 4 december 1792. — Philipsons 

ovan not 1 citerade art. Om Wilfarelsen. — I detta sammanhang kan påpekas, att reli
giösa frågor mycket sällan diskuteras i Patrioten. Philipson själv hyste tydligen ringa 
intresse för dylika spörsmål. Han har uttalat, att en religion, om den nu skall kunna 
påtvingas förnuftiga varelser, måste bestå av klara och bevisade sanningar. (Patrioten 
24 augusti 1792.) Han förklarar sig i sin tidning icke kunna inta andra teologiska ämnen 
än sådana, som behandla frågan, om någon särskild religion kan bevisas ha »något nöd
vändigt sammanhang med en Stats sanna wäl och bestånd». (Utgifwarens Anmärkning, 
Patrioten 2 oktober 1792.) — Åtskilliga anfall mot prästerna förekomma i tidningen. De 
beskyllas bl. a. för att hålla allmogen nere i okunnighet och för att leva i bekvämlighet,, 
överflöd och fåfänga.

5 Det mest konsekventa förekommer i en av Philipson gjord översättning från den 
nordamerikanska regeringsformen och lyder kort och gott: »Al Magt och Myndighet til- 
hörer Folket, och följakteligen utgår ifrån Folket.» Patrioten 9 oktober 1792. Ifråga
varande artikel, som i form av ett fingerat brev behandlade nordamerikanska förhållan
den, renderade f. ö. Philipson ett tryckfrihetsåtal, varom mera nedan.

6 Alma Söderhjelm, a. a. II, s. 136 f.
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Betydligt bättre reda på sig har man, då det gäller jämlikheten och de 
mänskliga rättigheterna. De äro Philipsons ledande principer, med 
stor kraft redan framförda i hans ovannämnda broschyr. Dessa läror 
hade nnmera ntan tvivel vnnnit ett vidsträckt gehör hos allmänheten. 
Det vimlar av uttryck för dem i Patrioten och i den radikala pressen över
huvud. Betecknande är, att Thomas Paines avhandling om dessa frågor, 
som i svensk översättning utkommit någon gång under andra halvåret av 
1792, blev en mycket stor bokhandelsframgång, en verklig best seller.1

Läran om de mänskliga rättigheterna innebär, såsom den vid denna tid 
framställes i den svenska radikala pressen, framförallt individuell frihet 
av olika slag. Särskilt gäller det människans, individens, frihet och 
rättighet att obehindrad av andra, men också utan att hindra andra från 
samma rättighet, få bruka sina krafter på det sätt, som individen anser 
för sig vara mest fördelaktigt för att vinna högsta möjliga grad av säll- 
het.1 2 Dessa synpunkter, som härstamma från Rousseau och utgöra ett 
grundferment i hans åskådning, betecknas i Patrioten som de för alla 
individer gemensamma, oskiljaktiga och oavhändbara mänskliga rättig
heterna.

I dessa resonemang har redan jämlikhetsprincipen kommit till uttryck. 
Dess teoretiska grundval ligger i det förhållandet, att det ej finnes någon 
skillnad mellan individerna i rättigheten för var och en att njuta sin 
högsta möjliga sällhet.3

Ehuru dessa principer om mänskliga rättigheter och jämlikhet äro i 
hög grad individualistiska, har man likväl en stark känsla för det all
männas, d. v. s. samhällets, väl. Påpekas bör dock, att den individualis
tiska synpunkten alltjämt bibehålies, i det att det betonas, att den enskilde 
medborgaren genom att gagna det allmänna även gagnar sig själv. Den 
verklige medborgaren inser, »att det allmännas minsta styrsel rörer hans 
sällhet och deltager därför med mod och hjärta i allmän rätt», fram
håller Philipson själv med ett citat från Thorild.4

Från dessa teoretiska utgångspunkter för Patrioten en energisk kamp 
för upplysning och tolerans, för frihet och jämlikhet medborgarna emel
lan. Tidningen anfaller alla slags privilegier, särskilt de adliga, och in
stitutioner, vilkas grund ej är allas väl.5 Den angriper med skärpa tyran
ner och despoter, och dess utgivare drar sig ej ens för att, om än i maske
rade former, polemisera mot monarkiens och den ärftliga kungavärdig- 
hetens principer och i stället rekommendera den demokratiska republiken, 
efter amerikanskt och franskt mönster byggd på grundvalen av folk
suveräniteten och de mänskliga rättigheterna.6 Som skribent är den

1 ». . . cette traduction a le plus grand succés et beaucoup de débit», heter det i en 
notis i den franska tidningen Gazette Nationale de France 8 november 1792. — Paine, 
den bekante engelsk-amerikanske skriftställaren, var en av de 17 utlänningar, som av 
den lagstiftande nationalförsamlingen erhållit fransk medborgarrätt.

2 Om Friheten (insänt), Patrioten 13 november 1792.
3 Om Regeringssättets werkan på et folks seder (insänt), Patrioten 11 september 

1792.
4 Patrioten 17 augusti 1792. — Thorild, Friheten, art. i Den nye Granskaren (1784). 

Samlade skrifter II (1820), s. 96.
5 De adliga privilegierna blevo i Patriotens spalter »ganska oblygt antastade», skriver 

Adlerbeth i sina Historiska anteckningar II (1857), s. 177.
6 Philipsons förkärlek för vad han kallar den »representativa demokratien», d. v. s. 

en statsform i stil med den franska och i all synnerhet den nordamerikanska republiken,
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27-årige läkaren Philipson en värdig kollega till de franska revolutions- 
journalisterna, till de män, som med pennan kämpade för revolutionens 
sak.1

Om franska revolutionen kannstöptes det livligt i 1790-talets Sverige, 
och som ovan nämnts, tog man gärna parti för eller emot. Får man tro den 
samtida franska pressen, skulle revolutionen på det hela taget ha varit 
synnerligen populär i vårt land2, och förekomsten här av en revolutions- 
vänlig opinion är också lätt att påvisa. Men å andra sidan erbjuder det 
inga svårigheter att peka på uttryck för en vidsträckt, i djupaste mening 
revolutionsfientlig opinion, som vänder sig såväl mot revolutionens y tt
ringar som mot dess principer. Gustavianerna t. ex. hyste samma avsky 
för den franska omvälvningen, som Gustav III hade gjort, och överhuvud 
var man i konservativa kretsar förfärad över de idéer, »vilka för när
varande utgöra Frankrikes olycka».3

I motsats till vad man skulle kunna tro, behandlas revolutionen rela
tivt sällan i Patrioten4, och tidningens positiva inställning till densamma 
framgår i själva verket främst av accepterandet av revolutionens all
männa idéer och av de talrika utfallen och hotelserna mot tyranniska 
härskare. Sin ståndpunkt har tidningen, under här behandlade period, 
för övrigt bäst dokumenterat med några översättningar ur den franska 
revolutionspressen. Men eljest beröras de franska händelserna i Patriotens 
spalter i allmänhet blott i förbigående. En skribent förebrår fransmännen 
för att de härlett sina lagar icke från Guds utan från nationens vilja, vilket 
mötte ett genmäle från Philipson själv, som förmodligen häri såg ett an
grepp på läran om folksuveräniteten.5 En annan insändare gör gällande, 
att revolutionen vore rättfärdig med tanke på hur den franska despotien 
behandlat sina undersåtar.6

Tilltron till de franska vapnens förmåga — Frankrike hade ju under 
1792 råkat i krig med Preussen och Österrike — kommer främst fram i 
en av de nämnda översättningarna, Skola våra fiender komma till Paris?7 
Det är en hänförd skildring av den frivilliga värnplikten, som under 1792 
börjat tillämpas i Frankrike och som enligt artikeln ställde hela franska

framgår bl. a. av en redaktionell anmärkning i Patrioten 13 november 1792. Om hans 
förtäckta anfall på den monarkiska statsformen se nedan.

1 Omdömet Alma Söderhjelms; a. a. II, s. 156.
2 Så skriver Le Moniteur 1 augusti 1792: »On attaché ici beaucoup d’intérét aux af- 

faires de la France. En général on aime sa nouvelle constitution. La conduite mesurée, 
ferme et toujours noble de M. Veminac (det revolutionära Frankrikes sändebud i Sverige 
maj—september 1792), a rendu 1’opinion publique plus favorable å la cause tant calom- 
niée du patriotisme.»

3 H edvig  E lisabeth  C harlottas D agbok III (1907), s. 542.
4 Man torde knappast kunna instämma i Alma Söderhjelms omdöme, att tidningen 

»överflödar . . .  av notiser och framställningar från Frankrike och andra länder»; a. a. II, 
s. 153.

5 Något rörande Lagstiftningar (insänt), Patrioten 2 oktober 1792. — Utgifwarens 
Anmärkning, ibid. — Philipson ställer sig tydligen skeptisk mot Rousseaus förordande 
av den gudomliga auktoriteten såsom oundgänglig för lagarnas bestånd och efterlevnad. 
Jfr Contrat social (Amsterdam 1762) IV, kap. 8, särskilt s. 299 f. Jfr ovan s. 210, not 4.

6 Något om Frankrike (insänt), Patrioten 8 januari 1793.
7 Patrioten 7 september 1792. — Originalart., Viendront-ils å Paris?, i den franska 

tidningen Chronique de Paris 17 juli 1792. Den svenska översättningen är ej fullt orda
grann, och en del uteslutningar ha vidtagits.
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folket i vapen mot dess fiender. Som regel äro direkta uttalanden om 
aktuella revolutionshändelser sällsynta i Patrioten.

Det har med rätta påpekats, hur onyanserat franska revolutionen upp
fattades i samtidens Sverige. Man förmådde i allmänhet ej att särskilja 
de olika faserna i revolutionens förlopp eller konstatera någon utveck
ling. Även om detta till en viss grad är naturligt med hänsyn till att ett 
verkligt historiskt perspektiv ej gärna kan anläggas på näraliggande 
händelseförlopp, har man dock ofta anledning att förvånas över de svenska 
tidningarnas »tama och otidsenliga utläggningar».1 Detta kan med ett 
par undantag — särskilt då för Leijonanckers nedannämnda analys — 
även gälla för Patrioten. Tidningen applåderar, utan att i allmänhet 
riktigt veta, vad det är fråga om, entusiastiskt och abstrakt den franska 
revolutionen som en källa till frihet, jämlikhet och broderskap.

Mycket skulle kunna tilläggas om det allmänna filosofiska och poli
tiska innehållet i Patrioten. Här skall nu endast erinras om det ytterst 
intressanta inlägg till proletärernas förmån, som i tidningens spalter 
gjordes av konteramiral Fredrik Vilhelm Leijonancker. I en artikel, be
titlad Tankar över franska revolutionen1 2, som dock mindre behandlar 
själva revolutionen än ägnar sig åt allmän samhällskritik och ett utopiskt 
utkast till ett bättre samhälle, påvisar Leijonancker, huru fransmännen 
i sin omdaning av samhället endast utdömt skuggan, titlar och ärftligt 
adelskap, men lämnat själva kroppen orörd. En privatperson kan näm
ligen fortfarande, om han har tillräckligt med kapital, bli ägare av vid
sträckta jordområden och därigenom bli herre över de verkliga jordbru
karna och näringsidkarna. Mot en sådan oreglerad äganderätt opponerar 
nu Leijonancker och framhåller som sin mening, att ingen får äga mer 
jord, än han behöver för sitt uppehälle och själv kan bruka. I det »över
flödiga ägandet», som kan användas mot andra medborgare och inskränka 
deras frihet, ser han den största fara för ett harmoniskt samhälle. Sär
skilt angriper han arvsrätten som privaträttslig samhällsinstitution, var
igenom man genom att transportera samlad överflödig egendom på 
barnen kan sätta dessa i stånd att leva oberoende av eget arbete. På 
detta sätt införes, argumenterar han, nämligen makt och med makt 
tyranni.

Leijonancker inser klarsynt, att även det rörliga kapitalet kan användas 
som ekonomisk exploateringskälla. Han har, trots närheten i tid och 
rum, uppfattat, att franska revolutionen ej frigjort samtliga medborgar- 
skikt, såsom dåtidens radikala framstegsmän i allmänhet ville göra gäl
lande, utan att proletärerna lämnats utanför det segrande borgerskapets 
samhälle.3 I sin märkliga artikel ger han, och det långt före Marx, uttryck 
åt ganska klara klasskampstankar och åt sådana rent kommunistiska eller 
socialistiska tankegångar, vilka även i samtidens Frankrike ansågos 
»såsom höjden av djärv och otillåten radikalism»4 — äganderätten betrak

1 Alma Söderhjelm, a. a. II, s. 137 f.
2 Patrioten 24 december 1792. — Utförligt referat hos Vennerström, Svenska  u top ister  

I (1913), s. 18 f. — Jfr även Alma Söderhjelm, a. a. II, s. 151 f., Axel Strindberg, A rbetare  
och rad ika ler i  1700-talets Sverge (1935), s. 198—199 och Henriksson-Holmberg, S ocia lism en  
i  Sverge 1770— 1886  (1913), s. 103 f.

3 Vennerström, a. a ., s. 31, 18.
4 Jfr Alma Söderhjelm, a. a. II, s. 150.
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tades som sakrosankt, och det är ingen tillfällighet, att den står sido- 
ordnad med friheten i den franska deklarationen om de mänskliga och 
medborgerliga rättigheterna av år 1789.1 Det är för visso anmärknings
värt, att nnder dessa bourgeoisiens genombrottsdagar, då det stora 
vsociala problemet är spänningen mellan adel och ofrälse, även fronten 
borgare — proletär uppmärksammas och klarsynt och intelligent be
handlas.

Liksom de ansatser till socialistisk kritik, vilka döko upp under senare 
hälften av 1700-talet, endast vunno föga anklang och ingen förståelse, 
intresserade sig den franska revolutionen i allmänhet ej för de egentliga 
proletärernas, industriarbetarnas, sak, vilken helt skymdes av bonde
problemet och diskussionen om »la loi agraire».1 2 Dock gjorde socialistiska 
och kommunistiska idéer sig gällande i den praktiska politiken under den 
egentliga revolutionsperioden 1789—1793, särskilt beträffande jord- och 
arvsfrågor, varjämte röster även höjdes för socialisering av industrien, 
handeln och livsmedelsförsörjningen.3 Det är ej otänkbart, att det är 
dessa förhållanden, som omedelbart via den utländska pressen påverkat 
Leijonancker.4 Denne har för övrigt i tidigare litteratur framställts såsom 
alltför isolerad, då det gäller analysen av franska revolutionens innebörd. 
Dock påträffas hos några av hans svenska samtida liknande tankegångar, 
till vilka hans egna böra ställas i relation.5 I vad mån Leijonanckers 
uppfattning får betraktas som helt originell eller bygger på andras tankar, 
är vanskligt att avgöra, och problemet kan här ej upptagas till behand
ling. Men att överhuvud redan 1792 kunna inse franska revolutionens 
klart borgerliga begränsning — och åt denna uppfattning har Leijonancker 
i Sverige först givit offentligt uttryck — därtill kräves sannerligen den 
geniala blick, som man tillskrivit den tio år senare framträdande Saint- 
Simon.6

Även Philipson själv, fattigläkaren på Söder, hade ögonen öppna för 
det proletära problemet, med vilket han konfronterades under sin dagliga 
gärning.7 I sin tidning har han flera gånger tagit sig an de ekonomiskt 
förtrycktas sak, och han säger sig frukta för en revolution, om inte »under
klassens» krav på en bättre och drägligare existens uppfylles. Liksom 
Leijonancker inser han samhällets karaktär av tummelplats för krassa 
klassintressen — ytligt sett framhäver han kanske klasskampens bety
delse starkare än vad »den röde amiralen» gör.8 Det är den medvetne 
samhällsreformatorn, som talar. Patrioten drar en lans för alla de grup

1 Rättighetsdeklarationen art. 2. Strzelewicz, K a m p e n  om  de m än sk liga  rättigheterna  
(1943), s. 51.

2 Kautsky, K la ssm o tsä ttn in g a rn a  i  den fran ska  revolu tionens tidså lder (sv. övers., 
1917), s. 96. — Strindberg, a. a., s. 76.

3 Se härom särskilt Krapotkin, F ran ska  revolutionen 1789— 1793 II (sv. övers., 1926) 
kap. LVIII, LIX, LX.

4 Henriksson-Holmberg, a. a ., s. 82—83.
5 Strindberg, a. a ., s. 83, 198—199, 210—211, 275.
6 Engels, Socia lism ens utveckling från  u to p i till vetenskap (sv. övers., 1932), s. 17.
7 I Sverige spelade industrien ännu en skäligen blygsam roll, men i Stockholm, dit en 

oproportionerligt stor del av landets industri var koncentrerad, fanns dock vid denna tid 
ett utpräglat fabriksarbetarproletariat. Söder var den speciella arbetarstadsdelen. Strind
berg, a. a., s. 53.

8 Inledningsartikeln, Patrioten 17 augusti 1792. — Den ovan s. 210 citerade artikeln 
Om Wilfarelsen.



per inom samhället den anser vara vanlottade. Tidningen är icke något 
specifikt klassorgan.

Under sensommaren och hösten 1792 hade Philipson några gånger 
kommit i konflikt med myndigheterna på grund av sin frispråkighet. 
Vid ett tillfälle var anledningen en i Patrioten införd översättning av en 
adress till hertigen av Braunschweig, överbefälhavaren för de mot Frank
rike allierade makternas arméer.1 Originalet var hämtat från den franska 
tidningen Chronique de Paris den 14 juli. Den tyske hertigen uppmanades 
här bl. a. att ej längre tjäna »krönta dårar eller stråtrövare», som det på 
äkta revolutionärt manér heter i Philipsons ordagrant gjorda översätt
ning. Adressen andades för övrigt hänförelse för det fria Frankrike och 
var fylld av de gängse utfallen mot tyranner och despoter.1 2

Denna artikel väckte stort uppseende, och de kejserliga och preussiska 
ministrarna i Stockholm, vilka kände sig särskilt träffade å sina rege
ringars vägnar, anförde klagomål. Den svenska regeringen, som ännu ej 
— det var i slutet av augusti — fattats av den skuggrädsla för den in
hemska frihetsrörelsen, som den snart skulle gripas av, nöjde sig dock 
med att tilldela Philipson en varning och mottaga hans ursäkt.3

Vid ett senare tillfälle blev Philipson för ett förtäckt angrepp på den 
ärftliga monarkien åtalad inför rätta. I en lång och entusiastisk skildring 
av nordamerikanska förhållanden4, uppgiven som ett brev från en re
sande men utan tvivel författad av Philipson själv5, hade han nämligen 
infört en del översättningar ur den amerikanska konstitutionen och rättig- 
hetsförklaringen, bl. a. följande passus: »så är begreppet att födas överhets
person, lagstiftare eller domare en orimlighet». Ordet överhetsperson 
tolkades nu av myndigheterna såsom betydande kunglig person, varför 
det ansågs, att Philipson angripit den ärftliga tronföljden. Som Sveriges 
grundlagar fastställde sådan tronföljd för kungahuset, »våra höga över
hetspersoner», hade Philipson alltså enligt åklagarens påstående förbrutit 
sig mot tryckfrihetsförordningen, som ju fredade det gällande regerings
sättet mot allt klander.6

Under rättegångsförhandlingarna visade det sig, att det omstridda 
uttrycket var en direkt översättning ur parisprofessorn Delacroix’ av
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1 Patrioten 28 augusti 1792. — Adressen i sin helhet avtryckt hos Alma Söderhjelm, 
a. a. II, s. 154 f.

2 Det citerade stället lyder i den franska tidningen: ». . . des sots ou des brigands cou- 
ronnées». — Samtiden synes i många fall ej ha uppfattat adressens karaktär av över
sättning, ehuru Philipson själv framhållit detta, utan betraktat den som ett alster av hans 
egen penna. Sålunda skriver Franc t. Armfelt: »En medicus, vid namn Philipson . . . har, 
uti en alldeles äkta Jacobiner-ton angripit Hertigen af Brunsvik, med en så kallad fri 
öfversättning af en adress till Hans Durchlaut, där den sak han går att fäckta för ogement 
illa afmålas.» Ridderstad, Gömdt är icke glömdt VII (1849), s. 7. — Underligt nog synes 
en så framstående kännare av både den franska revolutionspressen och den samtida 
svenska som Alma Söderhjelm ej heller ha insett, att det verkligen är fråga om en över
sättning; a. a. II, s. 153.

3 Lars von Engeström, Minnen och anteckningar I, s. 195 f. — Hjelm, Sqvaller i Poli- 
tiquen 3 september 1792. — Rikskanslerns diarium över inkomna handlingar 1. och 10 
september 1792. F 653: a, UUB. Jfr ovan s. 209, not 1.

4 Bref från en Resande i Norra America til en Wän i Stockholm, 1789. Patrioten nr 
22—26, 9 oktober 1792. Jfr ovan s. 210, not 5 och s. 211, not 6.

5 Elovsor*, a., a., s. 165 f.
6 Åklagarens inläga, hpvrättsprotokoll 24 oktober 1792. Liksom följande här åbe

ropade rättshandlingar tr. i Patrioten 7 juni 1793.
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handling Constitutions des principaux États de PEurope et des États- 
Unis de PAmérique, där det lydde: »1’idée d’un homme, né Magistrat, 
Législateur on Juge, est absurde». Åklagaren gjorde gällande, att det 
franska ordet »magistrat» rent språkligt ej kunde tolkas som överhets
person i mening av medlem av kungahuset utan som ämbetsman eller 
magistratsperson. Philipson skulle alltså ha förvanskat originalet oeh 
förbrutit sig mot tryckfrihetsförordningen och successionsordningen.

Philipson å sin sida uppträdde frimodigt, bevisade med anförande av 
allehanda lingvistisk facklitteratur, att »magistrat» i detta sammanhang 
måste återges med överhetsperson i nyss nämnda betydelse av kunglig 
person och bestred anklagelsen.1 Processen följdes med stor uppmärk
samhet i landet och slutade med att Philipson blev frikänd. Tidnings
numret i fråga, av vilket endast sex exemplar funnos oförsålda, då det 
belädes med kvarstad, blev dock enligt rättens formliga utslag indraget, 
och dess omtryckning förbjöds.1 2

Att Philipson själv var en övertygad republikan, som ansåg det vara 
en orimlighet »att födas till överhetsperson», torde vara klart. Åtalet 
hade icke avskräckt honom, och innan utslaget ännu fallit, gjorde han en 
ny agitatorisk framstöt i samma riktning. I början av december införde 
han i sin tidning en översättning av ett öppet brev till franska folket, 
författat av den ovannämnde Thomas Paine.3 Denne dokumenterade 
här sin glödande hänförelse för den franska revolutionen och uttalade bl. a. 
en förkastelsedom över de »små sakerna, sådana som monarki, konungs
lighet, kungastyrelse och därtill arvsrätt . . . tillika med alla sina narr- 
aktigheter», som uttryckssättet lyder i Philipsons version.4 Här har dock 
Philipson en känsla av nödvändigheten att gardera sig själv och tillägger 
ironiskt i en not, att Paine tydligen befinner sig i ett slags yra, då han 
gäckas med så heliga ting.

Under slutet av 1792 och början av 1793 kan man i Sverige konstatera 
förekomsten av en missnöjd opinion av stor omfattning, även om det 
ingalunda var frågan om en verklig, medveten revolutionär rörelse. 
Den första belåtenheten med Reuterholms regim hade snart nog svalnat 
och förbytts i missnöje. Det grundläggande elementet var de ofrälses 
harm över regeringens alltmera framträdande gynnande av adeln. Tidens 
stora sociala motsättning är ju den av främst ekonomiska orsaker beroende 
spänningen mellan adel och bourgeoisi och utgör själva grunden till den 
svenska »jakobinismen», ett radikalt åskådningssätt, som hämtar sin in
spiration från den franska revolutionens anlopp på samtidens ännu väsent
ligen feodala samhälle. Allt häftigare fordrar man nu allas likhet. Man 
kan härvidlag konstatera, att den rent teoretiska, radikala, av de franska 
revolutionsidéerna färgade opinionen sammansmälter med det aktuella

Per-Adolf Lange

1 Hovrättsprotokoll 25, 26, 29 oktober, 2 november 1792. — Elovson, som under
sökt Philipsons förhållande till Delacroix, betygar korrektheten av Philipsons uppgifter; 
a. a., s. 164 f.

2 Hovrättsprotokoll 14 november, 17, 20, 21 december 1792. — Jfr Arvidson, a. a. 
s. 235 f.

3 Patrioten 4 december 1792. Jfr ovan s. 211, not 1.
4 Originaltexten på motsvarande ställe lyder: ». .. les colifichets de la monarchie, 

de la royauté, de la régence & de la succession héréditaire, avec toutes ses absurdités . . .» 
Chronique de Paris 22 oktober 1792.
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missnöjet över regeringens åtgärder.1 Härigenom underlättades utan 
tvivel spridandet av de »jakobinska» lärorna bland den svenska allmän
beten.

Symptomatiska för stämningen inom landet voro varjehanda bullrande 
och larmande demonstrationer på gator och källare för frihet och jäm
likhet och för de franska vapnens sak. Hertigen-regenten uppvaktades 
med anonyma brev med hotelser och beskyllningar. Regeringen blev 
uppskrämd, och Reuterholm hade nu av den alltmera tilltagande oron 
blivit botad för det svärmeri för frihet och jämlikhet, som ju i grunden 
passade så illa till hans kynne. Dock motsatte han sig av prestigeskäl 
energiskt de ändringar, vilka nu föreslogos hertigen i den för mindre än 
ett halvår sedan med så stor vältalighet proklamerade tryckfriheten, 
men han kunde likväl ej hindra, att denna i slutet av december 1792 
blev kraftigt beskuren. Hertigens beslut härom ökade missnöjet och 
väckte en storm av harm samt nya demonstrationer, vilka omkring års
skiftet resulterade i formliga kravaller i Stockholm.

Det är mot bakgrund av dessa oroligheter och regeringens alltmera fram
trädande reaktionära hållning, som indragningen av Patrioten måste 
ses. Redan i december var Philipson betänkt att upphöra med sin tid
ning, då han betraktade sin ställning såsom oviss till följd av inskränk
ningarna i tryckfriheten.1 2 Den 31 december tog han sig före att i Patrioten 
publicera ett utdrag ur Gustav III:s diktamen till rådsprotokollet av den 
26 april 1774, där konungen kraftigt framhållit skälen för utvidgad tryck
frihet. Detta kunde inte annat än fattas som öppet hån mot myndig
heterna, och vederbörande begrepo också piken. Den blev den direkta 
orsaken till de åtgärder, som nu vidtogos mot Philipson.3 Myndigheterna 
hade ju redan förut haft åtskilligt att anmärka mot honom och togo nu 
steget fullt ut. Genom justitiekanslern förbjöds Philipson i början av 
januari 1793 att utge Patrioten.

En orädd kämpe för humanitet och social rättvisa hade därmed tills 
vidare bragts till tystnad. Först i slutet av maj kunde Philipson åter 
börja utge sin tidning. Den utkom emellertid i fortsättningen utan åsatt 
namn och undergick enligt de ändrade tryckfrihetsbestämmelserna bok
tryckarens förhandscensur, varför den också med strykningar och tom
rum ser ut, har det sagts, som en »veritabel gissningsgåta».4 Här är 
dock ej platsen att skildra Patriotens fortsatta öden fram till våren 1794, 
då Philipson definitivt nedlade sin tidning.

1 Alma Söderhjelm, a. a. II, s. 219 f., 205.
2 Härpå tyder Philipsons meddelande i Patrioten 24 december 1792, att han i Stock

holms Posten närmare ämnade kungöra, när nästa nummer av hans tidning skulle ut
komma. — Hjelm uppger några dagar senare, att Philipson inte visste, om han skulle 
kunna fortsätta att utge Patrioten. Sqvaller i  P o litiqu en  27 december 1792.

3 Franc t. Armfelt 8 januari 1793. Ridderstad, a . a. VII, s. 64. — Adlerbeth, H is to r isk a  
A n teckn in gar II, s. 189 f. Jfr Ljunggren, Svenska vitterhetens häfder efter G ustaf I I I  :s 
död II (1877), s. 50 f.

4 Vennerström, a. a. s. 17.


