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Förord

En avhandling tillkommer inte i ett vakuum. Precis som handskriftcirkulerade smädeskrifter kan ses som en slags kollektiva verk med många fler inblandade än den enskilde författaren, tillkommer också de flesta avhandlingar i ett nätverk. Den som haft allra störst inverkan på just detta verk är min
huvudhandledare professor Marie-Christine Skuncke, och för detta är jag
henne djupt tacksam. Redan genom en entusiasmerande och spännande föreläsning under min allra första termin på universitetet inspirerade hon mig till
att våga satsa på 1700-talet. Hon har sedan med sitt djupa kunnande, sin
noggrannhet och sitt brinnande intresse för 1700-talsforskningen funnits vid
min sida alltsedan magisteruppsatsen.
Bredvid Marie-Christine har det funnits en biträdande handledare. Rollen
har innehafts av flera olika personer under åren, alla med sina särskilda specialområden och kvaliteter. Jag vill tacka Lars Burman, Anna Cullhed och
Ann Öhrberg för att de i denna funktion (och även utanför) har bistått med
inspiration, uppmuntran, hjälp och nya perspektiv när jag behövt det som
mest.
Jag har under dessa mina (första) år som 1700-talsforskare ofta slagits av
att det är ett forskningsområde som utmärks av en generös och uppmuntrande stämning bland utövarna. Genom det tvärvetenskapliga 1700talsseminarium som Marie-Christine Skuncke organiserat under många år
har jag givits möjligheten att diskutera med forskare från en mängd discipliner och lärosäten. Många av dem har läst och kommenterat mina manus och
ofta givit mig tillgång till egna manus redan innan de gått i tryck. Bland dem
som generöst bistått mig vill jag särskilt tacka Lili-Anné Aldman, Carina
Burman, Bo Bennich-Björkman, Peter Hallberg, Jonas Lilliequist och Jonas
Nordin.
En forskare har haft särskilt stark inverkan på min egen forskning är
Ingemar Carlsson. Genom att skänka mig sin omfattande otryckta bibliografi
över handskriftcirkulerade politiska verk från gustaviansk tid är det på
många sätt han som gjort denna avhandling möjlig. Förutom hjälp med material har han också bistått med kommentarer, svarat på frågor och givit mig
vänlig uppmuntran under arbetets gång.
Jag vill även tacka Henrika Tandefelt för hennes kloka och insiktsfulla
opposition på min licentiatavhandling, samt Mikael Alm, Paula Henriksson,
Peter Lind, Patrik Mehrens och Janna Svendsen för att de med sina respekti-
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ve specialistkunskaper gav mig goda råd och kommentarer vid slutventileringen.
Min kära svärkusin Peter Waites har hjälpt till med språkgranskning av
avhandlingens engelskspråkiga delar.
Arbetet med avhandlingen hade inte varit möjligt utan den kunniga och
hjälpsamma personalen på en rad bibliotek, arkiv och kulturinstitutioner. Jag
vill särskilt tacka för den tillmötesgående service jag fått på Helsingfors
universitetsbibliotek, Linköpings stiftsbibliotek, Lunds landsarkiv, Lunds
universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, samt på Riksarkivet,
Kungliga biblioteket och Nationalmuseum i Stockholm. Inte heller hade jag
kunnat klara mig utan all hjälp jag fått från administrationen på Litteraturvtenskapliga institutionen och från universitetets enhet för publicering och
grafisk service.
Det är många fler som följt mig under arbetet, såväl kollegor som vänner
och släktingar. Jag har under åren i Engelska parken haft turen att få dela
mitt arbetsrum med mina roliga och vänliga kolleger och vänner Jerry Määttä, Ilona Hanke och Ann-Sofie Lönngren. Anna-Maria Rimm har följt mig
från magisteruppsats till disputation och ofta kommit med råd, stöd och hjälp
på ett sätt som bara en annan doktorand som upplevt handskriftsinducerade
synproblem kan göra. Många är också de lunch- och fikaraster då samtal
med bland andra Sofi Qvarnström har hjälpt mig att få perspektiv på både
forskning och undervisning.
Jag vill även tacka min pappa och min mamma för att de alltid stöttat mig
i mina studier och trott på min förmåga trots att jag själv har tvivlat. I slutarbetet har de också bidragit genom att korrekturläsa. Jag har också fått ovärderlig hjälp med korrekturläsningen från Petra Rohrer och Tove Solander.
Vid min sida har jag därtill haft trogna, kärleksfulla vänner som sett till
att jag ibland fått välbehövlig vila från 1700-talet. Anna Jonsson, Malena
Jäder, Linn och Ylva Saarinen och Tove Solander är bara några av dem som
hjälpt mig upprätthålla en viss kontakt med modernare tidsåldrar.
En stor inspiration i både arbetet och livet i övrigt har jag fått från mina
farföräldrar. Trots att de gick bort innan jag riktigt hunnit lära mig uppskatta
innehållet i deras stora boksamling har de alltid funnits med mig i tanken.
Min egen bok är en något försenad 100-årspresent till farfar.
Till sist vill jag tacka min make och följeslagare i livet Björn Nordlund.
Du är min hjälte och mitt ljus!
Generösa ekonomiska bidrag till avhandlingsarbete och tryckning har erhållits från: Förra folkskolelärarinnan Aili Ahlholms donation för historisk
forskning, Karl och Betty Warburgs fond, Konung Gustaf VI Adolfs fond för
svensk kultur, Torsten Söderbergs stiftelse och V Ekmans stipendium för
Uplands nation.
Uppsala 100413
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1. Inledning

I november 1779 skriver Gustaf III:s svägerska Hedvig Elisabeth Charlotta i
sin dagbok: ”paskiller är på modet och sätts varje dag upp på gathörnen i
Stockholm […] Polisen gör dagliga patrullrundor för att ta ned smädelserna
och avslöja vem som skrivit dem”.1 Oppositionsmannen Axel von Fersen
d.ä. bekräftar hertiginnans uppgifter. Enligt honom fanns samma år ofta
”uppklistrade på gathörnen skrifter beträffande Konungen, hans regering och
hof, som polisen måste borttaga vid daggryningen”.2 Ett knappt decennium
senare skriver hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta att ”det vimlar av
smädelser och verser mot kungen, de är mycket skarpa och visas bara vänner
emellan”.3
Under sin regeringsperiod skaffade sig Gustaf III allt starkare kontroll
över medierna. De smädeskrifter som hertiginnan och von Fersen beskriver
kunde därför inte spridas i tryck. De oppositionella smädeförfattarna hade
däremot möjlighet att utnyttja tidens blomstrande handskriftskultur – en
spridningskanal som makthavarna aldrig lyckades få kontroll över.
De handskriftcirkulerade smädeskrifterna mot Gustaf III var en del av en
intensiv politisk diskussion som inte sällan bokstavligen handlade om liv och
död för de politiska aktörerna. Just denna del av diskussionen har dock inte
tidigare rönt någon större uppmärksamhet inom den historiska forskningen.
Studier kring perioden har hittills främst fokuserat på Gustaf III själv, hans
person, politik och propaganda, och en del har även skrivits om oppositionen
mot honom. De handskriftcirkulerade oppositionella skrifterna har tidigare
enbart studerats mer utförligt i en otryckt licentiatavhandling.4 I övrigt
nämns materialet sporadiskt i verk som i första hand undersöker andra sorters texter och artefakter.5 I denna avhandling vill jag därför ta ett samlat
1
Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok, ”Lettre au mois de Novembre de 1779. de Gripsholm”,
RA, Ericsbergsarkivet, Hedvig Elisabeth Charlottas samling. Min övers, med bistånd från
Marie-Christine Skuncke. Se även Hedvig Elisabeth Charlotta I (1902), s. 217. I original: ”les
Pasquinades, sont en vogue, il y en à eut d’afichér chaque jours au coin des rues de Stockholm
[…] La Police est occupée journellement à faire des revue generalle, pour enlever ces libelles,
et decouvrir ceux qui les écrivent.”
2
von Fersen IV (1869), s. 158–159.
3
Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok, ”Lettre au mois de Mars 1789 de Stockholm”, RA,
Ericsbergsarkivet, Hedvig Elisabeth Charlottas samling. Se även Hedvig Elisabeth Charlotta
III (1907), s. 59. I original: ”Les libelles et les vers contre le Roi fourmillient, il y en à de tres
violent qui ne se montrent qu’entre amis.”
4
Areskog (1999).
5
Till exempel Odhner I–III (1885–1905), Larson (1959), Alm (2002) och Wolff (2008).
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grepp på ett hittills försummat material: handskriftcirkulerade smädeskrifter
mot Gustaf III.

Syfte, material och metod
Eftersom handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III har rönt lite
uppmärksamhet inom tidigare forskning är det övergripande syftet med avhandlingen att rekonstruera denna till stor del bortglömda kommunikation;
en kommunikation som utgjorde en del av den politiska kulturen i Sverige
under Gustaf III:s regering. Begreppet ”politisk kultur” används ofta av historieforskare i betydelsen gemensamma värderingar, symboler och outtalade regler som formar politiskt handlande inom en grupp. Den tolkning av
begreppet jag valt att använda mig av fokuserar på betydelsen av politisk
praktik – den politiska kulturen formar inte bara handlande utan skapas och
omskapas också genom människors politiska handlingar.6 Att rekonstruera
de politiska praktiker som de handskriftcirkulerade smädeskrifterna mot
Gustaf III utgjorde blir enligt detta synsätt ett medel att utöka vår kunskap
om hur den politiska kulturen såg ut och fungerade under perioden.
För att genomföra rekonstruktionen kommer tre interagerande metodperspektiv att tillämpas: mediehistorisk analys, retorisk analys och idéanalys.
Den mediehistoriska analysen möjliggör en utredning av kommunikationens
materiella villkor, såsom handskriftsmediets egenskaper och förhållandena
mellan avsändare, distribution, budskap och mottagare. Även den retoriska
analysen är en slags kommunikationsanalys, men med särskilt fokus på en av
materialets vikigaste egenskaper: dess persuasiva natur. Smädeskrifterna mot
Gustaf III var en del av en politisk debatt och hade därmed till syfte att övertyga. Den retoriska analysen gör det möjligt att undersöka författarnas strategier för övertygande i form av interagerande faktorer som argument, språkliga figurer, stilnivå och så vidare. Idéanalys tillämpas i sin tur för att fördjupa analysen av argument och loci (sökställen för argument) i smädeskrifterna
genom att verkens innehåll sätts i relation till tidens idéströmningar och föreställningsvärld. Denna kombination av perspektiv som tidigare ofta behandlats var för sig gör det möjligt att komma åt nya sorters resultat och ge en
bredare bild av materialet.
Materialet för avhandlingen har begränsats till att omfatta 120 handskriftcirkulerade smädeskrifter, som finns förtecknade i avhandlingens bilaga 1a.
Ytterligare 31 verk som inte hamnar inom gränserna för avhandlingens
ämne, men som äger intresse i egenskap av jämförelsematerial, finns förtecknade i bilaga 1b. Urvalsprocessen beskrivs närmare nedan i avsnittet
”Avhandlingens textkorpus”. Eftersom det rör sig om ett så pass outforskat
6

Hunt (1984), s. 10, Demertzis (1986), s. 159–160, Chartier (1991), s. 15, Sennefelt (2001), s.
17–19 och Lindberg (2003), s. 16–17.
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material utgörs en del av undersökningen av en ren kartläggning för att besvara frågor om vilket material som finns bevarat, var det finns bevarat och
vad som går att säga om datering och spridning.
De handskriftcirkulerade smädeskrifterna mot Gustaf III är ett material
som erbjuder flera svårigheter för forskaren. Liksom är fallet med de flesta
handskrifter från 1700-talet kan otydlig handstil och tidsbundet språkbruk
ibland försvåra läsningen, men de största problemen möter forskaren i analysen av verkens budskap, syfte, avsändare och mottagare.
Den egenskap hos materialet som främst erbjuder hinder i arbetet med att
besvara frågor om avsändare och mottagare är att både verkens författare och
läsare av nödvändighet ville bevara sin anonymitet. I vissa fall har vi tillgång
till dåtidens gissningar angående möjliga författare, men ofta råder oenighet
och flera olika personer knyts inte sällan till samma verk. Vad gäller spridning och publik kan vi inte heller med säkerhet avgöra hur stor del av de
faktiska avskrifterna som finns bevarade. Eftersom det till större delen är
högreståndspersoners efterlämnade papper som bevarats blir det också svårt
att med utgångspunkt i de idag existerande avskrifternas proveniens säga
något om den faktiska publikens sammansättning. Det är inte heller alltid
som vi känner till identiteten hos den ursprungliga ägaren av en handskrift.
Ibland har samlingar splittrats och dokument sorterats efter innehåll snarare
än ursprung. I andra fall ingår flera familjemedlemmars papper i samma
samling.
Vissa uppgifter om författare, avskrivare, läsare och spridning går att finna i källor som dagböcker, memoarer, brev och ibland i anslutning till avskrifter och avskriftssamlingar. När sådana uppgifter påträffats har de behandlats, sammanfattats och analyserats i avhandlingen. Svaren på frågorna
om författare och publik kommer dock i första hand att sökas inom verken,
eftersom de externa uppgifterna i allmänhet är opålitliga och fragmentariska.
Genom att studera syfte, argument, språk och stil i verken går det ofta att
finna ledtrådar som kan ge en fingervisning om vilka intressegrupper författarna företrätt och till vilken slags publik verken i huvudsak är riktade.
För att en analys av ett material som detta ska bli fruktbar och begriplig
krävs ett stort mått av kontextualisering. Smädeskrifterna är tillfällesskrifter,
författade utifrån ett visst tillfälle med ett direkt politiskt syfte. De är därför
helt kontextbundna och kan endast förstås utifrån den specifika politiska
situation där de tillkom. För att förstå dem krävs en kunskap hos läsaren om
aktuella händelser och personer, men också om tidens värderingar, traditioner och referensramar; sådant som var självklart när verken tillkom, men
som är svårt att återskapa idag. Materialets karaktär gör därför att studien av
nödvändighet blir tvärvetenskaplig i ansatsen. Först och främst behöver konkreta platser, personer och företeelser som nämns identifieras. Verken måste
sedan sättas i relief mot retoriska och litterära konventioner, det politiska
läge där de tillkom och tidens rådande värderingar, föreställningar och idéer.
Samtidigt kan materialet i sig öka våra kunskaper och nyansera vår förståelse
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av dessa områden. Avhandlingen utgår således från en grundläggande hermeneutisk tanke om en pendelrörelse mellan del och helhet som leder till
ökad kunskap.
Undersökningen syftar till att bidra till den politiska historieskrivningen,
men den kommer också att utgöra ett bidrag till retorikhistorien, smädeskriftens historia, samt handskriftens historia. Avhandlingen är i huvudsak diakront upplagd och i syftet ingår att studera eventuella förändringar i materialet över tid samt att sätta in verken i ett europeiskt sammanhang.

Smädeskriften: Bakgrund och definition
Ämnet för avhandlingen är smädeskrifter mot Gustaf III – begreppet ”smädeskrift” behöver därför definieras närmare. I definitionen har jag valt att
utgå från den klassiska retoriken, vilken har en viktig roll i analyserna. Smädelsen har en tydlig plats inom den klassiska retoriken, eftersom den explicit
ingår i den grundläggande retoriska genreindelningen. De tre olika offentliga
talgenrerna är genus judiciale, där syftet är att försvara eller anklaga, genus
deliberativum, som råder eller avråder, och genus demonstrativum, som prisar eller fördömer. Både lovprisande och smädande tillhör således genus
demonstrativum. Enligt de retoriska handböckerna gäller samma principer
för både hyllning och smädelse, med den skillnaden att talaren framhåller
antingen de goda eller de dåliga egenskaperna hos föremålet.7 För att ytterligare förtydliga kan sägas att genus judiciale handlar om saker som redan
skett och frågan som behandlas är om någon är skyldig eller oskyldig och i
förlängningen om straff ska utdelas eller ej. Genus deliberativum handlar om
framtiden och frågan som ska avgöras är om en handling bör utföras eller ej.
I genus demonstrativum visas någonting upp och frågan som ska avgöras är
huruvida det som visas är värt beundran eller förakt.8
De handskriftcirkulerade oppositionella verk som spreds under Gustaf
III:s regeringsperiod var inte alla av typen smädelse. I minst lika stor utsträckning förekom hyllningar av oppositionella, anklagelser mot kung och
rojalister, försvar av oppositionella, samt råd riktade till såväl kungen som
andra politiska aktörer. Var gränsen mellan de olika retoriska genrerna ska
dras är ofta oklart. Ett skäl är att indelningen är schematisk och svår att tilllämpa på faktiska retoriska praktiker, något redan de antika auktoriteterna
påpekat. Quintilianus ifrågasätter till och med om det överhuvudtaget finns
tal som enbart tillhör en genre och inte har inslag av de två övriga.9 Eftersom
gränserna i praktiken är oklara kommer jag i det följande inte att tala om

7

Se exempelvis Vossius, (1990), s. 8–9, samt Afthonios (2002), s. 70, med kommentar.
Vossius (1990), s. 8–10.
9
Quintilianus [Quintilian] (2001), 3.4: 16.
8
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exempelvis ”demonstrativa verk”, utan istället om ”demonstrativa inslag” i
verken.
Min definition av begreppet ”smädeskrift” tar hänsyn till att verk ofta har
flera syften och använder sig av argumentationstekniker från alla tre talgenrerna. Den tämligen breda definitionen av smädeskrifter mot Gustaf III blir
därför ett verk av oppositionell karaktär som riktar sig mot kungen och innehåller argumentationstekniker från den demonstrativa genren, men som inte
nödvändigtvis har till enda syfte att smäda Gustaf III. En smädeskrift innehåller enligt denna definition alltid demonstrativa inslag, men kan utöver
detta också innehålla drag från de övriga genrerna. I praktiken kan det vara
svårt att dra gränserna för vilka verk som lever upp till dessa premisser. En
utförligare diskussion av de överväganden som gjorts i samband med urvalet
finns nedan under rubriken ”Avhandlingens textkorpus” (s. 25).
Att valet fallit på just de smädande verken inom den oppositionella handskriftproduktionen beror på att jag har bedömt smädeskrifterna vara av särskilt intresse för att undersöka författarnas syn på regenten och samhällets
organisation. Under äldre och tidigmodern tid var den gängse synen att olika
dygder tillföll personer med olika position i samhället och synen på regenten
och samhällets organisation var nära kopplad till tankar om dygder och laster. Huruvida en kung ägde de rätta dygderna eller ej avgjorde om han var en
god furste eller en tyrann. Regenten sågs också som själva huvudet på samhällskroppen och som en förebild för sina undersåtar och därför ansågs bristande dygd hos konungen kunna korrumpera ett helt samhälle.10 I smädeskrifterna är det just dygd och last som ligger i fokus och genom att studera
dessa verk borde det därför också vara möjligt att komma åt författarnas syn
på konungen och samhället.
Det är inom genus demonstrativum som frågor om dygd och last främst
behandlas. När en hyllning eller smädelse ska riktas mot en person rekommenderas talaren att beskriva personens liv och gärningar och relatera detta
till dygder och laster. De loci, eller ”sökställen” där argument till denna slags
tal kan hämtas anges ofta vara: personens härstamning, fosterland, skapnad
till kropp och sinne, framgång, uppfostran och utbildning, gärningar och
deras ursprung i de olika dygderna, dödssätt samt begravning. I sin vitt
spridda lärobok Elementa Rhetorica från 1600-talet kommenterar Gerhardus
Johannes Vossius (Gerhard Johann Voss) att den som tycker att denna ordning ”luktar alltför mycket skola” kan istället utgå från vissa dygder. 11 Redan Aristoteles och Cicero framhåller att både smädelse och hyllning har sin
grund i läran om dygder och laster.12 I den antika läroboken Ad Herennium,
av en anonym författare, rekommenderas också att det som sägs relateras till
10

Skuncke (1993), s. 35–36, Lindqvist (2002), s. 55–63.
Vossius (1990), s. 8–9.
12
Cicero (1957), II. lxxxv. 348–349, Romersk retorik (1994), s. 75, Aristoteles [Aristotle]
(2004), s. 105.
11

19

de fyra kardinaldygderna måttfullhet, klokhet, tapperhet och rättrådighet.
Författaren varnar dock för att framföra enkla anklagelser om att någon är
lastbar och saknar dygder eller att enbart gyckla med föremålet för smädelsen. För att övertyga bör man istället beskriva personens liv och gärningar
och därmed ge en bild av den smädades karaktär. Även Quintilianus och
Cicero framhåller att i både hyllningar och smädelser fungerar en persons
gärningar som långt starkare argument än deras yttre omständigheter och
kroppsliga egenskaper.
Smädeskriften var således del av en mycket gammal retorisk tradition,
och en stor del av skribenterna på 1700-talet kan antas ha fått en skolning
inom området genom bland annat de antika läroböcker som användes i den
högre utbildningen. I vissa läroböcker i retorik beskrivs det hyllande talet
mer ingående än det smädande. Ibland nämns smädelsen endast med några
ord och definieras som hyllningens motsats, men även utbildning i hyllandets konst innebar en indirekt träning i att smäda. Att smädelsen också hade
en uttalad roll inom den klassiska retoriken syns hos såväl Quintilianus och
Aftonios som i Ad Herennium. I den sistnämnda läroboken och hos Quintilianus ges specifika exempel på både hyllande och smädande. I Ad Herennium
illustreras även hur samma omständighet kan utnyttjas både till att prisa och
fördöma.13 En övning i smädelse ingår också i Afthonios övningsbok i retorik, Progymnasmata, vilken hade stort inflytande på retorikundervisningen i
Västerlandet under äldre och tidigmodern tid.14 Genom de diskussioner som
förs om smädande hos de antika auktoriteterna har den klassiska retoriken
framstått som en naturlig grund för vissa delar av föreliggande studie. Ett
mer utförligt resonemang kring detta förs nedan i avsnittet ”Retorisk analys”
(s. 21).
Slutligen bör valet att använda ordet ”smädeskrift” om de verk som analyseras i avhandlingen kommenteras. Även om ordet fanns i 1700talssvenskan tycks dåtidens skribenter ha föredragit att använda begreppet
”paskill”. Detta ord hade dock en något bredare innebörd än smädeskrift. I
Svenska Akademiens ordbok definieras ”paskill” som en ”vanligen anonym
mindre skrift eller flygblad o.d. (även tidningsartikel eller dikt eller anslag
o.d.) som på ett satiriskt eller hätskt eller infamt och ärerörigt sätt uttrycker
missnöje eller kritik”.15 Ordet syftar alltså i första hand på skrivsättet i ett
verk; en paskill har en hätsk ton. Ordet ”smädeskrift” definieras i samma

13

Cicero (1960), II. lix. 178, Romersk retorik (1994), s. 77, Quintilianus [Quintilian] (2001),
3.7: 12–26.
14
Afthonios (2002), s. 70. För diskussioner kring Progymnasmatas inflytande se exempelvis
Hansson (2003b).
15
SAOB, uppslagsord ”paskill”, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ [090611]. I citatet har förkortningar lösts ut.
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ordbok som ”skrift vari någon eller något smädas”16, vilket stämmer bättre in
på den grundläggande urvalsprincipen för avhandlingens material.

Mediehistorisk analys
Begreppet ”medier” förekom inte i 1700-talsmänniskornas vokabulär, men
kan ändå vara ett användbart verktyg i våra försök att förstå tidsperioden. I
min definition av medier och syn på vad mediehistorisk analys innebär utgår
jag i grunden från Harold D. Lasswells förenklade formel för vad kommunikationsforskaren ska fråga sig. Den lyder i översättning: ”Vem säger vad, genom
vilken kanal, till vem, med vilken effekt?”. I denna formel är det kanalen för
meddelandet som är mediet.17 Eftersom jag i min studie anlägger ett retoriskt
perspektiv på kommunikationen kring en kung ligger det nära till hands att
anknyta till Peter Burkes The Fabrication of Louis XIV (1992). Burke definierar syftet med sin studie som att han ur ett retoriskt perspektiv vill beskriva
”the media of persuasion”.18 I praktiken är medier ofta kanaler för en blandning av övertygande, information och underhållning, där gränserna mellan de
tre är flytande.19 Burkes studie rör sig dock i ett politiskt sammanhang där
övertygande och opinionsbildning är det primära syftet. Detsamma gäller min
studie, där syftet med smädeskrifterna är att skapa opinion mot kungen. Även
jag studerar således främst ”övertygandets medier”.
I alla delar av avhandlingens analyser ligger en av tyngdpunkterna på det
första frågeordet i Lasswells formel: ”Vem?” Eftersom det rör sig om ett
anonymt material är det inte sannolikt att det är möjligt att identifiera särskilt
många enskilda författare, men däremot borde det vara möjligt att ringa in
sannolika avsändargrupper genom att studera vad som sägs och hur det sker.
Flera av leden i Lasswells fråga sammanfaller med den retoriska analysens frågeställningar, men det som framför allt tillförs genom ett mediehistoriskt perspektiv är en fokusering på de materiella förutsättningarna för kommunikationen: ”Genom vilken kanal?” Dessa materiella förutsättningar får i
sin tur konsekvenser för hur vi ska se på de övriga faktorerna i kommunikationsmodellen. Mediets utformning påverkar såväl verkens innehåll (till exempel vad som är möjligt att förmedla) som förhållandet mellan avsändare,
mottagare och distributör. Eftersom det handlar om handskriftcirkulerade
verk som i första hand tycks ha cirkulerat genom avskriftskedjor blir förhållandet mellan aktörerna särskilt intressant att studera, då gränserna mellan
16
SAOB, uppslagsord ”smädeskrift”, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ [090611]. I citatet har
förkortningar lösts ut.
17
Lasswell (1948), s. 37. I original: ”Who says what, in which channel, to whom, with what
effect?”. Denna enkla definition anser jag, i anslutning till Asa Briggs och Peter Burke, vara
tillräcklig för den typ av studie jag ämnar utföra. Se Briggs & Burke (2002), s. 5–6.
18
Burke (1992), s. 13.
19
Skuncke (2004), s. 80–81.
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olika funktioner är mer oklara än när det gäller tryckta verk. Den som distribuerar verken är i många fall samma person som konsumerar dem, och konsumenten har dessutom en möjlighet att agera medförfattare och förändra
verkets innehåll. För att undersöka hur de faktiska aktörerna använde sig av
dessa möjligheter kommer jag att studera hur olika versioner av samma verk
skiljer sig från varandra. Frågor som kommer att ställas i anslutning till denna del av analysen är bland annat: Har avskrivarna eftersträvat att göra identiska kopior av verket, eller tycks det ha skett medvetna förändringar av innehållet? Har avskrivare eller läsare tillfogat några direkta kommentarer i
anslutning till versioner av verket?
Det finns också en möjlighet att komma åt andra aspekter av verkens mottagande genom att studera deras materiella utformning. Hur verken skrevs av
och samlades kan ge oss en uppfattning om vilken roll de hade för mottagarna. Sågs de till exempel som viktiga dokument som borde bevaras? Det är
skillnad mellan noggrant präntade bokstäver på utsmyckade sidor och hastigt
nedtecknade ord på en lös papperslapp. Och uppskattades verken främst för
det politiska innehållet eller för exempelvis estetiska värden? Om verken
bundits in under den aktuella perioden kan ledtrådar kanske finnas i urvalet
av övriga verk i volymen och i volymens titel.
Det är dock inte säkert att verken enbart spreds genom handskrift. Det är
också mycket möjligt att det muntliga mediet utnyttjades i form av högläsning eller muntlig tradering, något det kan vara möjligt att komma åt genom
att undersöka förekomsten av muntliga drag i verken.

Retorisk analys
Begreppet ”retorik” används här i dess aristoteliska betydelse, som ”konsten
att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”.20 I diskussionen kring persuasivitet ingår i denna tradition en mängd faktorer: den retoriska situationen (tidpunkt, avsändare, mottagare, medier, etc.), argument,
språk, stil, och så vidare.21 Den retoriska analysmodellen påminner således
på många sätt om den mediehistoriska. Vad det retoriska perspektivet framför allt tillför avhandlingen är uppmärksammandet av materialets persuasiva
natur. Smädeskrifterna är en del av en politisk debatt och har därför till syfte
att övertyga. Genom att använda den klassiska retorikens analysmodeller är
det möjligt att komma åt både vad författaren vill övertyga om och hur han
eller hon försöker uppnå detta. Genom att svara på dessa frågor blir det även
20

Aristoteles [Aristotle] (2004), s. 70, 74. Den svenska översättningen av frasen är tagen från
Aristoteles [Aristotle] (2004), s. 12.
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Jag har i definitionerna av begreppen utgått från den genomgång som Ann Öhrberg gör i
inledningen till sin kommande monografi The sungo en ny sång. Retorik, makt och kön inom
1700-talets svenska herrnhutism. Jag vill framföra ett varmt tack till Ann Öhrberg för hennes
generösa tillhandahållande av denna del av hennes otryckta manus.
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möjligt att säga något om vem, i fråga om både avsändaren och de tänkta
mottagarna. Verkets syfte kan i första hand visa vilken eller vilka intressegrupper författaren företrädde och de grepp som används för att övertyga kan
ge ledtrådar angående vilka grupper författaren vände sig till.
Den klassiska retoriken var fortfarande under Gustaf III:s regering en
självklar utgångspunkt för talare och skribenter. I princip alla som på något
sätt deltog i den offentliga debatten hade skolats inom retoriken, antingen
genom regelrätt skolgång eller genom en mer inofficiell tillämpning av imitatio, efterhärmning. Den politiska debatten tillhörde ett av retorikens kärnområden, där övertygandets konst var central.22
Retorikens starka ställning under perioden gör att en retorisk analys erbjuder en möjlighet att studera verken utifrån deras historiska förutsättningar. Eftersom den klassiska retoriken var en så viktig faktor i verkens tillkomst vill jag hävda att det kan vara svårt att helt förstå dem utan att ta hänsyn till denna förutsättning.
Några av de begrepp som används i avhandlingen behöver definieras för
att resonemangen ska bli tydliga. Med ”retorikteori” menas i sammanhanget
teorier om retoriska praktiker. De dominerande retorikteorierna under tidigmodern tid var till stor del baserade på antika auktoriteter, och som en sammanfattande term för dessa teorier används här begreppet ”klassisk retorik”.
En annan relevant term är ”skolretorik”, med vilken menas klassisk retorik
såsom den lärdes ut inom tidens undervisningsväsende och presenterades i
läroböcker och handböcker.23 Det är främst från denna retorik analyserna
utgår. Skolretoriken har valts som utgångspunkt eftersom den kan antas ge
en tillfredställande bild av vad som under den aktuella perioden ansågs vara
grunderna i retorikämnet, och således spegla både författarnas och läsarnas
syn på retorik. Denna grundläggande retorikteori erbjuder samtidigt en tillräcklig grund för att utföra den slags retorisk analys jag ämnar använda mig
av i avhandlingen.
Jag utgår i mina retoriska analyser i första hand från Vossius lärobok
Elementa rhetorica från 1600-talet, och kompletterar den med den antika
läroboken Progymnasmata av Afthonios.24 Både Vossius och Afthonios verk
hade stort inflytande på retorikundervisningen i Europa ända in på 1800talet, och speglar därför med största sannolikhet den retoriska skolning som
större delen av tidens läsare och skribenter hade erhållit.25 Vid behov kom22

Om olika typer av retorisk skolning under 1700-talet se exempelvis Hansson (1993),
Skuncke (1993), Hansson (2003c), Rimm (2008).
23
Se Öhrberg (kommande).
24
Följande svenska översättningar används: Gerhardus Johannes Vossius, Elementa rhetorica
eller retorikens grunder, översatt av Stina Hansson, Meddelanden från litteraturvetenskapliga
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Retoriska övningar. Afthonios' Progymnasmata, översättning, inledning och kommentar av
Anders Eriksson (Nora, 2002).
25
Vossius (1990), s. 5, Afthonios (2002), s. 13–14.
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mer även verk av Aristoteles, Quintilianus, Cicero och andra antika retoriker
att fungera som referenser. Därtill har Heinrich Lausbergs standardverk
Handbuch der literarischen Rhetorik (3:e uppl., 1990) och Das Historische
Wörterbuch der Rhetorik (1992–) fungerat som referensverk.

Idéanalys
I retorikanalysen ingår bland annat att utreda verkets syfte, varifrån argumenten hämtas och hur argumentationen förs. För att kunna gå på djupet
med dessa aspekter har den retoriska och den mediehistoriska analysen
kompletterats med vad jag valt att kalla ”idéanalys”. Målet är att tydligare
genomlysa hur verkens syften, loci (sökställen) och argumentationsstrategier
förhåller sig till tidens idéströmningar och föreställningsvärld. Det blir särskilt intressant med tanke på den turbulenta politiska utvecklingen i Västvärlden under slutet av 1700-talet. Denna slags analys kan ge oss svar på
frågor som: Vilka ideologiska grunder utgår skribenterna från? Hur långt går
de i sin kritik? Från vilka idékomplex hämtas argumenten? Genom att besvara dessa frågor kan vi skapa en tydligare bild av avsändarnas samhällssyn,
och därmed bidra till att besvara den övergripande frågan om vilka som var
verkens avsändare. Det kan även bidra till att nyansera bilden av verkens
syften och tilltänkta publik.
Jag har valt att särskilt fokusera på några specifika idékomplex som är
centrala för vår förståelse av materialet: synen på konungen och statens styrelse, kön och sexualitet, historiebruk och religion.
Som redan nämnts är begreppen dygd och last grundläggande för retorikens syn på smädeskrifter. Eftersom de aktuella smädeskrifterna är riktade
mot en kung hamnar tankar om kungars dygder och laster i centrum. Därmed
kan de ge information om vilka idéer kring kungens roll som skribenterna
baserade sina resonemang på. En viktig grund för synen på vilka dygder som
var mest önskvärda hos furstar hade länge varit de så kallade furstespeglarna, en slags instruktioner och dygdekataloger för regenter. Furstespeglarna
upplevde sin storhetstid under 1500- och 1600-talet, men spelade fortfarande
en roll under 1700-talet. Erasmus av Rotterdams kända bidrag till genren
Institutio principis christiani översattes till svenska för att ingå i undervisningen av den blivande Karl XII. Översättningen trycktes sedermera år 1721
på det kungliga tryckeriet under titeln En christelig furstes uptuchtelse uti
wissa reglor och läre-puncter förestäld, och denna utgåva ingick i den blivande Gustaf III:s bibliotek under hans prinstid.26 I beskrivningen av den
ideale fursten i denna slags verk lades ofta särskild vikt vid kardinaldygderna: måttfullhet, klokhet, rättrådighet, och tapperhet. Till detta kom specifikt
kristna dygder i form av tro och fromhet. Andra dygder som framhölls som
26

Skuncke (1993), s. 35.
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särskilt viktiga för en furste var mildhet, generositet och ärlighet.27 Men furstespegeln beskrev inte enbart den ideale konungen, utan också dess motsats,
tyrannen. På samma sätt som de eftersträvansvärda dygderna radades upp
beskrevs de mest fruktade lasterna hos en furste. Motsatsparet den gode
kungen – tyrannen var centralt i furstespeglarna, och utgör en betydelsefull
grund till tidens föreställningar om monarken.
Ett annat traditionellt fundament för tidens syn på regenten var kontraktsteorin, i vilken man föreställde sig ett kontrakt mellan överhet och undersåtar. I detta ingick en föreställning om reciprocitet, där båda sidor hade skyldigheter som måste uppfyllas för att kontraktet skulle gälla. Huruvida det
tänkta kontraktet innebar att folket hade rätt att avsätta en överhet som inte
uppfyllde sina skyldigheter var dock ett tvisteämne. Många statsrättsliga
tänkare ansåg att så inte var fallet, men kontraktsteorin kunde också användas som argument för rätten att göra uppror.28
En förändring som skedde inom det politiska tänkandet under frihetstiden
var att det i allt större utsträckning började hävdas att överheten bör styras av
folkviljan.29 Samtidigt kom det politiska modeordet ”medborgare” att användas i allt större utsträckning. Utvecklingen mot den moderna nationalstaten
hade också börjat, där begreppet ”det svenska riket” i allt större utsträckning
ersattes av ”det svenska folket”.30 Till dessa förändringar hör även utvecklingen av en föreställning om ”mänskliga rättigheter”. Trots att naturrätten,
som är nära kopplad till kontraktsteorin, innehöll en föreställning om naturliga och ursprungliga rättigheter var de mänskliga rättigheterna en nyhet i så
måtto att de kopplades till den enskilda individen och inte ingick i ett system
baserat på reciprocitet. De mänskliga rättigheterna tillföll individen på
grundval av dennes mänskliga natur.31 En av avhandlingens frågeställningar
rör vilka av dessa statsrättsliga idékomplex som smädeskrifterna anknyter
till. Baseras kritiken mot Gustaf III främst på äldre eller nyare statsrättsliga
tankar? Kritiseras endast kungen som person eller ifrågasätts samhällsordningen på ett bredare plan? Till den senare frågan hör också frågan om smädeskrifternas syfte. Önskade man enbart byta ut kungen eller ville man ändra
konstitutionen och hur skulle det i så fall genomföras?
Två förhållandevis vanligt förekommande loci i smädande skrifter mot
kungligheter i andra länder under den aktuella perioden är kön och sexualitet. När kungligheter skulle smädas framställdes de ofta som omanliga (eller
i vissa fall okvinnliga) och antingen sexuellt oförmögna eller alltför sexuellt
utsvävande.32 Med tanke på vad vi vet om hur dessa loci användes i andra
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europeiska länder kan det vara av intresse att uppmärksamma dem i samband
med det svenska materialet och undersöka eventuella likheter och skillnader.
I många av de aktuella smädeskrifterna används historien som locus och
historiska personer lyfts fram som exempla. Även detta kommer att studeras
mer ingående genom frågeställningar som: Vilka likheter och skillnader
finns mellan rojalistiskt och oppositionellt historiebruk? Vilken historietolkning och historiesyn förmedlas i smädeskrifterna?
Religionen i form av den lutherska kristendomen fortsatte vara en viktig
grundpelare i det svenska samhället under 1700-talet. Samtidigt kan man
under århundradets gång ana en viss förändring av religionens roll inom den
politiska sfären. Att framstå som en god kristen var fortfarande viktigt för en
persons trovärdighet i det offentliga livet, och religiösa motiv användes fortfarande i den politiska debatten. Däremot tycks hänvisningarna till exempelvis Bibeln i politiska verk ha, om inte minskat, så åtminstone förändrats och
blivit mindre konkreta till sin form. Ett exempel är identifieringen av Sverige
med Bibelns Israel, som enligt Nils Ekedahl var vanligt förekommande fortfarande i frihetstidens politiska diskussion men tycks ha spelat ut sin roll ett
halvt sekel senare.33 Med tiden blev det också i det politiska språket alltmer
sällsynt med teokratiska termer eller beskrivningar av nationella motgångar
som Guds straffdom.34 En fråga att undersöka är om detta syns i smädeskrifterna mot Gustaf III. Förekommer religiösa motiv och argument i verken,
och i så fall hur och i vilken utsträckning?

Avhandlingens textkorpus
Avhandlingen syftar inte till att göra någon fullständig inventering av de
bevarade smädeskrifterna mot Gustaf III. Ett sådant projekt skulle vara alltför tidskrävande. Istället har en textkorpus skapats, vilken kan antas innehålla ett representativt urval av de verk som finns bevarade.
Som grund för urvalet har använts en otryckt förteckning av handskriftcirkulerade politiska skrifter från gustaviansk tid, vilken Ingemar Carlsson
varit vänlig nog att ställa till förfogande. Förteckningen är omfattande och
hänvisar till ca 100 olika handskriftsvolymer från mer än 20 olika arkiv och
bibliotek, varav flera privatarkiv. Med utgångspunkt i denna förteckning och
efter genomgång av ett antal volymer på arkiven har 55 handskriftsvolymer
valts ut, vilka är fördelade över sju offentliga bibliotek och arkiv i Sverige
och Finland.35 Den första urvalsprincipen är att volymerna finns tillgängliga
på offentliga arkiv och bibliotek. Inget i Carlssons förteckning tyder på att
det finns några väsentliga skillnader i vilken typ av material som finns beva33
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rat i privata respektive offentliga arkiv och bibliotek. I princip alla de offentliga arkivens samlingar av handskriftcirkulerade politiska skrifter från perioden härstammar också från privatarkiv som donerats eller deponerats. För att
begränsa textmassan har de över 70 volymer från offentliga arkiv och bibliotek som omnämns av Carlsson skurits ned till 55. I syfte att göra den mediehistoriska analysen så givande som möjligt har jag i detta urval eftersträvat
att inkludera så många olika slags volymer som möjligt, med avseende på
proveniens, sammansättning och utformning. Målet har också varit att det i
de 55 volymerna ska finnas versioner av majoriteten av de smädeskrifter mot
Gustaf III som enligt Carlssons förteckning finns bevarade i mer än en version.
Tidsperioden för urvalet är satt till 1772–1792. I praktiken inleds dock perioden 1778, eftersom det äldsta daterbara verket i korpus härrör från det
året. Slutpunkten 1792 är satt utifrån Gustaf III:s dödsår. För att inkludera de
direkta reaktionerna på mordet sammanfaller inte slutet på perioden exakt
med kungens dödsdatum, den 29 mars, utan har utsträckts till att innefatta
ännu några månader fram till införandet av den nya tryckfrihetsförordningen
i juli 1792.
Verken i de aktuella volymerna har sållats enligt den definition av ”smädeskrift” som redogjorts för ovan. I urvalet av material har den ledande tanken varit att hellre inkludera än exkludera, för att få en så komplett bild som
möjligt av materialet. Avhandlingens primärmaterial har redovisats i bilaga
1a (primärkorpus). Ett urval av verk som hamnat utanför definitionen av
smädeskrift, men som ändå har relevans för avhandlingens analyser av oppositionens handskriftcirkulerade verk redovisas i bilaga 1b (sekundärkorpus).
I primärkorpus ingår inte verk som endast indirekt riktar kritik mot Gustaf
III och exempelvis är utformade som smädelser mot eller hyllningar av andra
aktörer. Exempel på verk som inte inkluderats är sådana som smutskastar
borgarna, underförstått för att de stöder en dålig kung, eller som hyllar adelsståndet eller specifika personer, underförstått för att de gör motstånd mot en
dålig kung.
En annan förutsättning för att ett verk ska inkluderas i avhandlingens primära textkorpus är att det kan antas vara av svenskt ursprung. Exempelvis
har verk som anges ha danskt, tyskt eller ryskt ursprung inte inkluderats.
Ännu en förutsättning är att verket var handskriftcirkulerat. Därför utelämnas sådana verk som trycktes i Sverige före periodens slut, eller som
enbart hade en personlig funktion, och således inte tycks ha cirkulerat. Exempel på det senare skulle kunna vara ett personligt brev där inget antyder
att det skulle ha spridits i avskrifter, eller personliga dagböcker eller reflektioner som inte tycks ha avsetts för eller fått en större spridning under perioden. Jag utgår här från den brittiske forskaren Harold Loves definition av
handskriftspublikation. Utifrån studier av handskriftcirkulerat material från
1600-talets England föreslår Love att skillnaden mellan en privat och en
publicerad handskrift är att i det senare fallet har någon (inte nödvändigtvis
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författaren) valt att överge kontrollen över den framtida sociala användningen av texten och tillåtit den att bli känd utanför en begränsad privat krets.
Texten har så att säga blivit ”offentlig egendom”.36 I vårt fall finns flera av
de aktuella verken endast bevarade i en känd version, och det är då svårt att
avgöra om det cirkulerade i handskrift eller är en privat anteckning som fortsatte vara privat. I sådana fall har det varit nödvändigt att göra en bedömning
utifrån verkets utformning, innehåll och yttre omständigheter.
Ett annat problem uppstår i samband med kravet på att verket inte ska ha
tryckts före periodens slut, eftersom vissa smädeskrifter består av utdrag ur
tryckta verk. Ofta handlar det om historiska eller klassiska verk, där textstycket i sitt originalsammanhang inte hade med Gustaf III att göra, men
kom att uppfattas som en smädelse mot honom i och med att det spreds i
handskrift inom en viss kontext. Texter av denna typ har inkluderats i avhandlingens textkorpus när deras funktion av smädelse mot Gustaf III kan
antas ha uppkommit i och med handskriftcirkuleringen.
Valet att utesluta tryckta smädeskrifter mot Gustaf III har främst att göra
med valet att utföra en mediehistorisk analys. Om även tryckta verk inkluderats hade det varit nödvändigt att göra två olika slags medieanalys, vilket
hade gjort uppgiften för omfattande för att rymmas inom de givna ramarna
för avhandlingen. Det hade också inneburit att ännu ett stort inventeringsarbete hade behövt genomföras för att bilden av de tryckta verken skulle bli
rättvisande. Det kan tilläggas att direkta smädeskrifter mot Gustaf III sällan
kom i tryck i Sverige. När det skedde var det oftast i form av beslöjade uttalanden om historiska eller fiktiva personer.
Vissa verk i de aktuella volymerna innehåller varken namn eller anspelningar på enskilda händelser och är inte heller daterade. I sådana fall kan det
vara svårt att avgöra vem smädeskriften varit riktad mot och när den spridits.
När det rått tvekan om huruvida ett verk varit riktat mot Gustaf III eller om
det verkligen cirkulerat under den aktuella perioden har verket inte inkluderats i materialet.
Djupanalyser kommer endast att göras av verk som ingår i primärmaterialet. Skrifter i sekundärkorpus kommer att användas som jämförelse- och
bakgrundsmaterial. Mer information om avhandlingens korpus finns i inledningen till bilaga 1.

Tidigare forskning
Ett stort antal studier har varit till hjälp i det tvärvetenskapligt färgade forskningsarbetet och nedan presenteras ett urval av dem som varit av störst relevans. Översikten inleds med en genomgång av den forskning som direkt
berör det aktuella materialet och perioden. Därefter kommer den forskning
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som är kopplad till respektive metodperspektiv: mediehistoria, retorikhistoria och idéanalys.
De handskriftcirkulerade oppositionella skrifterna under Gustaf III har tidigare endast studerats mer ingående av Niclas Areskog i den otryckta licentiatavhandlingen Gustav III och paskvillanterna – studier i en litterär subkultur (1999). Areskog fokuserar främst på de handskriftcirkulerade smädeskrifternas juridiska status och distributionsvägar, men gör även en kortare
analys av ett verk. Studiens viktigaste bidrag till forskningen är att den uppmärksammar handskriftens roll i den politiska debatten under Gustaf III:s
regeringsperiod. I avhandlingen ingår en förteckning över de manuskript
som utgjort materialet till studien. Förteckningen innehåller ca 450 olika
texter från över 70 olika handskriftsvolymer. Med texter menas här enskilda
manuskript, så antalet verk är i praktiken långt färre. Urvalskriterierna är
något oklara, men syftet tycks vara att studera alla slags smädande handskriftcirkulerade oppositionella verk och inte enbart dem som riktar sig direkt mot Gustaf III.
En del av det material som presenteras i föreliggande avhandling har tagits upp i forskning som främst rört andra aspekter av det politiska livet under 1700-talet. Redan Claes Theodor Odhner omnämner handskriftcirkulerade politiska skrifter på flera ställen i sitt klassiska men tyvärr ofullbordade
verk Sveriges politiska historia under konung Gustaf III:s regering (18851905). De förbjudna handskrifterna behandlas därtill i viss mån i forskning
kring Gustaf III:s repressiva åtgärder, som Nils Stafs Polisväsendet i Stockholm 1776–1850 (1950) och Elmar Nymans Indragningsmakt och tryckfrihet
1785–1810 (1963). Anders Larson studerar också ett par handskriftcirkulerade oppositionella verk från slutet av regeringsperioden i sin ofullbordade
och postumt utgivna Sammansvärjningen mot Gustav III (1959)
Den hittills största överblicken över materialet ges av Mikael Alm i hans
avhandling Kungsord i elfte timmen. Språk och självbild i det gustavianska
enväldets legitimitetskamp 1772–1809 (2002), där han ägnar ett kapitel åt
den gustavianska propagandans ”Mottagare och motbilder” (kapitel 6). Han
beskriver där ett antal missnöjesyttringar mot kungen, såväl tryckta som
muntliga och handskriftcirkulerade, och sätter dem i relation till Gustaf III:s
retorik, språk och politik. Också Henrika Tandefelt sätter en smädeskrift i
kontrast mot den kungliga propagandan i sin artikel ”Historia och myt i Gustaf III:s kungaroll”(2005). Ännu ett par av de verk som ingår i föreliggande
avhandlings textkorpus tas upp av Charlotta Wolff som exempel på stämningar och politiska resonemang inom adeln kring riksdagen 1789, i hennes
Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden (ca 1740–1790)
(2008).
Som redan nämnts har Ingemar Carlssons otryckta förteckning över handskriftcirkulerade politiska skrifter från gustaviansk tid utgjort ett viktigt underlag till min studie. En kort förteckning över exempel på denna typ av
material från Gustaf III:s regeringsperiod återfinns också tryckt i en bilaga i
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hans avhandling Olof Dalin och den politiska propagandan inför ”lilla ofreden”(1966). En del av verken i föreliggande avhandlings textkorpus har
även utgivits under 1800-talet i antologier med talande namn som Hemliga
handlingar, Nektar och gift eller Ur en samlares papper.37
Det har dock aldrig tagits något heltäckande grepp på de handskriftcirkulerade oppositionella verkens innehåll. Förutom Wolffs redan nämnda verk
utgår de flesta studier av oppositionen mot Gustaf III från mordet 1792, och
bland dessa har jag särskilt haft nytta av Stig Jägerskiölds artikel ”Tyrannmord och motståndsrätt 1792–1809” (1961), Anders Larsons Sammansvärjningen mot Gustav III (1959) och Lolo Krusius-Ahrenbergs Tyrannmördaren C. F. Ehrensvärd (1947).
Som synes ovan har större delen av de studier som tar upp de oppositionella verken haft Gustaf III:s egen verksamhet i fokus. Forskning kring Gustaf III och rojalisterna är på flera sätt av avgörande betydelse för att förstå de
oppositionella skrifterna. Kungavänliga och kungakritiska verk gick hela
tiden i dialog med varandra och för att skapa en rättvisande bild av ena sidan
av debatten krävs kunskap om den andra. Inom detta område har Mikael
Alms avhandling om Gustaf III:s och Gustaf IV Adolfs strategier för att legitimera sin makt redan nämnts. Andra aspekter av Gustaf III:s härskarstrategier har studerats av Henrika Tandefelt i flera artiklar och i monografin
Konsten att härska. Gustaf III inför sina undersåtar (2008, en omarbetad
version av avhandlingen från 2007). Hon fokuserar där på teatraliska aspekter och symboliska funktioner i utdelandet av nådevedermälen, instiftandet
av Vasa hovrätt och kring kriget mot Ryssland. Den rojalistiska propagandan
under Gustaf III:s ryska krig har noggrant kartlagts av Stig Boberg i Kunglig
krigspropaganda (1967).
Gustaf III är känd för sin kärlek till scenkonsten och han använde på ett
skickligt sätt teatern för att föra fram politiska budskap. Detta har exempelvis visats av Anna Ivarsdotter och Marie-Christine Skuncke i deras studie av
musikdramatiken under Gustaf III utifrån frågor om retorik, ideologi och
propaganda, Svenska operans födelse. Studier i gustaviansk musikdramatik
(1998). Marie-Christine Skuncke har tidigare studerat Gustafs uppfostran
och utbildning som kronprins utifrån frågor om retorik och ideologi i Gustaf
III – Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fostran (1993).
Erik Lönnroths Den stora rollen. Kung Gustaf III spelad av honom själv
(1986) behandlar framför allt Gustafs utrikespolitiska verksamhet och gör en
ansats att genom detta material ge ett psykologiskt porträtt av kungen.
Stig Boberg har också i sin avhandling Gustav III och tryckfriheten 17741787 (1951) studerat den tryckfrihetslagstiftning som är så avgörande för
37
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förståelsen av förutsättningarna för det oppositionella materialet. Där Bobergs avhandling slutar tar Elmar Nymans Indragningsmakt och tryckfrihet
1785–1810 (1963) vid, och tillsammans målar de upp en överskådlig bild av
tryckfrihetsklimatet under den för min avhandling aktuella perioden. Denna
bild kompletteras av Magnus Nymans avhandling Press mot friheten. Opinionsbildning i de svenska tidningarna och åsiktsbrytningar om minoriteter
1772–1786 (1988) och Thomas von Vegesacks Smak för frihet. Opinionsbildningen i Sverige 1755–1830 (1995).
Förutom dessa specialstudier har jag använt mig av historiska översiktsverk för att få en mer sammanhängande bild av händelseutvecklingen under
perioden. Odhners ovan nämnda verk står sig fortfarande väl inom området,
men har kompletterats med bland annat Sten Carlssons artiklar i Den Svenska historien, del 10, Gustaf III, en upplyst envåldshärskare (2:a reviderade
utgåvan, 1992).
Mediehistorisk forskning
Mediehistoria växte fram som ett eget ämne under senare hälften av 1900talet, då forskare i ökad utsträckning började problematisera förhållandet
mellan avsändare, medium, budskap och mottagare och uppmärksamma
mediernas betydelse för hur samhället fungerar och hur människor uppfattar
sin omvärld.38 Ett stort översiktligt grepp på mediernas utveckling i västvärlden tas i Asa Briggs och Peter Burkes A Social History of the Media. From
Gutenberg to the Internet (2002). De behandlar kort både handskriftens
funktioner under äldre och tidigmodern tid och interaktion mellan olika medier under samma period, två områden som är viktiga för att förstå förutsättningarna för det material som studeras i avhandlingen. Peter Burke diskuterar även medier och interaktion mellan medier i sin studie av hur bilden av
Ludvig XIV byggdes upp med hjälp av retoriska medel, The Fabrication of
Louis XIV (1992).
Den mediehistoriska forskningen har dominerats av studier kring det
tryckta ordet och moderna medier som television och Internet. Den handskriftskultur som länge existerade parallellt eller i symbios med tryckkulturen har rönt mindre uppmärksamhet, men ämnet är inte outforskat. Handskriftskulturen i England under 1600-talet har kartlagts av Harold Love i
Scribal Publication in seventeenth-century England (1993). Han utreder där
hur handskrifter kan betraktas som ”publicerade” trots att de inte tryckts och
söker skilja på olika slags handskriftspublikation. Nära ämnet för min studie
ligger också antologin De bonne main. La communication manuscrite au
XVIIIe siècle (1993), som behandlar handskriften som medium i Frankrike
under 1700-talet och konstaterar att den spelade en viktig roll under l’ancien
régime, då tryckfriheten var starkt begränsad; detta trots att förbjudna verk
ofta trycktes utomlands och smugglades in i landet. Beroende på omständig38
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heterna kunde handskriftspublikation vara snabbare, billigare och mer diskret än tryck. Omfattande forskning har också gjorts kring franskspråkiga
klandestina handskrifter med upplysningsfilosofiskt innehåll. Här kan
nämnas Ira Wades The Clandestine Organization and Diffusion of
Philosophic Ideas in France from 1700 to 1750 (1938) och Oliver Blochs
antologi Le Matérialisme du XVIIIe Siècle et la Littérature Clandestine
(1982).
De svenska villkoren för handskriftsmediet skiljer sig från dem som rådde
i England och Frankrike. Framför allt verkar det i Sverige på 1700-talet ha
varit mindre vanligt att manuskript massproducerades och såldes, eller att
professionella skrivare anställdes, även om det finns en del uppgifter om
sådan verksamhet.39 Dominerande var istället bruket att sprida verk genom
användarnas egna avskriftskedjor, där en text skrevs av och avskriften sedan
visades för andra intresserade, vilka skrev av i sin tur. Det var främst på det
sättet som smädeskrifterna mot Gustaf III spreds. Vi vet en del om hur handskriftcirkulationen fungerade i Sverige genom den forskning som Gunnar
Hillbom gjort om handskriftspridningen av Bellmans verk.40 Bellmans visor
skiljer sig dock från smädeskrifterna mot Gustaf III dels genom att de inte
var olagliga, dels genom att de inte främst betraktades som en del av en politisk debatt, utan snarare uppskattades för sina underhållande eller estetiska
egenskaper.
Handskriftcirkulerade politiska verk har studerats av Ingemar Carlsson i
Olof Dalin och den politiska propagandan inför ”lilla ofreden” (1966) och
förtecknats i Frihetstidens handskrivna politiska litteratur. En bibliografi
(1967). Som framgår av titlarna behandlar Carlsson främst frihetstida material och hans studier fokuserar på innehållet i de politiska skrifterna, men han
berör även till viss del distributionen. Niclas Areskog är mer utförlig i sin
studie av handskriftsdistributionen i den ovan nämnda licentiatavhandlingen.
Samlande av handskrifter har beskrivits och analyserats av Bertil Broomé i
Handskriftssamlarna och de svenska arkiven 1700–1950 (1977). Han beskriver där främst ett handskriftssamlande som inte var förenat med avskrivande och ett intresse för verkens aktuella innehåll, utan där manuskripten
snarare uppfattades ha ett värde som objekt i egenskap av handskrifter och
som historiska dokument.
Retorikhistorisk forskning och forskning kring smädeskrifter
Den moderna retorikforskningen i Sverige grundlades till stor del av Kurt
Johannesson, som 1983 utkom med portalverket Svensk retorik. Från Stockholms blodbad till Almedalen och 1990 gav ut en översikt över den klassiska
retorikens grunder, Retorik eller konsten att övertyga. En annan svensk föregångare inom ämnet är Stina Hansson. Hennes forskning har främst rört
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svenskt 1600-tal, och i viss mån 1700-talet, och är därför av särskild relevans för denna avhandling. Eftersom Hanssons studier behandlar såväl retorikutbildning som ett flertal olika sorters litterära och retoriska uttryck under
tidigmodern tid ger de en bakgrund som är nödvändig för att förstå verk från
perioden. Här kan särskilt nämnas hennes Svensk brevskrivning. Teori och
tillämpning (1988), Ett språk för själen. Litterära former i den svenska
andaktslitteraturen 1650–1720 (1991), Salongsretorik. Beata Rosenhane,
hennes övningsböcker och den klassiska retoriken (1993) och Från Hercules
till Swea. Den litterära textens förvandlingar (2000). Hon har även redigerat
och publicerat bidrag i antologin Progymnasmata. Retorikens bortglömda
text och tankeform (2003) och publicerat en översättning av Vossius Elementa Rhetorica (1990).
Inom den svenska forskningen finns inte mycket skrivet om smädeskrifter. De studier som har gjorts har främst haft ett litteraturvetenskapligt eller
språkvetenskapligt perspektiv och fokuserat på exempelvis satirens historia
eller användningen av olika smädande ord. Förutom de redan nämnda verken
av Ingemar Carlsson och Niclas Areskog har Karin Sennefelt studerat politiska smädeskrifter från svensk frihetstid i artikeln ”Gatans medborgare:
Förhandling om politisk habilitet i frihetstidens smädeskrifter” (2007). Hon
utreder där hur smädeförfattare under frihetstiden gick till väga för att undergräva en persons politiska trovärdighet och vad som utifrån detta kan
sägas om tidens tankar om politiska dygder och vilka som ansågs ha en plats
i det politiska livet.
Eftersom hyllningar och smädelser retoriskt sett ligger nära varandra bildar den retoriska forskningen om hyllningar en viktig utgångspunkt för mitt
arbete. På svensk mark har Janne Lindqvist studerat hyllningar av handelsmän utifrån det för min studie betydelsefulla dygdebegreppet, i avhandlingen
Dygdens förvandlingar. Begreppet dygd i tillfällestryck till handelsmän före
1780 (2002). Ann Öhrberg har också gjort retoriska analyser av hyllningsskrifter, och några smädelser, utifrån frågor om retorik, kön och makt i Vittra
fruntimmer. Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare
(2001). Hyllande verk från gustaviansk tid studeras av Carina Burman i hennes avhandling Vältalaren Johan Henric Kellgren (1988) och av Stefan Ekman i avhandlingen ”I skuggan af Din Graf, jag på min Lyra slår”. Carl
Michael Bellmans dikter över döda i relation till dikttypens svenska tradition
och funktion i nyhetspressen under senare delen av 1700-talet (2004).
Bland de internationella studierna är Peter Burkes redan nämnda The
Fabrication of Louis XIV (1992) särskilt relevant, eftersom han inte bara
anlägger ett retoriskt perspektiv på hyllningar och propaganda från tidigmodern tid utan även studerar retoriken kring just en kung. Studien innehåller
därtill ett kortare avsnitt som behandlar motbilderna och smädelserna av
Ludvig XIV, vilket ger en möjlighet till jämförelse mellan franska och
svenska strategier.
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Förbjuden politisk litteratur under l’ancien régime har rönt stor uppmärksamhet inom den internationella forskningen, och studierna utgår ofta från
frågor om bakgrunden till franska revolutionen. Den tryckta förbjudna litteraturen och dess produktion och distribution i det förrevolutionära Frankrike
har studerats ingående av Robert Darnton i The Literary Underground of the
Old Regime (1982), The Forbidden Bestsellers of Pre-revolutionary France
(1995) och The Corpus of Clandestine Literature in France 1769-1789
(1995). Framväxten av en ”allmän opinion” bland de lägre samhällsgrupperna under l’ancien régime har studerats av Arlette Farge i Dire et mal dire.
L’opinion publique au XVIIIe siècle (1992), en studie baserad på såväl tryckta som handskrivna källor i form av krönikor, nyhetsblad, polisrapporter,
memoarer, dagböcker, och så vidare, men där syftet främst är att komma åt
den muntliga kommunikationen under perioden.
Smädelser av franska kungar studeras i Annie Duprats Les rois de papier.
La caricature de Henri III à Louis XVI (2002). Duprat jämför där olika teman inom den anti-rojalistiska propagandan mot Henrik III respektive Ludvig XVI, två franska kungar som båda var föremål för starkt missnöje från
sina undersåtar och på grund av detta gick en våldsam död till mötes. Smädelser mot Marie-Antoinette från tiden före, under och efter revolutionen tas
upp i flera av bidragen i antologin Marie-Antoinette. Writings on the Body of
a Queen (2003).
Smädelserna mot engelska kungligheter under 1700-talet är inte lika
omskrivna som de franska. Den studie som närmast berör ämnet är John
Barrels Imagining the King’s Death. Figurative Treason, Fantasies of Regicide1793–1796 (2000). Smädelser mot den engelske regenten tas också upp i
Anna Clarks Scandal. The Sexual Politics of the British Constitution (2004),
men då enbart med fokus på sexuella smädelser. En del information om politiska smädelser i allmänhet i England under den aktuella perioden finns i
John Brewers artikel ”Personal Scandal and Politics in Eighteenth-Century
England. Secrecy, Intimacy and the Interior Self in the Public Sphere”
(2005) och i hans bok Sentimental murder. Love and madness in the eighteenth century (2004).
England och Frankrike utgör huvudpunkterna i avhandlingens internationella jämförelser, men till viss mån har även forskning om situationen i Nederländerna och Danmark beaktats, och då främst Wijnand W. Mijnhardts
”Politics and Pornography in the Seventeenth- and Eighteenth-Century
Dutch Republic”, i antologin The Invention of Pornography, och Bent Blüdnikows Sladder og satire. Københavnerliv i 1780'erne (1988).
Forskning om 1700-talets idévärld
Frihetstidens politiska och statsvetenskapliga debatter och tänkesätt utgör en
grund till gustavianernas politiska värld. Flera ledande personer under Gustaf III hade varit aktiva inom politiken under frihetstiden. En viktig bas för
kunskap om denna period utgörs av den grundliga, om än något tendentiösa,
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forskning som Fredrik Lagerroth utfört kring den frihetstida konstitutionen i
bland annat avhandlingen Frihetstidens författning. En studie i den svenska
konstitutionalismens historia (1915). Förändringar inom statsrättsligt tänkande och politisk retorik under frihetstiden speglas också tydligt i Bo Lindbergs begreppshistoriska studie Den antika skevheten. Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige (2006). Adelns politiska argumentation
och självuppfattning under såväl sen frihetstid som Gustaf III:s regeringsperiod har utretts i Charlotta Wolffs redan nämnda studie, medan synen på
monarken under frihetstiden har studerats av Jonas Nordin i Frihetstidens
monarki. Konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige (2009). I sin
avhandling Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige
från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden (2000) har Nordin tidigare
studerat föreställningar om svenskhet och patriotism under frihetstiden. Särskilt relevant för föreliggande avhandling är hans kartläggning av de politiska och moraliska dygder som kom att förknippas med svenskhet, och hans
diskussion av hur historieskrivningen bidrog till skapandet av en föreställning om utmärkande nationella ideal och traditioner. Historieskrivningens
roll inom politiken under 1700-talet har studerats mer ingående av statsvetaren Peter Hallberg i hans avhandling Ages of Liberty. Social Upheaval, History Writing, and the New Public Sphere in Sweden, 1740–1792 (2003), där
han visar hur olika samhällsgrupper använde historieskrivning för identitetsbyggande och legitimering av maktanspråk.
Som nämnts kommer religion och synen på kön och sexualitet att ha en
plats i studien. Bland de studier som tidigare tagit upp frågor om religionens
roll under 1700-talet märks bland andra Ingemar Broheds omfattande studie
Stat – religion – kyrka. Ett problemkomplex i svensk akademisk undervisning
under 1700-talet (1973), som utreder förändringar i synen på förhållandet
mellan kyrka och stat och religion och politik i universitetsundervisningen
under 1700-talet. Nils Ekedahls avhandling Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst (1999) erbjuder en möjlighet till jämförelse med en tidigare period genom sina analyser av den religiösa retorikens
roll i nationsbyggandet och legitimeringen av kungamakten under den senare
delen av stormaktstiden.
Synen på kön och sexualitet under 1700-talet har i Sverige bland annat
studerats av Karin Hassan Jansson i hennes avhandling Kvinnofrid. Synen på
våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800 (2002) och i ett antal artiklar. Förhållandet mellan kön, makt och retorik under frihetstiden har
behandlats av Ann Öhrberg i den tidigare nämnda avhandlingen Vittra fruntimmer samt flera artiklar. Föreställningar om manlighet, omanlighet och
förbjudna sexuella handlingar under 1700-talet är ett ämne som utretts av
Jonas Liliequist i bland annat avhandlingen Brott, synd och straff. Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet (1992) och artiklarna ”Staten
och ’sodomiten’. Tystnaden kring homosexuella handlingar i 1600- och
1700-talets Sverige” (1997) och ”Från niding till sprätt. En studie i det
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svenska omanlighetsbegreppets historia från vikingatid till sent 1700-tal”
(1999).
Inom den internationella forskningen ger den av Lynn Hunt redigerade
antologin The Invention of Pornography. Obscenity and the Origins of Modernity, 1500–1800 (1993) en bred bild av bruket av pornografi och dess
koppling till politik och föreställningar om sexualitet i det tidigmoderna Europa. Av intresse för min studie är även Alan Sinfields diskussion och problematisering av sammankopplingar mellan omanlighet, kvinnlighet och
homosexuella handlingar mellan män i 1700- och 1800-talets England i The
Wilde Century. Effeminacy, Oscar Wilde and the Queer Moment (1994).

Disposition
Avhandlingen är disponerad så att inledningen följs av ett kapitel som ger en
historisk bakgrund till materialet med särskilt fokus på mediesituationen
(kapitel 2). Kapitel 2 innehåller också en översikt över materialet och en
diskussion kring produktion, distribution och konsumtion av handskriftcirkulerat oppositionellt material. Därefter följer fyra kapitel som alla fokuserar
på ett enskilt eller en liten grupp av verk från en avgränsad del av undersökningsperioden, i en ungefärlig kronologisk ordning. Sammanlagt görs djupanalyser av elva verk. Dessa är utvalda för att tillsammans ge en bild av materialets heterogena karaktär vad gäller egenskaper som språk, form, ämne,
omfång och spridning. Varje kapitel fokuserar också särskilt på ett eller ett
par idékomplex: kapitel 3 på föreställningar om kvinnligt och manligt, kapitel 4 på användningen av sexuellt färgade anklagelser, kapitel 5 på historiebruk och religion i smädeskrifterna och kapitel 6 på synen på regenten och
statens styrelse. I det avslutande sjunde kapitlet sammanfattas och diskuteras
resultaten.
Den textkorpus som ligger till grund för avhandlingen finns förtecknad i
bilaga 1. Eftersom det ofta finns flera olika versioner bevarade av de analyserade verken, och dessa också är förhållandevis svåråtkomliga, har det funnits skäl att etablera texter som kan ligga till grund för analyserna. I bilaga 2
finns etableringar av alla 11 verk som är föremål för djupanalys i avhandlingen. Det ingår dock inte i syftet för studien att göra en textkritisk edition.
Målet med textetableringen är att skapa en text som är representativ på så
sätt att den liknar det som verkligen cirkulerade och lästes när skriften var
aktuell, och som i den mån det är möjligt också är läsvänlig. Det är alltså inte
intressant att försöka återskapa en ursprunglig version. Jag har därför försökt
att basera etableringarna på en version som inte innehåller alltför många
uppenbara missuppfattningar, felskrivningar, utelämnanden eller tillägg i
förhållande till övriga bevarade versioner. Ett litet antal emendationer av
uppenbara felskrivningar har gjorts för att förenkla läsningen. En mer ingående beskrivning av etableringsprinciperna återfinns i bilaga 2.
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2. Smädeskrifterna i det politiska och mediala
landskapet

Medierna spelade en viktig roll i den politiska kamp mellan olika intressen
som utspelade sig i 1700-talets Sverige. Det var ett sekel som såg stora politiska och mediala förändringar i Europa. Tidningspressen utvecklades och
fick stort genomslag. Upplysningsfilosofiska idéer om tryck- och yttrandefrihet var föremål för livlig diskussion. Nya statsrättsliga tankar utvecklades,
bland annat om ”den allmänna opinionen” och vikten av att de styrande förde ut information till folket och talade till deras förnuft.41 I Sverige kom den
politiska intressekampen i allt större utsträckning att utspelas i medierna,
men kampen handlade också om makten över medierna. Syftet med följande
avsnitt är att belysa striden i och om olika kommunikationskanaler under
Gustaf III:s regeringsperiod och placera in smädeskrifterna i det politiska
och mediala landskapet.
Att förstå vilka som deltog i den politiska kampen samt deras motiv och
syften är nödvändigt för att kunna dra slutsatser om smädeskrifternas avsändare och tilltänkta mottagare. För att diskutera verken ur ett mediehistoriskt
perspektiv krävs också kunskap om mediernas förutsättningar under perioden. Eftersom smädeskrifterna mot kungen endast utgjorde ena sidan av en
debatt är det också motiverat att teckna en bild av den andra sidan: den rojalistiska propagandan. Jag kommer därför i detta kapitel att först att ge en kort
överblick över den politiska utvecklingen under Gustaf III:s regering, med
särskilt fokus på politiska aktörer och intressegrupper. Därefter kommer ett
avsnitt om mediernas förutsättningar och den rojalistiska propagandan, som
följs av en diskussion av smädeskrifternas specifika mediala förutsättningar i
form av den existerande handskriftskulturen samt traditionen av smädeskrifter i andra europeiska länder. Kapitlet avslutas med en kort översikt över det
aktuella materialet ur ett mediehistoriskt perspektiv, med fokus på verkens
produktion, distribution och konsumtion.
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Se exempelvis Baker (1990), s. 167–202.
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Den politiska utvecklingen från frihetstidens slut till
Gustaf III:s död
På frihetstidens politiska arena utspelade sig flera delvis överlappande strider
om makten över riket. En av dem gällde rikets konstitution, som efter Karl
XII:s död kommit att omvandlas från envälde till ett tidigt ”parlamentariskt”
system där den reella makten låg hos ständerna och rådet. Konungens svaga
maktposition ifrågasattes ständigt av kungahuset och deras allierade, medan
den politiska elit som nu ägde makten kämpade för att behålla den. De senare behöll övertaget under ett halvt decennium, trots konungamaktens protester och ett försök till statskupp 1756.
Inom riksdagen utspelades samtidigt en annan maktkamp, vilken ibland
kunde sammanfalla med striden om konstitutionen. I denna kamp stod striden mellan de två löst sammanhållna partierna ”hattar” och ”mössor”. Partierna stred framför allt om makten i riksdagen, vilket också innebar makten
att utse de adliga rådsherrar som skulle styra landet fram till nästa riksdag.
En tredje konflikt som av och till fick betydelse inom det politiska maktspelet gällde förhållandet mellan adel och ofrälse. Den främsta stridsfrågan i
detta sammanhang var adelns privilegier, vilka gav dem både politisk och
ekonomisk makt i samhället.
Gustaf III blir kung
När Gustaf III blev kung 1771 hade striden mellan partierna till viss del
hamnat i bakgrunden och uppmärksamheten riktades allt mer mot den häftigt
uppblossande konflikten mellan adel och ofrälse. Den mest brännande frågan
i debatten rörde adelns traditionella företräde till rikets högre ämbeten. Privilegiet ifrågasattes av de ofrälse, som hade flyttat fram sina politiska positioner väsentligt under de senaste åren.
Vid riksdagen 1771 var det denna kamp mellan adel och ofrälse som kom
att dominera riksdagsförhandlingarna, samtidigt som debatten pågick även
utanför riksdagen, i ströskrifter och tidningar. Särskilt uppmärksammad blev
pamfletten Den ofrälse soldaten eller En gammal under-officerares swar, til
sin brors-son, om soldate-lefnaden (1771), där den adliga officerskåren anklagades för att misshandla och förnedra sina ofrälse underlydande. Genom
sådana argument kom striden inte bara att handla om vissa ofrälse personers
rätt att göra karriär inom staten, utan även om en mer grundläggande konflikt
mellan ”herrarna och folket”.
I och med tronskiftet var en av riksdagens viktigaste uppgifter att enas om
ordalydelsen i den konungaförsäkran som den nya regenten skulle avge. De
tre ofrälse stånden såg chansen att utnyttja det för att driva sin politiska
agenda och krävde att konungaförsäkran skulle innehålla en formulering om
att hänsyn inte fick tas till ståndstillhörighet i tillsättandet av ämbeten. Adeln
vägrade till en början att gå med på de ofrälses förslag, och de ofrälse vägrade lika envetet att backa i sina krav. Det ledde till att riksdagens arbete lam38

slogs i flera månader, eftersom fyra stånds enighet krävdes för beslut i privilegiefrågor. Dödläget innebar att kungens kröningsceremoni måste skjutas
upp till dess ständerna nått enighet. Gustaf III försökte förgäves få riksdagen
att enas och tona ned sina konflikter, men frihetstidens maktdelning mellan
en stark riksdag och en svag konungamakt gjorde att han i praktiken inte
kunde ingripa i skeendet.42
Den svaga positionen tilltalade inte Gustaf III, som snart började skissa på
planer till en statskupp i syfte att stärka kungamakten. När adeln till slut gav
efter för de ofrälses krav och regeringsförsäkran och kröning blev verklighet
hade kungen redan bestämt sig för att avskaffa frihetstidens konstitution. Så
skedde genom en oblodig statskupp den 19 augusti 1772.
Att kuppen gick att genomföra på ett så smidigt sätt och mötte så pass litet motstånd berodde på flera – för kungen – lyckliga omständigheter. Adeln
var till stor del villig att stödja kuppen på grund av rädsla för de ofrälses
starka politiska maktställning och deras tilltagande tendenser att ifrågasätta
adelsprivilegierna. Adelns monopol på topptjänsterna inom den civila och
militära sektorn var hotat, vilket skulle innebära minskade karriärmöjligheter
för unga adelsmän. Till skillnad från de ofrälse stånden i riksdagen hade
kungen hittills uttryckt en positiv inställning till adelns privilegierade ställning i samhället, och en stärkt kungamakt framstod därför som en räddning
för många medlemmar av adelsståndet.43
Även bland de ofrälse befolkningslagren fanns ett missnöje med den existerande regimen. I landet rådde hungersnöd, och många upplevde att de
styrande visade ointresse för folkets lidande. Missnöjet yttrade sig bland
annat i form av den uppmärksammade pamfletten Mörksens rike och wäldigheter, tecknade til åminnelse af warande hunger och dyr tid, år 1772
(1772), vari överheten anklagas för egennytta och självsvåld, och det i beslöjade formuleringar antyds att en stärkt kungamakt kunde vara lösningen på
problemet.44
Det var en spridd uppfattning att ”hattar” och ”mössor” var mer intresserade av att motarbeta varandra och främja sina egna intressen än av att arbeta
för rikets väl. Ännu en omständighet som stack många i ögonen var att partierna fick finansiellt stöd från utlandet (något som visserligen även kungen
fick, men det förtegs i den rojalistiska propagandan). Splittringen i riksdagen
och den utländska finansieringen framstod som särskilt problematiska i ljuset
av de samtida händelserna i Polen. Den polska adelsrepubliken hade lidit av
ett svagt politiskt styre och höll nu på att bli uppdelad mellan sina starkare
grannar. Många fruktade att Sverige skulle stå näst i tur om splittringen i
riksdagen fortgick och den ryssvänliga mössregimen dessutom bjöd in ryska
42
Odhner I (1885), s. 33–54, 70–71, Malmström VI (1901), s. 234–258. För mer om striden
mellan adel och ofrälse under sen frihetstid se även flera av bidragen i Skuncke & Tandefelt
(2003), i synnerhet Hallberg (2003b), Nurmaianien (2003) och Skuncke (2003).
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Odhner I (1885), s. 96–142, Malmström VI (1901), s. 344–392, Lönnroth (1986), s. 46–53.
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[Gestrin] (1772).
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intressen i landet. Kring årsskiftet 1771–1772 vågade även Gjörwells Allmänna Tidningar antyda att det kanske vore bättre att återgå till konstitutionen från Gustav II Adolfs tid, då kungamakten varit starkare.45
Med sådana stämningar i landet kunde den propagandistiskt skicklige
Gustaf III genomföra sin statskupp utan större komplikationer. Riksdagen
tvingades anta en ny regeringsform och frihetstidens ständervälde blev ett
avslutat kapitel i Sveriges historia.
Rojalism och oppositionsbildning 1772–1788
De första åren efter statskuppen var opinionen i landet till kungens fördel.
Majoriteten av befolkningen verkade nöjd med det nya styrelseskicket och
någon mer sammanhållen opposition gick inte att urskilja. Många inom
adeln var tacksamma över att hotet från de ofrälse hade avvärjts och även
bland de ofrälse var majoriteten nöjd med att frihetstidens politiska oro och
bristande stabilitet i rikets styre nu var över. De som i första hand hade förlorat på maktskiftet var de ledande, främst högadliga, politiker som gått miste
om sin starka maktposition. Under det rådande stämningsläget kan de knappast sägas ha utgjort en opposition, utan snarast en liten missnöjd skara som
bidade sin tid. Bland dessa fanns exempelvis greve Axel von Fersen d.ä.,
Clas Frietzcky och friherre Carl Fredrik Pechlin, namn som skulle komma
att bli viktiga inom den framtida oppositionen.
De första tecknen på ett mer utbrett politiskt missnöje mot kungen kom i
mitten på 1770-talet, då ett förbud infördes mot brännvinsbränning för husbehov. Bland landsbygdsbefolkningen orsakade förbudet stor ilska och i
vissa regioner rådde upprorsstämning. Vid riksdagen 1778–79 – den första
riksdagen efter statsvälvningen – visade sig bondeståndets ledamöter kritiska
till kungens politik. Samtidigt kunde man inom adeln urskilja början till en
oppositionsbildning. En del av adelns ledamöter, under ledning av den gamle
hattledaren Axel von Fersen d.ä., protesterade mot att riksdagen fick minskad insyn i och möjlighet att påverka bankpolitiken. I detta skede gav dock
varken adelns eller böndernas protester annat än marginella resultat.46
Under den tid som förflöt fram till nästa riksdag ökade missnöjet märkbart i många delar av samhället. 1770-talets finansreformer visade sig inte ha
blivit så framgångsrika som det förutspåtts, och i början av 1780-talet rådde
därtill missväxt i landet. Under dessa omständigheter retade det många att
kungen begav sig på en dyr resa till Italien 1783–84. Gustaf III:s popularitet
sjönk och det var överlag en tydligt oppositionell riksdag som mötte honom
1786.47
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Det gick dock att urskilja en principiell skillnad mellan de krav som nu
framfördes från de ofrälse stånden respektive adelsståndet. De ofrälse drev
främst sakfrågor, medan riddarhuset drev grundlagsfrågor om konungens
makt och tycktes vilja närma sig det frihetstida styret. Efter riksdagen 1786
blev det tydligt att den tidigare adelsvänlige kungen hade valt att närma sig
de ofrälse. Genom att tillmötesgå bönderna i brännvinsfrågan, prästerna i
frågan om pastoratshandel och borgarna angående tobaksmonopolet, lyckades kungen splittra oppositionen och vinna många ofrälse riksdagsmäns stöd.
Denna nya allians mellan kung och ofrälse med adeln i opposition kom att
befästas under de följande åren.48
I juni 1788 inleddes krig mellan Sverige och Ryssland. Gustaf III hävdade
att Ryssland var den anfallande parten, men påståendet möttes av misstro i
vissa kretsar, framför allt hos adeln. Regeringsformen förbjöd kungen att
starta anfallskrig utan riksdagens medgivande och oppositionen hävdade att
kungen nu brutit mot denna grundlag. När det dessutom framkom att armén
var dåligt förberedd och möjligheterna att vinna kriget framstod som marginella blev missnöjet i den adliga officerskåren ohanterligt. En grupp officerare gick samman i det s.k. Anjalaförbundet och uppmanade kungen att sluta
fred och att omedelbart sammankalla riksdagen.
Anjalaförbundet var ett hårt slag mot Gustaf III, och strax därefter kom
bud om att Danmark ämnade gå in i kriget för att stödja sina ryska bundsförvanter. Paradoxalt nog gavs kungen därmed en möjlighet att vända opinionen. Adelns stöd tycktes vara utom räckhåll, men händelseutvecklingen kunde utnyttjas för att stärka stödet bland de ofrälse. Genom att i både tal och
skrift spela på redan existerande stämningar av danskhat, rysshat och herrehat lyckades Gustaf snart få ett uttalat stöd från många ofrälse, men han fördjupade samtidigt adelns missnöje.49 I denna skickligt utförda propagandakampanj – där kungen och rojalisterna använde sig av tal, tidningar, separattryck, nådevedermälen och kyrkopredikningar för att nå ut till så många som
möjligt – utsattes adeln för ständiga angrepp, medan de ofrälse hyllades på
olika sätt. De senare rekryterades bland annat till militära frikårer och erhöll
erkännande av flera slag för sina insatser. Bland de mest hyllade var Stockholms borgerskaps militärkår; och det var också bland huvudstadens borgare
som några av tidens mest entusiastiska rojalister fanns.
Den turbulenta riksdagen 1789
Kriget medförde stora utgifter och det blev av finansiella skäl nödvändigt för
Gustaf III att sammankalla ständerna till riksdag. Det var på alla sätt upplagt
för ett dramatiskt riksmöte när ständerna samlades i början av år 1789. Den
allmänna tendensen var att de ofrälse riksdagsmännen var positivt inställda
till kungen, medan de adliga var starkt kritiska. Alla passade dock inte in i
48
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denna mall. En elit av välbärgade grosshandlarfamiljer som växt fram i
Stockholm, den så kallade Skeppsbroadeln, skiljde sig från majoriteten av
borgarståndet i så motto att grosshandlarsociteten valde kungakritiska riksdagsmän till ett stånd dominerat av rojalister. Att just de rika grosshandlarna
var oppositionella kan ha haft sin orsak i deras speciella maktställning. Det
rörde sig om starkt ekonomiskt och lokalpolitiskt inflytelserika familjer, och
kanske kan det ha påverkat deras inställning till en kung som genom ett
ständigt utvidgande av sin makt riskerade att inkräkta på i princip alla övriga
maktpositioner i samhället. En annan av de få oppositionella riksdagsmännen inom borgarståndet var den gamle mösspolitikern Johan Westin, som
varit kritisk mot kungen också vid riksdagen 1786.50 Westin hade, på samma
sätt som exempelvis Frietzcky och von Fersen, sett sitt politiska inflytande
minska sedan maktbalansen mellan kung och riksdag förändrats. De som
fostrats inom frihetstidens politiska system fann troligen också riksdagens
minskade makt problematisk ur ett statsrättsligt perspektiv.
Även inom prästeståndet fanns det kungakritiska riksdagsmän, men de
kungatrogna var i tillräcklig majoritet för att Gustaf III skulle kunna räkna
med ståndets stöd. Det missnöje som prästerna uttryckt vid förra riksdagen
hade lagt sig efter att befordringssystemet inom kyrkan reformerats och korruptionen därmed minskat. Under de senare åren hade också flera biskopsstolar blivit lediga och kunnat tillsättas med män som visat sig lojala mot
kungen. Eftersom kungen hade stort inflytande på utnämningarna till högre
positioner inom kyrkan hade dessutom många inom ståndet ett tämligen
starkt incitament att hålla sig väl med honom.51
Vid de två föregående riksdagarna hade bönderna varit det ofrälse stånd
som i störst utsträckning allierat sig med adeln i opposition mot kungen. År
1787 reformerades dock brännvinslagarna så att husbehovsbränning återigen
blev laglig, vilket tog udden av bondeståndets missnöje. I och med krigsutbrottet 1788 och de adelsfientliga strömningarna som därmed återuppväcktes
blev majoriteten av bönderna återigen trogna rojalister.
Mot dessa till större delen rojalitiska stånd stod adeln i stark kontrast.
Några av de adliga riksdagsmännen stod kungen nära och stödde hans politik, men majoriteten var vid det här laget oppositionell.
Bland dem som kan räknas till adelns allierade i deras opposition mot
kungamakten finns även representanter för samhällsgrupper som stod utanför riksdagens ståndsindelning. Ett flertal ofrälse ståndspersoner, såsom ämbetsmän och godsägare, ställde sig kritiska till konungens politik.
Den 17 februari 1789 lät kungen samla alla fyra stånden och höll ett tal
där de oppositionella adelsmännen blev utsatta för stark kritik, medan de
ofrälse stånden fick beröm för sin lojalitet och erhöll löften om ståndsutjäm50
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ning. Strax därefter lät kungen arrestera de viktigaste adliga oppositionsledarna, däribland ett flertal av de gamla frihetstida makthavarna, såsom de
redan nämnda von Fersen, Frietzcky och Pechlin. I samråd med de ofrälse
lade kungen sedan fram den så kallade förenings- och säkerhetsakten. Akten
innebar sociala reformer som skulle leda till ståndsutjämning och inskränkningar av adelns privilegier och samtidigt skulle kungen ges en kraftigt utvidgad makt. Bland annat gavs bönderna formell rätt att köpa flera sorters
mark som de tidigare varit utestängda från. Ofrälses rätt att disponera det
land de ägde stärktes också. Borgarståndet kunde glädjas åt att kungen var
villig att överge sin dittills tämligen liberala handelspolitik för att nu ge
skråna ensamrätt på vissa slags tillverkning och försäljning. Därtill skulle
adelns företräde till vissa högre ämbeten och positioner avskaffas, vilket
skulle ge ofrälse män större möjligheter att göra karriär inom staten.
Även adelns formella politiska makt inskränktes. Formuleringarna i akten
gav kungen möjlighet att avskaffa rådet, en central politisk institution i det
svenska riket. Istället skulle det införas en ”konungens högsta domstol”, där
det skulle fattas beslut i de av rådet tidigare avgjorda justitierevisionsärendena. Till skillnad från det forna rådet skulle denna nya instans inte enbart bestå av adliga ledamöter, utan till hälften av ofrälse.
Majoriteten av de ofrälse riksdagsledamöterna var av naturliga skäl positiv till lagförslaget, men eftersom förenings- och säkerhetsakten innehöll
privilegieändringar behövdes fyra stånds enighet för att förslaget skulle gå
igenom. Adelståndet var som väntat obeveklig i sitt motstånd mot en lagändring som skulle angripa såväl medlemmarnas politiska makt som deras ekonomiska position, men kungen lyckades trots detta få den av honom tillsatta
lantmarskalken att skriva under i adelns namn. Under kuppartade förhållanden infördes så både ståndsutjämning och envälde i ett slag.
Därmed hade alla synbara anledningar för medlemmar av adeln att stödja
kungen utplånats. Orsaken till många adligas positiva inställning till statsvälvningen 1772 var att de därmed trodde sig få ett ökat skydd av adelsprivilegierna – privilegier som Gustaf III själv nu urholkat. Till dessa angrepp på
adelns ekonomiska position kom inskränkningen av ståndets politiska inflytande, den rojalistiska smutskastningskampanjen efter Anjalaförbundet och
de kränkande arresteringarna vid riksdagen. De enda adliga som i praktiken
kunde ha något att tjäna på Gustafs regim var de som lyckades vinna kungens gillande vid hovet och på så sätt kunde utverka fördelar genom ett ”favoritskap” hos den högste makthavaren. Det rörde sig dock om ett begränsat
antal personer som kunde dra nytta av detta, och det rörde sig därtill om
ytterst osäkra positioner. En överväldigande majoritet av medlemmarna av
adelsståndet var nu inte bara öppet oppositionella, utan hyste i många fall ett
personligt hat mot kungen.
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De sista åren
I Frankrike kom en mer långtgående ståndsutjämning som bekant att inledas
senare under samma år, men under helt andra omständigheter. Trots att Gustaf III gjorde allt för att hindra nyheter om utvecklingen i Frankrike att nå
Sverige spred sig en oro bland delar av den svenska befolkningen. Det franska tänkesätten påverkade den politiska konjunkturen på ett sätt som var
ofördelaktigt för en nybliven envåldshärskare. Mot bakgrund av händelserna
i Frankrike och den kompakta fientligheten hos adeln kom de sista åren av
Gustaf III:s regim att präglas av repression. Både platsen och tidsspannet för
riksdagen 1792 vittnade om detta, då den tog plats i den lilla och föga inflytelserika staden Gävle och varade i endast en månad. Vid denna riksdag gick
det att ana ett ökat missnöje även i de ofrälses läger. De starka rojalitiska
strömningarna hos delar av Stockholms borgerskap hade exempelvis svalnat
och större delen av de valda riksdagsledamöterna därifrån kunde nu klassas
som oppositionella. Ett viktigt skäl till missnöjet i Stockholm var det faktum
att riksdagen förlagts till Gävle istället för till huvudstaden.52 Kungens kombination av repression, satsningar på riksdagsklubbar med fri mat och dryck
samt en retorik präglad av en försonande ton tycktes dock få sin avsedda
verkan. Den korta riksdagen syntes på ytan vittna om kungens styrka och
oppositionens maktlöshet.53
Men segern kom inte att vara länge. Endast några veckor efter riksdagens
avslutande blev Gustaf III skjuten av kapten Johan Jakob Anckarström. Polisens utredningar visade att attentatet var del av en konspiration som hade
förgreningar i en rad högt uppsatta familjer. De ledande figurerna inom
sammansvärjningen var adliga, bland dem Pechlin, men flera konspiratörer
kom också ur det rikaste skiktet av Stockholms borgerskap.54
De konspirerande drevs av allt att döma av olika slags motiv. Kungen
hade stärkt sin makt på andra personers bekostnad. För många kan det ha
handlat om en önskan att återerövra den makt de förlorat. Bland dem som
ännu hyllade de frihetstida idealen och dess republikanskt inspirerade syn på
samhället framstod kungens envälde och rådets avskaffande också som ett
hot mot hela landets välfärd. Även händelserna i Frankrike hade på vissa håll
inspirerat till ett ifrågasättande av såväl enväldet som adelsprivilegierna, inte
minst inom vissa kretsar bland unga adliga oppositionella.55 Den starka kungamakten skapade därtill en osäkerhet hos många inom samhällets övre skikt
i och med att kungens godtycke i allt större utsträckning kunde styra såväl
den politiska utvecklingen i stort som de enskilda besluten på lägre nivå. Det
var många som ansåg sig personligen förorättade av kungens beslut i olika
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ärenden och personligt hat var troligen ett icke försumbart motiv bland vissa
av de sammansvurna.56
Utvecklingen av oppositionen mot Gustaf III under åren mellan statskuppen 1772 och mordet 1792 skulle kunna sammanfattas med att den i alla
skeden av hans regeringsperiod leddes av adeln, i synnerhet högadeln, men
att adeln också hade allierade från flera andra grupper i samhället. Vilka
dessa allierade var växlade under regeringsperioden, beroende på vilka som
ansågs sig förfördelade av konungen och även vilka som sympatiserade med
adeln och det frihetstida system de till stor del kom att bli representanter för.

Makten över medierna
Gustaf III var en skicklig retoriker och han och hans politiskt allierade visste
att utnyttja alla tillgängliga medier till att aktivt sprida rojalistiska budskap.
Samtidigt kämpade de för att hindra sina politiska motståndare från att nå ut
till en bredare publik. Med Mikael Alms ord använde Gustaf III sig av två
olika strategier för att påverka opinionen: ”kommunikation” (spridande av
rojalistiska budskap) och ”repression” (förhindrande av spridning av antirojalistiska budskap).57 Jag avser i det följande avsnittet främst behandla repressionen.
För att få en tydligare bild av utvecklingen bör vi först dröja vid frågan
om vilka medier som fanns tillgängliga för den som önskade övertyga under
tidigmodern tid. I sin studie av propagandan kring Ludvig XIV talar Peter
Burke om verbala, auditiva och visuella medier. De verbala medierna omfattar tal och skrift, där skriften i sin tur omfattar både tryck och handskrift.
Musik var det främsta auditiva mediet, medan exempelvis tavlor, statyer,
medaljer och teckningar hörde till de visuella medierna. I Ludvig XIV:s
Frankrike liksom i Gustaf III:s Sverige var det även vanligt med ”multimediala” tillställningar (hos Burke ”multi-media events”) som hovfester, operor
och dylikt, där flera olika medier blandades. Överhuvudtaget var gränserna
mellan de olika kommunikationssätten flytande, då tal trycktes, kungörelser
lästes upp, visor skrevs ned, medaljer och statyer försågs med inskriptioner,
och så vidare.58
Alla medier var inte tillgängliga för alla aktörer. För att sprida sitt budskap genom ståtliga målningar, statyer, medaljer och processioner krävdes
både pengar och makt. De verbala medierna, som skvaller, pamfletter och
visor, kunde däremot utnyttjas av en större skara. Mest tillgängligt var det
talade ordet. Skvaller, rykten och diskussioner på klubbar och kaffehus, i
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hemmen och vid gathörnen var viktiga faktorer i det politiska livet.59 Det var
ett medium som alla kunde använda för att sprida sina budskap, oavsett
pengar och position, även om avsändarens position även här kunde påverka i
vilken mån budskapet fick genomslag. Det talade ordet var dessutom svårt
för de styrande att kontrollera, även om försök gjordes. Gustaf III inrättade i
detta syfte ett system med poliser, spioner och angivare i Stockholm.60 Det
tycks också som om detta i praktiken gav kungen en viss möjlighet att komma åt dem som endast uttryckte misshagliga åsikter genom samtal och valet
av umgänge. Enligt ämbetsmannen Johan Albrekt Ehrenströms memoarer
förlorade till exempel en av hans yngre kollegor sin tjänst efter att ha besökt
en oppositionell klubb 1786.61 Några fall av rättsliga åtgärder mot muntliga
smädelser mot konungen finns också bevarade. År 1777 dömdes till exempel
en hökaredräng för att ha kallat konungen menedare och en gardessoldat
arresterades för att ha kallat kungen ”hundsfått” (ungefär ”hundfitta”)62 och
anklagat honom för att ha brutit sina löften.63
Trots dessa exempel var det dock långt lättare att kontrollera användnadet
av det skrivna än det talade ordet, och det förra gav även större möjligheter
att nå ut direkt till en stor publik. För historieforskaren är också problemet
att det talade ordet är det mest förgängliga av medier. Endast i de fall då talet
överfördes till skrift finns det bevarat, men inte ens då kan vi bilda oss en
helt korrekt bild av originalet. Skriftmediet är långt mindre förgängligt, och
det är också det medium som ligger i fokus för denna avhandling.
Medier och makt 1766–1774
För att bilden ska bli fullständig bör vi börja redan 1766, fem år före Gustafs
trontillträde. Detta riksdagsår, då mösspartiet erövrat makten, antogs en ny
tryckfrihetsförordning. Förordningen var revolutionerande på många sätt och
innebar bland annat införande av offentlighetsprincipen och avskaffande av
förhandscensur på alla områden utom teologi. Den nya friheten att sprida
sina åsikter i tryck ledde till en formlig explosion av skrifter. Genom tidningar och pamfletter drevs livliga diskussioner i allehanda ämnen.64 Offentlighetsprincipen innebar därtill en möjlighet att trycka dokument såsom riks-
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dagsprotokoll, domstolshandlingar och dylikt, vilket också skedde i stor
skala.65
Den nya friheten att uttrycka sig i skrift utnyttjades till fullo av såväl hattar som mössor. Deras propaganda, som bedrevs både muntligt och skriftligt,
var organiserad genom ”propagandacentraler” i huvudstaden som skickade
ut material till representanter i provinserna samt mottog rapporter om läget
på olika ställen i landet. Verksamheten finansierades till stor del av utländska subsidier, i hattarnas fall från Frankrike och i mössornas fall från England, Danmark och Ryssland. De verbala medierna utnyttjades livligast i
denna partistrid, men även visuella medier användes. Till dessa kan räknas
bland annat gravyrer, temporära äreportar och andra offentliga konstverk.
Utmärkande för medieläget under perioden var att alla sidor, fransktrogna
såväl som ryssvänliga, rojalister såväl som kungakritiska, hattar såväl som
mössor, i princip hade lika stora möjligheter att göra sig hörda i debatten.66
Allt var dock inte tillåtet att sprida i skrift och makten över medierna såväl som över politiken i stort låg främst hos riksdagen och rådet. Gustaf III
fick själv uppleva detta när han som nybliven kung mötte motstånd från rådet när han ville låta trycka ett tal han hållit inför ständernas talmän. Talet
trycktes ändå, men kungens politiska motståndare betraktade det som olagligt och en av de inblandade i tryckningen dömdes till böter.67
I och med statskuppen 1772 förändrades maktförhållandena i landet. En
symboliskt viktig markering av detta utgjorde den medalj som Gustaf III lät
prägla över sin statsvälvning. Den hade samma bild och delvis samma devis
som en medalj ständerna låtit prägla över hans föräldrars misslyckade kuppförsök 1756. Den frihetstida versionen föreställde frihetens sinnebild som
lutar sig mot regeringsformen med devisen LIBERTAS MANENS, ”varaktig
frihet”. Gustaf III:s version hade tillägget PROSCRIPTA LICENTIA,
”självsvåldet förjagat”. I och med denna markering visade kungen inte bara
att han erövrat makten över ett medium som tidigare tillhörde ständerna,
utan också att han erövrat makten att definiera centrala begrepp, såsom ”frihet”. Det som tidigare kallats frihet var nu definierat som självsvåld.68 Samma negativa bild av frihetstiden förmedlades genom kungens tal till riksdagen efter statskuppen, vilket trycktes och sattes upp i alla rikets kyrkor. För
att förhindra en fortsatt diskussion om frihetstidens politik införde kungen
också ett förbud mot att diskutera de två partier som kämpat om makten i
Sverige under de senaste 50 åren. I praktiken blev ”hattar” och ”mössor” nu
olagliga begrepp.69
Den nya regeringsform som antogs i augusti 1772 upphävde alla grundlagar som stiftats mellan 1680 och 1772. Författningstexten präglades dock av
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ett antal oklarheter, bland annat rörande tryckfriheten. Alla grundlagar som
stiftats efter 1680 hade nu upphävts, men i tryckfrihetsförordningen från
1766, TF 1766, stod det inte uttalat att förordningen var en grundlag, utan
enbart att den skulle äga samma trygghet som en grundlag. Det rådde därför
oenighet om huruvida den gällde eller ej. Det definitiva svaret kom först i
april 1774, då frågan till slut behandlades av rådet och konungen. Slutprodukten av överläggningarna blev en ny tryckfrihetsförordning. Därmed var
beslutat att TF 1766 måste anses avskaffad genom 1772 års regeringsform.
Istället skulle Gustaf III:s nya tryckfrihetsförordning av år 1774, TF 1774,
gälla.70
Jämförelse mellan tryckfrihetsförordningarna 1766 och 1774
Tryckfrihetsförordningen av år 1766 innebar som redan nämnts en revolutionerande förändring. En av grundprinciperna i TF 1766 var att allt var tillåtet att skriva utom det som uttryckligen förbjöds i förordningen. Det som
förbjöds var angrepp mot den evangeliska läran, grundlagarna, kungligheter,
råd eller ständer. Förordningen tydliggjorde även att det var förbjudet att
skriva sådant som kunde falla under lagarna mot ärekränkning och högmålsbrott.71
I Gustaf III:s tryckfrihetsförordning av 1774 återkommer många av formuleringarna i TF 1766, men vid närmare granskning står det klart att den
nya lagen innebar inskränkningar av den tryckfrihet som rått mellan 1766
och 1772. 72 Andra paragrafen i TF 1766 fastställer till exempel att det är
förbjudet att ”bestrida eller anfäkta” rikets grundlagar. Denna formulering är
i TF 1774 ändrad så att den förbjuder skrifter som ”rörer eller qwäljer” inte
bara grundlagarna utan därtill regeringsformen, konungaförsäkran eller
kungens och rikets ”Majestät, Höghet och Rätt”. Brott mot denna paragraf
skulle anses som högmålsbrott.
En annan förändring rör boktryckarens ansvar. I sammanfattning stadgades i TF 1766 att författare till tryckta skrifter hade laglig rätt att förbli anonyma så länge inte åtal väckts. I fall av åtal var boktryckaren, vars namn
alltid måste uppges på titelbladet av varje tryck, skyldig att delge myndigheterna författarens namn. Om boktryckaren gjorde detta skulle han inte på
något sätt hållas ansvarig för innehållet i trycket. Enligt TF 1774 hade författaren visserligen fortfarande rätt att ge ut sin skrift anonymt, men boktryckaren måste nu uppge författarens namn inte bara i fall av åtal utan ”när han
derom behörigen varer frågad” (§4). Medan TF 1766 fråntog tryckaren allt
ansvar för tryckets innehåll så länge han uppgav författarens namn fastställer
TF 1774 att vid brott mot § 2 i förordningen ska boktryckaren åläggas sam70
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ma ansvar som författaren. Detta betydde i praktiken att en viss förhandscensur från boktryckarens håll kom att ske i samband med skrifter som handlade
om kungen och statsskicket.
Det mesta av systemet med offentliga handlingar fanns kvar i den nya
förordningen, dock med en inskränkning angående rådsvoteringarna. Dessa
hade tidigare omfattats av offentlighetsprincipen, men i Gustaf III:s förordning preciserades att detta endast gällde de ärenden som hörde till justitierevisionen. I övriga fall skulle kungen avgöra om protokollen fick lämnas ut.
En av de viktigaste förändringarna återfinns mot slutet av förordningen, i
§ 12. Den första delen av denna paragraf i TF 1774 består av texten från § 13
i TF 1766, återgiven i sin helhet. Detta stycke fastslår alla medborgares frihet att i text uttrycka allt som inte uttryckligen förbjuds i förordningen och
samtidigt fastställs att det är förbjudet att utestänga texter från trycket under
förevändning att den innebär ”tadel, klander eller critique”. Förhandscensur
förkastas alltså här (teologiska texter undantagna). I TF 1774 fortsätter paragrafen med ett stycke som sägs ha till syfte att hindra ”oanständigt och äfwen skadeligt missbruk” av tryckfriheten. Här påminns först om 1772 års
förbud mot att nämna frihetstidens partier. Sedan uttalas ett förbud mot
”otjenligt, bittert, förklenligt och missfirmande skrifsätt”.
Användningen av svävande formuleringar, såsom ”otjenligt”, ”bittert”
och andra paragrafens ”rörer eller qwäljer” är något som utmärker denna
tryckfrihetsförordning. Det var utan tvekan en medveten strategi från kungens sida, vilken tillät honom att tolka lagen på det sätt som bäst passade hans
syfte för stunden.
Slutligen skiljde sig TF 1774 från TF 1766 på så sätt att den saknade
grundlagsstatus och därför kunde ändras om behov skulle uppstå; en möjlighet som Gustaf III skulle komma att utnyttja ett flertal gånger under sin regeringsperiod.
Den nya tryckfrihetslagstiftningens tillämpning och förändring
1774–1784
Den direkta konsekvensen av Gustaf III:s statskupp och införandet av TF
1774 blev att tryckfrihetsårens rika ström av tryckta politiska skrifter sinade.
Efter statskuppen 1772 skedde en drastisk minskning av antalet tryckta skrifter i brännbara ämnen.73 Den politiska diskussion som under frihetstidens
sista år förts med hjälp av det tryckta ordet kom i och med Gustafs maktövertagande till stor del att bli förvisad till det långt mindre kontrollerbara
handskriftsmediet; men försök gjordes att föra fram kungakritiska åsikter
genom trycket.
Kritiken mot kungen var som vi sett inte särskilt stark under de första åren
av hans regering. I samband med de få misshagliga skrifter som ändå trycktes under dessa år sökte Gustaf III undvika rättsprocesser, eftersom de kunde
73
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väcka uppståndelse bland allmänheten och ge skrifterna en icke önskvärd
publicitet. Istället försökte kungen sköta alla mellanhavanden med författare
och boktryckare så diskret som möjligt. Mot slutet av 1770-talet började
dock kritiken bli starkare, och ett uppmärksammat tryckfrihetsmål kom att
äga rum under försommaren 1779: målet mot Johan Gustaf Halldin.
Halldin hade under signaturen Publicola skrivit ett antal artiklar i den nystartade Stockholms Posten där han framförde kritik mot bland annat brännvinsmonopolet, regeringsformen och domstolarnas praxis i tryckfrihetsmål.
Artiklarna väckte kungens vrede, och han gav order om att tidningarna skulle beslagtas och författaren åtalas. Några dagar senare inleddes en rättegång
där Halldin stod åtalad för att ha kränkt regeringsformen, förgripit sig mot
kungen och uppmanat menigheten till olydnad. Hovrätten fann Halldin skyldig till lögnaktig ryktesspridning och åstadkommande av ”allmänt buller och
oväsende” och dömde honom till tre veckors fängelse på vatten och bröd.
Båda sidor överklagade domen till justitierevisionen. Där ansågs att Halldins
uttalanden om den svenska författningen var så pass grova förbrytelser att
han skulle dömas till döden. Kungen fann sedermera att det fanns förmildrande omständigheter och Halldin benådades. Slutresultatet blev alltså att
Halldin kom undan utan straff, men att det skapades ett prejudikat som innebar att skrifter liknande Publicola-artiklarna kunde straffas med döden.
Symptomatiskt för kungens taktik i dessa frågor är hur han genom benådandet och en kunglig pension lyckades vinna över Halldin och hans skickliga
penna till sin egen sida i propagandakriget.74
Det går att urskilja ett tydligt mönster i den kamp om det offentliga utrymmet som pågick under Gustaf III:s regeringsperiod. Kungen försökte
genom lagstiftning stoppa oppositionens möjligheter att utnyttja medierna,
men hans motståndare gjorde upprepade försöka att kringgå lagen och nå ut
med sina budskap. När detta hände försökte Gustaf III genast göra tillägg till
lagen som inskränkte hans motståndares möjligheter att komma till tals, samtidigt som han var mån om att fortfarande försöka framstå som en upplyst
monark som hyllade tryckfrihetens princip. Året efter publikationen av Halldins Publicolatexter, i maj 1780, gjordes en första inskränkning i TF 1774.
Kungen uppträdde då i rådet med ett förslag till lagändring som innebar att
tryckaren skulle hållas ansvarig för innehållet i de skrifter som trycktes. Endast i fall av skymfligt tal mot kungen, rådet eller ständerna skulle författaren kunna straffas. Om en boktryckare dömdes för brott mot tryckfrihetsförordningen skulle straffet bli 100 riksdaler i böter om det var första förseelsen, 200 riksdaler andra gången, och förlust av boktryckerirättigheterna och
10 år på fästning tredje gången. Gustaf III motiverade lagändringen med att
ett flertal skrifter med skymfligt innehåll publicerats under den senaste tiden
och att orsaken till detta varit boktryckarnas vinningslystnad. Att ställa
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tryckarna själva ansvariga för innehållet skulle därför vara det bästa sättet att
komma till rätta med problemet.
Många protesterade mot lagändringen. Det påpekades att den nya ordningen i praktiken innebar ett återinförande av förhandscensuren, men med
den skillnaden att censuren nu skulle utföras av tryckare utan utbildning eller
träning för denna syssla. Även boktryckarna själva protesterade och föreslog
att man i så fall hellre borde återinföra censorsämbetet. De lyckades dock
inte påverka kungen i sitt beslut och lagändringen förblev ett faktum. 75
Om målet med förändringen var att stoppa uttalad kritik mot de styrande
av det slag som Halldin författat, kan kungen sägas ha varit framgångsrik.
Lagen lyckades däremot inte göra något åt de oppositionella skrifter som
framförde kritiken genom omskrivningar, anspelningar och ironiska vändningar. En av virtuoserna inom området var Pehr af Lund med sin tidning
Wälsignade Tryck-Friheten, vilken började utges 1781 och två år senare
ändrade namn till Tryck-Friheten den Wälsignade. Redan tidningens namn
hade en ironisk klang i ett läge där regimen gärna hävdade att den var tryckfrihetsvänlig, samtidigt som denna frihet inskränktes allt mer. Liknande
grepp användes i tidningens artiklar, där exempelvis brännvinsmonopolet
hyllades i så översvallande ordalag att det stod tämligen klart att budskapet
var det direkt motsatta. Ett annat grepp som Lund gärna använde sig av var
att skriva om historiska personer och citera klassiska verk på ett sådant sätt
att det framgick att det egentligen var Gustaf III som avsågs. Att de historiska berättelserna hade en koppling till samtiden signalerades ofta genom en
tydlig försäkran om att inga samtida personer eller händelser åsyftades. Att
komma åt denna sorts kritik genom lagliga åtgärder visade sig i princip
omöjligt. Polismästare Liljensparre kommenterade själv att ett åtal mot sådana satirer i sig vore ett majestätsbrott, eftersom själva åtalet vore ett erkännande av att det gick att läsa in likheter mellan Gustaf III och diverse
ökända personer ur historien
Trots svårigheterna gjordes det dock försök att komma åt Lunds tidning.
År 1781 åtalades tryckaren av Wälsignade Tryck-Friheten. Anklagelsen
gällde innehållet i både Wälsignade Tryck-Friheten och Mina Tidsfördrif, en
annan tidskrift som gavs ut på samma tryckeri. Justitiekanslern ansåg att
innehållet i dessa skrifter stred mot paragraferna 3 och 12 i TF 1774, det vill
säga brott mot sedligheten respektive otjänligt och bittert skrivsätt. Innehållet i de artiklar som åtalet gällde var knappast värre än något annat som
trycktes, och det framstår som uppenbart att orsaken till åtalet egentligen var
det politiska innehållet i Lunds tidning. Efter en i det närmaste farsartad
rättegång dömdes tryckaren till 100 riksdaler i böter. Detta stoppade inte
Lund, som bytte tryckare och fortsatte sin utgivning. Först år 1784 lyckades
kungen och hans närmaste till slut övertala Lund att lägga ned pennan ge-
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nom en kombination av tursamma omständigheter, psykisk terror och mutor.76
Tryckfriheten går mot sin undergång: 1785–1792
Ännu en för kungen obekväm skrift, kallad Den Svenske Lycurgus, såg dagens ljus i början av 1785. I denna veckoskrift drog redaktörerna nytta av
offentlighetsprincipen och publicerade framför allt handlingar som hade att
göra med rättssaker där förfarandet på något sätt kunde ifrågasättas. Delvis
användes den typ av underförstådd kritik som Lund briljerat i. Till exempel
trycktes kungörelsen inför det nyligen avgjorda domprostvalet i Göteborg
tillsammans med brev från Karl XI:s tid angående ett återkallande av en
domprostutnämning. Det måste ha framstått som uppenbart för läsarna att
detta var en kommentar till den diskussion som förekommit om att kungen
utövat påtryckningar i valet och att utnämningen därför borde ogiltigförklaras. En av redaktörerna till Den Svenske Lycurgus anhöll också om att få
trycka handlingarna rörande indragningen av pjäsen Ordens Wurmen samma
år, men i strid med TF 1774 avslogs hans begäran ända upp i högsta instans.77
Orsaken till att kungens politiska motståndare ville trycka handlingarna
kring Ordens Wurmen var att det allmänt ansågs att pjäsen förbjudits på
orimliga grunder. Det var i början av 1785 som den svenskproducerade komedin trycktes och var planerad att uppföras på Stenborgska teatern i Stockholm. I sista sekunden stoppades dock föreställningen i samband med att
pjäsen anmäldes till konsistoriet – den instans som handhade teologisk censur.
Komedin i fråga handlade om en köpman som lät sig luras av en bedragare vilken utgav sig för att sitta inne med ockulta hemligheter. Bedragaren
inspirerade köpmannen att grunda en orden där medlemmarna skulle få ta
del av de hemligheter som profeten Bileams talande åsna en gång förmedlat.
Orden kallades därför för Åsneorden och dess medlemmar för åsnor. Detta
var ett tydligt angrepp mot de i samtiden så populära ordenssällskapen och
deras ofta ockulta anstrykning. Det som orsakade oro var att många högt
uppsatta personer, däribland hertig Karl och kungen själv, var medlemmar
av ordnar. Tryckfrihetslagstiftningen lämnade dock inget utrymme att stoppa
pjäsen av detta skäl. Istället användes förbudet mot att smäda religionen och
det hävdades att författaren förlöjligade ett bibelstycke då han drev med
Bileams åsna. Även för den djupt protestantiska samtiden framstod motiveringen som tämligen löjlig och en livlig debatt bröt ut i tidningarna.78
Efter problemen med Den Svenske Lycurgus och Ordens Wurmen under
årets första månader kom i maj 1785 nästa tillägg till tryckfrihetslagstift76
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ningen. Det innebar att boktryckare skulle få ensamrätt på att utge dagblad
och tidskrifter, men att de måste skaffa kungliga privilegier för varje enskild
periodisk tidskrift. Dessa privilegier kunde dras in utan prövning. I tillägget
fanns även ett stycke rörande teaterpjäser, där det fastslogs att dramatik i
fortsättningen endast fick tryckas eller uppföras efter godkännande från hovkanslersämbetet. Tillägget innebar att en systematisk teatercensur infördes.
På så sätt fick kungen en laglig möjlighet att stoppa både tidskrifter som
Tryck-Friheten den Wälsignad och Den Svenske Lycurgus, och misshagliga
pjäser som Ordens Wurmen. En upprensning gjordes genast i periodikafloran, då de oönskade tidningarna förvägrades privilegium. När tidningar fick
tillstånd att utges specificerades också ofta vilka ämnen som fick behandlas.
I listorna över tillåtna ämnen inbegreps aldrig politik eller andra potentiellt
brännbara områden.
Gustaf III hävdade att införandet av privilegier för boktryckarna var ett
slags belöning till yrkesgruppen för att de skött sig väl och levt upp till de
krav som ställts på dem genom 1780 års lagändring. Belöningen bestod i att
de fick ensamrätt på utgivandet av periodisk litteratur. I verkligheten var det
dock inte bara boktryckare som fick privilegier, och många boktryckare fråntogs delar av sin inkomst i och med att deras tidningar inte fick privilegier. I
praktiken innebar det nya tillägget till förordningen ett införande av indragningsmakt för periodica samt förhandscensur av dramatik.
I och med riksdagen 1786 öppnades en annan möjlighet för oppositionen
att få sina åsikter i tryck. Det var nämligen fortfarande tillåtet att trycka riksdagsprotokoll och detta utnyttjades flitigt. En hel del anföranden och memorial från riksdagen trycktes också separat. Dessa mindre skrifter såldes för en
billig penning och fick stor spridning.79
Riksdagen 1786 blev sista gången som oppositionen fick möjlighet att
ostört utnyttja denna lucka i lagstiftningen. Vid nästa riksdag stoppades
tryckningen av protokoll och memorial efter att bara ett fåtal ark hunnit utkomma. Utländska tidningar blev då de enda tryckta källor som svenskar
kunde vända sig till för att få veta vad oppositionen yttrade i riksdagen.
Att sträcka sig utanför rikets gränser, dit kungens makt inte nådde, och
trycka sina svenska skrifter där för att sedan smuggla in dem i landet var en
strategi som utnyttjades tämligen flitigt av exempelvis swedenborgare och
andra religiösa grupper vid denna tid. Under kriget gjorde medlemmar av
den politiska oppositionen ett fåtal ansatser att använda sig av samma metod,
men det stannade vid ett par tappra försök.80
I och med kungens statskupp vid riksdagen 1789 försvann de sista resterna av tryckfriheten i Sverige. Under Gustaf III:s sista regeringsår kom det
även ut specifika förbud mot att skriva om vissa ämnen och händelser. I
samband med franska revolutionen kom 1790 och 1791 uttryckliga förbud
79
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mot att i tryck beröra händelserna i Frankrike och inför riksdagen 1792 utgick förbud mot att trycka något som angick ”riksens ständers göromål”.81
Mot slutet av regeringsperioden tycks alltså situationen ha blivit så desperat att Gustaf III övergav de försök att framstå som tolerant och upplyst som
präglat hans tidiga år vid makten. När oppositionen vunnit mark, missnöjet
började jäsa bland olika grupper i landet och Frankrikes kungahus hade fallit
fanns inga utrymmen för halvmesyrer och inställsamma formuleringar. Då
blev det helt enkelt förbjudet att skriva om franska revolutionen och riksdagen i Gävle.

Rojalistisk propaganda
Som vi sett arbetade Gustaf III aktivt för att förhindra sina politiska motståndare att nå ut med sina budskap, men han arbetade minst lika aktivt med
vad Mikael Alm kallar ”kommunikation” till folket. Svenska rikets invånare
ur alla samhällsgrupper möttes hela tiden av rojalistiska budskap genom en
mängd medier. Med ett något anakronistiskt ord skulle det kunna kallas en
rojalistisk ”propaganda”.82 Denna propaganda kunde ha olika avsändare. Det
fanns dels de verk som Gustaf III direkt eller indirekt själv låg bakom, dels
de mer eller mindre spontana rojalistiska verk som hela tiden producerades
av hans undersåtar. Kungen arbetade aktivt för att knyta skickliga konstnärer
och skribenter till sig genom att erbjuda dem statliga tjänster eller pensioner,
och det skapade i sin tur ett starkt incitament för andra att söka kungens
uppmärksamhet och gunst genom olika slags hyllningar. Att dikta till kungliga personers ära och sprida verken genom exempelvis separattryck, handskrifter och muntliga framföranden hade länge varit ett sätt att befrämja karriären. De potentiella vinsterna med att hylla kungen offentligt blev ännu
tydligare när hans direkta makt stärkts och han dessutom visade ett särskilt
intresse för de sköna konsterna. Kungen arbetade överlag aktivt med att
uppmuntra och belöna trogna undersåtar på olika sätt. Som Henrika Tandefelt visat spelade kungliga nådevedermälen i form av medaljer, ordnar och
gåvor en viktig roll som politiskt medel för Gustaf III.83
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Den rojalistiska bilden av Gustaf III
I de rojalistiska budskapen från Gustaf III:s regeringsperiod går det att urskilja två centrala motiv som hela tiden återkommer: befriaren Gustaf och
den tredje Gustaven. Kopplade till bilden av kungen som befriaren var begrepp som frihet, endräkt och trygghet. Genom att avsluta frihetstidens ständervälde hade han infört äkta frihet, skapat endräkt i ett splittrat land och
därmed givit folket trygghet. När Gustaf III framställdes som den tredje Gustaven, en bild som introducerades redan vid hans födsel, hävdades ofta att
han förenade de två tidigare Gustavernas dygder. Därmed skulle han komma
att överglänsa dem båda. I bilden ingick också att han var född i Sverige och
ättling till Gustav Vasa. Såsom svenskfödd var han den första konungen
sedan Karl XII som hade svenska som första språk. Bilden av befriaren och
den tredje Gustaven kombinerades ofta, då paralleller exempelvis kunde dras
mellan Gustaf III:s och Gustav Vasas roller som rikets befriare.84
Som synes av exemplet med Gustafs omdefiniering av begreppet ”frihet”
i samband med statskuppen 1772 var han skicklig i att fånga upp laddade
politiska slagord och knyta dem till sin egen politik.85 Ett annat exempel är
begreppet ”medborgare”, som under frihetstiden i allt större utsträckning
hade kommit att ersätta ordet ”undersåte”. ”Medborgare” hade potential att
innebära något omvälvande och sammankopplas med tankar om emancipation och parlamentarism, vilket det också kom att göra i vissa sammanhang.
Kungen försökte istället koppla det till sin egen politik och sammanföra de
till synes motstridiga begreppen ”kung” och ”medborgare”. Redan i sitt tal
till ständerna vid riksdagens öppnande 1771 kallade Gustaf III sig själv för
”den förste Medborgaren ibland et Fritt Folk”. Begreppet ”medborgare”
återkommer sedan under hela regeringsperioden; på en medalj från 1791
benämns kungen till exempel ”Konung och Medborgare”.86
I den bild av sig själv som Gustaf III ville förmedla till såväl sina undersåtar som resten av världen ingick även föreställningen om honom som en
mild och upplyst konung. Den idealiska bilden av en upplyst härskare hyllades av många inflytelserika personer i tidens Europa. Namnkunnigast av
dem var kanske Voltaire, som bland annat hyllat och arbetat nära Gustafs
morbror Fredrik den store av Preussen – en konung som ofta lyftes fram som
ett ideal. Nära knutet till föreställningen om den upplyste härskaren var olika
frågor om lag och rätt. Inspirerad av tidens upplysningsströmningar avskaffade Gustaf III tortyren 1772, vid riksdagen 1778 avskaffades dödstraffet för
ett antal brott och samtidigt avlägsnades trolldomsbrott från lagen. Den nya
tryckfrihetsförordning som infördes 1774 var kungen noga med att framställa i en upplysningsdager. I praktiken innebar den som vi sett en inskränkning
av tryckfriheten, men detta nämndes inte i officiella sammanhang. Istället
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valde kungen att betona hur viktigt det var att folket gavs möjlighet att göra
sina röster hörda genom trycket. Att han själv lade vikt vid att uppfattas som
en upplyst konung av sin tid visas bland annat av att han skickade handlingarna kring införandet av tryckfrihetslagstiftningen till Voltaire, tillsammans
med ett personligt brev.87
Från tal till kistebrev – Rojalismens medier
Bilden av den upplyste monarken, den tredje Gustaven och den enande befriaren spreds genom en rad olika medier. Den mest effektiva organisationen
för spridning av information och propaganda till befolkningen under 1700talet var kyrkan. I och med att Sverige hade kyrkoplikt var det möjligt att
genom prästerna nå hela riket; något Gustaf III nyttjade till fullo.
När Gustaf III kom till makten fanns det redan ett väl inarbetat system för
att sprida kungörelser till alla kyrkor så att de kunde läsas upp av prästen
efter söndagens predikan. Denna kanal hade också fördelen att den låg helt
under makthavarnas kontroll.88 Systemet hade varit i bruk sedan 1600-talet,
men enligt Carin Bergström, som studerat lantprästens funktion under 1700talet, var Gustaf III ovanligt skicklig på att utnyttja denna möjlighet till informationsspridning. Redan i samband med sin tronbestigning såg den nyblivne kungen exempelvis till att hans konungaförsäkran inte enbart lästes
upp i kyrkorna, utan att pastorn även delade ut tryckta exemplar till utvalda
representanter av allmogen.89
En annan slags kyrkodistribuerade verk där kungen framträdde tydligt var
de årliga bönedagsplakaten, där det angavs vilka fyra dagar under året som
skulle vara avsatta för tacksägelse och bot genom bön och gudstjänst. Plakatet innehöll av tradition en berättelse från konungen där det gånga årets viktiga händelser sammanfattades och folket uppmanades till botgöring eller
tacksägelse beroende på om året präglats av kriser eller framgångar. Vad
som enligt Elisabeth Reuterswärd är utmärkande för Gustaf III:s böneplakat
är dels betoningen på folkets lydnadsplikt inför den världsliga makten, dels
ett framhävande av kungens insatser för riket. Gustaf frångick allt mer den
gamla förklaringen att rikets välfärd berodde på folkets gudsfruktan, och
hävdade istället att om det gick bra för riket var det ett tecken på att Gud var
nöjd med kungens författningar och styrelsesätt. Trots betoningen på undersåtarnas lydnadsplikt förekommer begreppet ”medborgare” i böneplakat,
liksom andra viktiga bilder och begrepp i Gustaf III:s propaganda, exempelvis vikten av enighet inom landet samt kungens roll som den milde landsfadern.90
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Kungen utnyttjade även kyrkans roll som spridningssystem för annat än
de sedvanliga kungörelserna och böneplakaten. Revolutionstalet från den 21
augusti 1772 trycktes i folioformat och skickades till samtliga kyrkor i riket,
där det anslogs och troligen lästes upp från predikstolen. De tal kungen höll
inför ständerna hade överlag en central roll inom den rojalistiska propagandan. I första ledet nådde dessa tal ständerna, som dels utgjorde en viktig
maktfaktor, dels bestod av riksdagsmän från hela riket, vilket gjorde det
sannolikt att de skulle föra kungens ord vidare ut i landet. Kungen uppmanade också aktivt åhörarna att föra med sig hans ord hem till landsorterna. Majoriteten av talen trycktes därtill i för tiden stora upplagor. De viktigaste
talen spreds till kyrkorna, medan alla tal såldes i boklådorna och många
gånger även återgavs i pressen. Ofta såg kungen till att hans tal översattes till
finska och spreds i tryck till invånarna i den östra rikshalvan.91
Tidningspressens roll ökade under 1700-talet och Gustaf III var inte heller
sen att utnyttja denna kanal till sina undersåtar. Förutom att det hände att
kungens tal återgavs i såväl Stockholms- som landsortspressen innehöll tidningarna även beskrivningar av riksdagsceremonier, uppgifter om kungens
resor och göromål och olika slags kungahyllningar. Kungen utnyttjade inte
heller bara den inhemska pressen, utan i samband med kriget mot Ryssland
1788–1790 infördes genom diplomaters försorg svenskt material i exempelvis Hamburger-Correspondenten. Detta material hade förstås till främsta
syfte att påverka den internationella opinionen, men kan delvis ha riktat sig
till den svenska högreståndspublik som vände sig till utländsk press för att
komma åt information om svenska angelägenheter.92
Rojalistiska budskap spreds också i stor utsträckning genom småtryck och
pamfletter av olika slag. Ofta bestod de av tal som hållits av rojalister vid
högtidliga tillfällen, eller av hyllningsdikter till kungen, men det kunde också handla om angrepp på oppositionen. Ett av de mest uppmärksammade
fallen av den senare sorten var skriften Brevet från Finland, vilket utkom
ungefär samtidigt som häktningsorder utfärdades mot medlemmarna i Anajalaförbundet i november 1788. I denna fräna text anklagades de svenska officerarna för förräderi, och vissa källor tyder på att kungen själv var inblandad
i produktionen av pamfletten.93
Gustaf III och hans politiskt allierade hade som synes en i det närmaste
obegränsad tillgång till den tryckta texten som medium, och utnyttjade den
både intensivt och effektivt. Kungavänliga budskap spreds dock även på
många andra sätt. Det hände att vissa särskilt kontroversiella verk enbart
spreds i handskrift, även om de var rojalitiska till sin hållning. Ett exempel är
den adelsfientliga Företal til 1789 års riksdag, som också hade en tämligen
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begränsad publik i åtanke i form av de ofrälse riksdagsmännen.94 Bellmans
kända hyllningsvisor till kungen spreds till exempel genom handskrift och
muntlig tradering parallellt med att de trycktes i tidningar och skillingtryck.95
Skillingtrycken var en sorts tryck som kunde antas nå många i samhällets
lägre skikt, liksom de så kallade kistebreven – enkla bildtryck som ofta fick
pryda insidan av locket på förvaringskistor bland allmogen. Även bland kistebreven förekom det bilder med rojalistiskt innehåll. Ett träsnitt från Lund
1773 visar exempelvis Gustaf III som tar emot underdåniga representanter
från de fyra stånden efter statsvälvningen 1772. Ett tryck från Göteborg,
utkommet någon gång mellan 1778 och 1781, visar kungen och drottningen
iförda den nyligen lanserade svenska dräkten – en dräkt som i sig fungerade
som en del av Gustafs politiska propaganda.96
Vid åtminstone ett tillfälle tycks det även ha förekommit att handritade
teckningar med deviser såldes på gatan i Stockholm. På baksidan av en satirisk teckning riktad mot de avskedstagande officerarna under kriget 1788 har
Carl Gustaf Nordin antecknat att den inköpts på gatan i Stockholm och att
flera teckningar av liknande art var till försäljning.97
Utnyttjandet av bildkonsten för att sprida rojalistiska budskap rörde sig
från enkla träsnitt och teckningar till påkostade statsporträtt, skulpturer och
medaljer. Förutom de sedvanliga statsporträtten kunde konstnärer föreviga
olika slags viktiga och symbolmättade händelser. Ett exempel är Per Hilleström d.ä. som bland annat har producerat tavlor föreställande festligheter i
Stockholm efter slaget vid Svensksund 1790 och Gustaf III:s mönstring av
borgerskapets militärkår samma år.98 Viktiga händelser markerades också
genom medaljer, och kungen hade långtgående planer på en medaljhistoria –
ett tryckt praktverk som genom att avbilda en rad medaljer och ge förklarande texter skulle bli en krönika över hans regeringsperiod.99
Den teaterintresserade kungen insåg även scenkonstens propagandistiska
möjligheter. Redan 1773 lät han grunda en ny teaterscen i Stockholm, den
kungliga teatern, där det uppfördes svenskspråkiga operor vars innehåll ofta
var dikterat av kungen själv. I många av dessa sammanfördes tankar om den
tredje Gustaven, konungen svenskhet och hans roll som rikets befriare. Tydligast skedde det i den stora nationaloperan Gustaf Wasa, som hade premiär
1786.100
Det teatrala återkom i de olika ceremonier som förekom kring kungen.
Som Mikael Alm har visat gjorde Gustaf vissa justeringar i de traditionella
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ceremonierna vid riksdagens öppnande och avslutande, med syfte att lyfta
fram förändringarna i konungamaktens ställning i och med statskuppen
1772.101 Enligt Ludvig XIV:s förebild införde kungen även nya ceremonier
vid hovet, som lever och publik spisning, då kungen gick upp på morgonen
respektive åt middag under ceremoniella former inför en utvald publik.102
Ceremonier och festligheter förekom även vid viktiga händelser som kungliga födslar och giftermål och vid invigningar av sällskap, akademier och institutioner som inrättats av konungen. Henrika Tandefelt har till exempel
visat hur nästan varje detalj kring instiftandet av Vasa hovrätt, från instiftelseceremonin i Stockholm till den arkitektoniska utformningen av hovrättsbyggnaden i Vasa, fungerade för att stärka Gustaf III:s härskarroll.103
Som synes var de flesta medierna i Sverige under denna period dominerade av budskapet att Gustaf III var en god kung och att hans makt var legitim.
Som vi redan sett i samband med tryckfrihetslagstiftningens utveckling fanns
det dock hela tiden oppositionella som försökte visa upp en motbild till den
rojalitistiska propagandan. Möjligheterna att använda trycket i detta syfte
blev hela tiden mindre och försöken blev mer och mer riskabla för de inblandade. Handskriften framstod i sammanhanget som ett för oppositionen
mer tillgängligt och mindre farligt medium.

Handskriftskulturen i Gustaf III:s Sverige
Med tanke på det tryckfrihetsklimat som rådde under Gustaf III är det inte
överraskande att handskriften sågs som det bästa alternativet för dem som
önskade sprida uttalad kritik mot kungen i skriftform. Samtidigt fanns det
vid denna tid en rik handskriftskultur i såväl Sverige som i övriga Europa.
Censur var långt ifrån den enda orsaken till att verk spreds i handskrift, utan
handskriftskulturen var minst lika varierad som tryckkulturen. I det följande
ges en överblick över handskriftsmediets förutsättningar i allmänhet och de
handskriftcirkulerade smädeskrifternas spridning i synnerhet.
Handskriftskulturen i 1700-talets Sverige
I 1700-talets Sverige fanns, precis som i övriga Europa, en livlig handskriftskultur. Att samla och sprida verk i handskrift var en naturlig del av
vardagen för den mer bildade delen av befolkningen. Alla som fått någon
slags mer avancerad utbildning hade redan från början fått lära sig vikten av
att samla olika sorters texter i handskrivna minnesböcker. I äldre och tidigmodern tid var retoriken en viktig del i utbildningen och i regel ingick i den
retoriska uppfostran, ända från antiken fram till 1800-talet, att eleven skulle
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lägga upp egna minnesböcker där de skrev ned sådant som de kunde ha nytta
av. Särskilt viktigt var det att samla sentenser, citat och historiska exempla,
som kunde användas av då man själv skrev eller talade.104 På så sätt blev
samlandet av avskrifter redan i barndomen något naturligt. Intressanta stycken ur tidningar, böcker och konversationer skrevs ned i minnesboken. Det
var en vana de flesta fortsatte med även i vuxen ålder.
Bland de högre skikten i samhället hade cirkulerande av handskrifter även
en social funktion. Skvaller spreds ofta genom avskrifter av brev eller verser,
och man utbytte gärna ordlekar och gåtor. Att skriva vers var en konst bildade personer förväntades behärska, och vid olika högtidsdagar uppvaktade
vänner och bekanta varandra med poetiska verk som inte sällan skrevs ned i
avskriftsböcker. Ibland hände det att vissa personer blev kända för sina fyndiga och omtyckta verser och visor, som exempelvis Bellman, och deras
alster fick snart stor spridning mellan avskriftsböckerna.
Även minnesböckerna hade en social funktion. I samhällets högre skikt
under 1700-talet var salongskulturen viktig, med dess fokus på konversationskonsten. Också konsten att skriva brev var något alla av en viss bildningsnivå förväntades behärska. Att samla en bok med användbara citat och
anekdoter var ett sätt att förbättra sina förutsättningar i en kultur där kvickhet
och vältalighet i kommunikationen var högt skattade egenskaper.105
Också religiösa texter spreds ofta i handskrift. Inom exempelvis den
herrnhutiska rörelsen hade skrivandet och individens eget uttryck för sin tro
en central roll. Det producerades därför en mängd psalmer, dikter, predikningar, andaktsböcker och så kallade levnadslopp (självbiografiska texter)
inom denna rörelse. En del trycktes, men mycket spreds i handskrift. Att så
var fallet berodde på den under hela 1700-talet strikta religiösa censuren,
men troligen också på blotta mängden material. Eftersom så många herrnhutare vittnade om sin omvändelse i levnadslopp var endast denna del av
skriftmassan enorm.106
En annan del av de handskriftcirkulerade skrifterna var de politiska. Här
var förstås tryckfrihetsläget i landet en viktig orsak till att handskriftsmediet
användes under Gustaf III:s regering, men även rojalistiska verk kunde spridas i handskrift.
Som vi ser kunde orsakerna till att ett verk spreds som handskrift vara
många. Förutom censurproblemen var en vanlig orsak den ekonomiska. Att
få ett verk tryckt på tryckeri var dyrt, och krävde ett visst kapital. Ibland
hade författaren inte heller ambitionen att nå en särskilt stor krets och då
framstod det inte som motiverat att använda trycket. Bellmans visor är som
sagt ett exempel på verk som länge spreds i handskrift. I hans fall fanns även
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tekniska problem eftersom han ville trycka sina epistlar med medföljande
noter, vilket var svårare än att få vanlig text tryckt.107
Tidens avskriftssamlingar vittnar om att det var ett diversifierat material
som spriddes genom handskriftsmediet. Förutom politiska och poetiska verk
av skilda sorter finns där brev, recept, praktiska instruktioner av olika slag,
uppsatser över skilda ämnen, utdrag ur domstolsprotokoll, översättningar av
utländska verk och diverse anekdoter och skämt.
Handskriftsmediet och lagstiftningen
Handskriften framstod ofta som ett alternativ för att sprida det som inte fick
tryckas, men i teorin reglerade tryckfrihetslagstiftningen under 1700-talet
även vad som fick spridas i handskrift. Både TF 1774 och TF 1766 var ordagrant förordningar ”angående Skrif- och Tryckfriheten”.108 Allt som inte
uttryckligen gällde enbart tryckt material gällde även handskriftcirkulerade
verk. Det handlar framför allt om paragrafer angående vilka ämnen som inte
fick behandlas i skrift.
I praktiken tycks det dock ha varit långt mindre riskabelt att sprida förbjudna verk i handskriven form än genom trycket. Inte för att de togs på
mindre allvar av myndigheterna, utan för att möjligheterna var små att spåra
författaren till en anonym handskrift som cirkulerat genom avskriftskedjor. I
de fall under 1700-talet där fällande domar utdelats för verk som enbart förelegat i handskrift rör det sig i regel om enstaka manuskript eller texter som
inte spridits anonymt. Magnus Serén dömdes till exempel 1751 till fjorton
dagars fängelse på vatten och bröd för ett utkast till en politisk skrift som
ännu inte spridits.109 När Olof von Dalin 1755 dömdes för bland annat de
parodier på predikningar han framfört vid hovet hade det heller aldrig varit
någon hemlighet att han var författaren till de verk han fälldes för.110 De
många försök som gjordes att identifiera författare till anonyma handskriftcirkulerade verk tycks sällan ha varit framgångsrika. Ett undantag utgörs av
en politiskt tillsatt domstol, en s.k. kommissorialrätt, som 1743 ledde till att
Abraham Sahlstedt fick tilbringa upp emot ett halvår i fängelse för att ha
skrivit en uppsats i successionsfrågan.111 En kommissorialrätt under det poltiskt turbulenta året 1756 utredde både spridningen och författandet av det
handskriftcirkulerade verket Constans Sincerus. Spridningen kunde spåras
tillbaka till en friherre Stackelberg, men det var omöjligt att bevisa hur verket nått honom. Enligt en uppgift hade han fått det anonymt via posten.
Stackelberg blev i till slut frikänd, men en annan av personerna inlandade i
spridningen av verket kom att dö i fängelset. Bland dem som utreddes i samband med spridningen fanns också en löjtnant Sahlefelt. Han dömdes dock
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aldrig för detta, men kom kort därefter istället att dömas till döden för distributionen av en tryckt skrift. Även den friherre Erik Wrangel som misstänktes vara författaren till Constans Sincerus dömdes senare för bland annat
författande av ett tryckt verk.112 I praktiken var handskriften således ett medium som var svårare att reglera än det tryckta ordet, även om myndigheterna försökte att utöva kontroll i den mån det var möjligt.
Handskrifternas spridning och mediets egenskaper
Handskriftspublikationen som spridningsväg i 1600-talets England har studerats av Harold Love i Scribal Publication in Seventeenth-Century England
(1993). Love identifierar tre olika spridningssätt för handskrifter, vad han
kallar ”author publication”, ”entrepreneurial publication” respektive ”user
publication”. ”Author publication” innebär att produktionen av handskriftkopior sker under författarens överinseende, vilket kan antas ha varit ovanligt i fallet med smädeskrifterna, eftersom författarna eftersträvade anonymitet. ”Entrepreneurial publication” innebar en mer professionaliserad spridningsväg där särskilda skrivare skötte kopieringen och kopiorna såldes mot
betalning. Med andra ord ett system som liknade tryckets. Även detta kan
antas ha varit svårt att genomföra när diskretion var av största vikt. Professionell spridning av handskriftsmaterial genom skrivare tycks också ha varit
mer sällsynt i Sverige än i exempelvis England och Frankrike, även om det
finns vittnesbörder som tyder på att det gick att köpa tjänster från skrivare i
Stockholm under 1700-talet.113 ”User publication” innebär i sin tur att det
bildas ”avskriftskedjor” där en intresserad läsare kopierar en text och visar
sin kopia för andra intresserade som i sin tur gör avskrifter. I denna slags
spridningsform är det således främst läsarna som sprider verket, inte författaren eller någon typ av professionell mellanhand.114 Det vanligaste spridningssättet för alla sorters handskriftsmaterial i Sverige under denna period var
utan tvekan ”user publication” eller ”avskriftskedjor”.
Spridningen av handskrifter genom avskriftskedjor innebar ett helt annat
förhållande mellan producenter, distributörer och konsumenter än vad som
var fallet när det tryckta ordet användes. När ett verk sprids i tryckt form är
det ofta möjligt att göra tydlig skillnad mellan producenter (författare, förläggare, tryckare), distributörer (boklådeägare och under 1700-talet även
gårdfarihandlare) och konsumenter (läsare). När ett verk sprids genom handskrift är uppdelningen inte lika tydlig.
I samband med de aktuella avskriftskedjorna är det i princip möjligt att
tala om tre olika funktioner: författare (som skapat originalmanuskriptet),
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avskrivare (som kopierar en text) och konsumenter. Dessa tre funktioner
skulle kunna innehas av tre olika personer eller grupper av personer. Författaren skapar ett originalmanuskript och skulle sedan kunna lämna det vidare
till en avskrivare som tillverkade kopior och distribuerade dem till läsare.
Möjligen kan man även tänka sig en fjärde person som agerade distributör
genom att förmedla manuskriptet från avskrivare till läsare. I praktiken innehade dock troligen samma personer flera funktioner samtidigt. Det är möjligt
att författaren själv utförde avskrifter, men framför allt innehades sannolikt
rollen av avskrivare och konsument ofta av samma person eftersom det i
huvudsak rörde sig om användarpublikation. Troligen utfördes också själva
distributionen i första hand av samma person som antingen författade eller
skrev av och konsumerade verket.
Det är utifrån detta tydligt att uppdelningen mellan producerande, distribuerande och konsumerande aktörer var otydlig i ett system som det här.
Författare är förstås alltid producenter, men kan också bidra till distributionen av verket. Om de inte önskade vara anonyma kunde det helt enkelt ske
genom att de visade alstren intresserade personer som gavs möjlighet att
göra egna kopior. Om de av någon anledning vile undvika att förknippas
med verket kunde de tänkas visa det för andra men hävda att ursprunget var
okänt. Detta skulle dock medföra vissa risker, så en del tycks istället ha valt
att exempelvis lämna ett ark på ett bord på ett kaffehus eller en klubb där det
var sannolikt att en intresserad läsare skulle finna det. Det finns också rapporter om att verk spikades upp i gathörnen under natten, klottrades på väggar eller skickades anonymt till någon. 115
Avskrivaren deltog ofta i distributionen, antingen genom att ge andra
möjlighet att kopiera deras avskrifter, eller genom att själva ge bort avskrifter. Ett exempel på det senare återfinns bland manuskripten i Ericsbergsarkivets Manuskript- och avskriftssamling på Riksarkivet samt i volymen Vs147
på Kungliga biblioteket. Där finns ett flertal tydligt präntade versioner av
smädeskrifter mot Gustaf III i små separata häften av kvartoformat skrivna
av samma hand – ofta med smyckade titelblad och häftade med tråd. Ett par
av dessa finns bevarade i flera mycket snarlika versioner, vilket tyder på att
personen som höll i pennan gjorde flera exemplar i syfte att sprida verken.
Det är dock inte självklart att en avskrivare deltog i distributionen. Det är
också möjligt att vissa kopior endast gjordes för eget bruk och aldrig visades
för andra. Samtidigt deltog avskrivaren alltid i produktionen, på samma sätt
som förläggare och tryckare satte avskrivare sin egen prägel på den eller de
versioner av verket som de producerade. I vissa fall handlar det endast om en
individuell ortografi, handstil och placering av texten på pappersarket. I
andra fall kan det röra sig om utsmyckningar och illustrationer, tillfogade
kommentarer eller medvetna förändringar av innehållet. När verk spreds i
avskriftskedjor fungerade också avskrivaren nästan alltid som konsument.
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Eftersom det inte handlade om professionella skrivare som gjorde många
kopior mot betalning lär motivationen i de flesta fallen ha varit ett intresse
för innehållet. I vissa fall är det dock möjligt att högre uppsatta personer höll
sig med skrivare eller någon slags sekreterare som utförde själva arbetet, så
att det därför ibland förekom enstaka professionella avskrivare som inte
kunde räknas som konsumenter.
Den läsare som inte själv gjorde en avskrift var förstås främst en konsument, men det är också möjligt att denna slags läsare kunde agera distributör.
Det är inte omöjligt att en person läste en text de kommit över och sedan
vidarebefordrade samma exemplar till någon annan.
I denna genomgång har handskriftsmediet behandlats separat, men det
fanns inga vattentäta skott mellan olika medier. Läsaren kan till exempel
mycket väl ha spritt verket muntligt genom att läsa upp det för andra. Ibland
kan verk som började spridas i handskrift senare komma att traderas muntligt, på samma sätt som muntligt traderade visor, gåtor och epigram kunde
skrivas ned. Handskriftcirkulerade verk kunde komma att tryckas, medan
tryckta verk ofta kom att parallellt spridas i handskrift för att nå en större
publik än vad den ofta begränsade upplagan medgav. Av de avskriftssamlingar som finns bevarade framgår att stycken ur tidningar, pamfletter och
böcker ofta skrevs av, kanske för att senare skickas till en bekant som inte
hade tillgång till de tryckta verken, eller helt enkelt för att ha det samlat på
ett ställe. I flera handskriftsamlingar har tryckta pamfletter bundits in i samma volym som handskrifter. I en samling som tillhört ämbetsmannen Pehr
Johan Höppener förekommer alla tryckta verk som ingår i volymen både i
tryck och i handskrift.
I Höppeners fall är orsaken till avskrifterna troligen att han då kunde lämna rymliga marginaler som gav utrymme att införa längre kommentarer i
direkt anslutning till verken.116 Fallet Höppener belyser en av de största skillnaderna mellan trycket och handskriften: konsumentens möjlighet att vara
delaktig i verkets produktion. Detta blir särskilt tydligt när den ursprunglige
författaren är anonym och det därför är okänt vilken som är originalversionen av verket. Det handlar då om en slags kollektiv skapelse. En eller flera
ursprungliga författare har skapat grunden, själva stommen, men varje avskrivare (som också är läsare) sätter sin egen prägel på den text de själva
äger, och ibland fortplantas en viss persons tillägg eller ändringar. Det tillhör
vad Gunnar Hillbom i sin Bellmanforskning kallar ”fritt traderad litteratur”;
en slags litteratur där verket är föränderligt och där förändringen tidigt hamnar utanför den anonyme ursprungsförfattarens kontroll.117
Det fanns som synes väl etablerade spridningsvägar för handskrivet material under Gustaf III:s regeringsperiod, men möjligheterna att nå ut till en
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stor publik var trots detta långt mindre för handskriften än för det tryckta
ordet. Att inte ha tillgång till trycket innebar således ett starkt propagandistiskt underläge för oppositionen, men det fanns också möjligheter att utnyttja
medieläget för att öka trovärdigheten i budskapet. Det faktum att handskriften inte var ett reglerat medium på samma sätt som trycket användes ofta
som ett argument för att det som spreds i handskrift hade större sanningsvärde än det som trycktes. Redan under frihetstiden kunde det förekomma
kommentarer om att ”[e]tt skrifwit arck kan ofta innehålla mera sanning än
30 tryckta”.118 I flera av verken i avhandlingens korpus kommenteras också
tryckfrihetsläget som ett sätt att framhålla att det som sägs i verket inte är
censurerat och därmed är mer uppriktigt och sanningsenligt än det som uttrycks i officiella medier.

Smädeskrifterna ur ett europeiskt perspektiv
Förbjudna paskiller mot kungligheter skrevs i alla europeiska länder under
äldre och tidigmodern tid. För att förstå smädeskrifterna mot Gustaf III bör
man vara medveten om att de ingick i en europeisk tradition, men att det
samtidigt fanns omständigheter som skilde Sverige från andra länder.
Några av skillnaderna mellan svensk smädeskriftskultur och den i exempelvis Frankrike och England rör mediesituationen. Den första och tydligaste
är att det både i Frankrike och i England förekom en mängd förbjudna tryckta skrifter medan det i Sverige under Gustaf III nästan uteslutande rörde sig
om handskrifter. De franska och i viss mån de engelska förbjudna böckerna
var ofta tryckta utanför landets gränser och sedan insmugglade. Fenomenet i
Frankrike har utretts av Robert Darnton i flera studier. Dessa verk var tydligt
utformade för marknaden inom landet och ofta skrivna av inhemska författare.
Strategin att trycka förbjudna verk i andra länder med större tryckfrihet
och sedan smuggla in dem i det egna landet användes sporadiskt i Sverige
under 1700-talet, men det var en tämligen ovanlig metod för att sprida politisk litteratur.119 En bidragande orsak kan ha varit att Sverige hade färre invånare än exempelvis Frankrike och att verk på svenska därmed var mindre
lönsamma att trycka. De franska verken hade därtill en stor publik i hela
Europa, eftersom franska hade rollen av ett universalspråk för eliten. Franska
förbjudna skrifter var ofta lukrativa och importerades till många länder, däribland Sverige.120
I Frankrike, England och Danmark förekom också tryckta satiriska bilder,
något som var ovanligt i Sverige. I Danmark publicerades flera satiriska
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bilder mot Gustaf III under kriget 1788–90, då danskarna anslöt sig till den
ryska sidan. Det var av uppenbara skäl långt svårare att för hand kopiera
bilder än vad det var att kopiera text och eftersom oppositionen mot Gustaf
III i Sverige till stor del var hänvisad till handskriftsmediet använde den sig
nästan uteslutande av ord. Bilder är ändå inte helt frånvarande i materialet,
men är då de förekommer förmedlade i textform, genom beskrivningar av
tänkta eller verkliga teckningar, tavlor och medaljer. En tecknad dansk karikatyr av Gustaf III från 1788 spreds exempelvis i form av en beskrivande
text i Sverige.121 Greppet att beskriva fiktiva eller verkliga målningar eller
statyer var något som förekom i flera andra sammanhang under denna period, och beskrivningar av föremål, personer och företeelser ingick ofta som
övningar inom retorikundervisningen.122 Ibland tycks även verkliga handtecknade satiriska bilder ha spridits. Vi har redan sett fallet med teckningen
riktad mot de avskedstagande officerarna under kriget 1788123 och det finns
även exempel från frihetstiden, men det var knappast vanligt förekommande.124 I det aktuella materialet har en samlare illustrerat sina egna avskrifter
av handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III, men inget tyder på att
dessa bilder haft någon spridning.125
Även vad gäller innehållet tycks det finnas vissa skillnader mellan det
svenska och det utländska materialet. I Frankrike fanns det under l’ancien
régime en tendens att blanda politiska och pornografiska inslag i de förbjudna skrifterna, såsom Robert Darnton visat i bland annat The Forbidden Bestsellers of Pre-revolutionary France.126 I England uppstod med tiden en skandaljournalistik, där politiska motståndare anklagade varandra för sexuell
omoral. I båda länderna anklagades offentliga personer ofta för antingen
sexuell lössläppthet eller sexuell oförmåga. Detta omfattade smädeskrifter
mot regenterna.127 I det svenska materialet tycks tendensen vara att denna
slags explicita sexuella inslag är ovanligare och mer nedtonade, något som
kommer att utredas närmare i kapitel 4.
Det finns också likheter mellan svenskt och utländskt material, både vad
gäller form och innehåll. Smädedikter baserade på Fader vår förekommer till
exempel i tre fall i avhandlingens textkorpus och förekom redan bland oppositionens skrifter mot Ludvig XIV i 1600-talets Frankrike. Allegorier med
eller utan medföljande förklaringsnycklar var en annan sorts verk som förekom såväl bland smädelserna mot Gustaf III som i många andra samman121
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hang över hela Europa.128 Även ämnesvalen sammanfaller till stor del. Anklagelser om slösaktighet, tyranni, bristande gudsfruktan och hyckleri återkommer till exempel i såväl franska som svenska verk under äldre och tidigmodern tid.129

Smädeskrifter mot Gustaf III: En översikt
I avhandlingens textkorpus ingår 120 olika smädeskrifter mot Gustaf III som
av allt att döma har cirkulerat i handskrift under den aktuella undersökningsperioden (1778–1792). Större delen av materialet har ingått i privata arkiv
efter högreståndspersoner, vilka med tiden kommit att införlivas i eller deponeras på allmänna arkiv. Med största sannolikhet finns smädeskrifter även
bevarade i privata arkiv ute på landets slott och herrgårdar, men avhandlingens textkorpus har begränsats till att omfatta ett visst antal volymer från offentliga arkiv.
Följande avsnitt inleds med en diskussion av materialet ur ett mediehistoriskt perspektiv, med fokus på avsändare och författare, avskrivare, distribution och läsare, och avslutas med en kort överblick över materialets innehåll
och utveckling över tid. I kapitel 3–6 kommer slutsatserna av dessa diskussioner att nyanseras genom djupanalyser av enskilda verk.
Avsändare och författare
Det kan i sammanhanget vara motiverat att introducera ännu en funktion,
utöver ”författare”, ”avskrivare” och ”konsument”, vilka diskuterats ovan.130
När det gäller smädeskrifterna mot Gustaf III bör vi även skilja mellan funktionen ”avsändare” och ”författare”.131 Avsändare kan i denna kontext defieniras som en person eller grupp av personer som står bakom verkets innehåll
utan att ha formulerat själva ordalydelsen, medan författare är den eller de
personer som formulerat originalversionen av verket. Distinktionen uppmärksammar möjligheten att författarna agerade på uppdrag från andra. Det
finns inga säkra uppgifter om ursprunget till de flesta verk, men det är möjligt att författarna i vissa fall kan ha befunnit sig i ett patron-klient förhållande till en avsändare. Man kan exempelvis tänka sig att det rörde sig om informatorer som arbetade för en adelsfamilj, eller författare som fick ekonomiskt stöd från en mecenat. Uppdraget att skriva en roande och slående smädeskrift mot kungen kan ha varit direkt eller indirekt, på så sätt att författaren
antog att avsändaren skulle visa uppskattning över ett sådant verk. Det är
också möjligt att författaren skrev med tanke på en gruppering som han eller
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hon tillhörde och då sökte uttrycka de värderingar och åsikter som var gemensamma för medlemmarna. I sådana fall kan grupperingen i fråga ses som
avsändare. En viktig distinktion är att författarna inte nödvändigtvis personligen behöver ha stått bakom de värderingar som uttrycks i verket, men att
verken i allmänhet kan antas ha speglat avsändarnas åsikter.
Det är i det närmaste omöjligt att identifiera de enskilda ursprungsförfattarna bakom de verk som ingår i textkorpus. Som framgått av framställningen ovan gällde samma lagar som reglerade vilka ämnen som fick behandlas i
tryck även vad som fick behandlas i handskrift. Att författa regelrätta smädeskrifter mot kungen innebar inte heller bara ett brott mot tryck- och skrivfrihetslagstiftningen, utan var dessutom ett högmålsbrott. Om det blev känt
vem som var författaren till någon av dessa smädeskrifter riskerade vederbörande dödstraff om det gick att bevisa brottet, och troligen svåra efterräkningar av en mer inofficiell art om det inte gick att finna hållbara bevis. Det
är således knappats förvånande att författare månade om sin anonymitet.
Även om verken i allmänhet var anonyma försökte många lista ut vem
som författat de mest uppseendeväckande skrifterna. Kungen gav polisen i
uppdrag att göra utredningar, och enskilda gjorde sitt bästa för att gissa vem
som var den skyldige, men det är sällan någon tycks ha kommit fram till ett
pålitligt svar. En del avskrifter är utrustade med attributioner, men dessa
skiljer sig ofta mellan olika versioner av samma verk. Det tydligaste exemplet är Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 (nr 5), som attribuerats till sammanlagt sju olika personer. Att fastställa författarnas identiteter är således vanskligt.
Ett undantag är Betänkande Öfwer Svea Rikes Tillstånd i Anledning af
kriget med Ryssland (nr 31), där alla tycks vara överens om att riksrådet
Matthias von Hermansson är författaren. En orsak till att författarens identitet blivit känd i det här fallet kan vara att Hermansson dog några månader
efter att verket kom i omlopp, och att det därefter inte fanns behov av diskretion av omtanke om hans säkerhet. Verket omtalas i anteckningar i anslutning till en version som ”R[iks] R[ådet] H[ermansson]:s testamente”. En
annan bidragande orsak till att attributionen var så känd kan vara att smädelserna mot kungen är förhållandevis inlindade, och att det därför inte är en
lika uppenbart olaglig skrift som många andra verk i textkorpus. Hermansson inleder verket med ett stycke om hur en del furstar har en tendens att
omge sig av smickrare och vara svaga för överflöd, och att detta alltid är
dåligt för deras undersåtar. Sedan övergår han till att argumentera för att
kriget mot Ryssland var ett lagstridigt offensivt krig som varit till förfång för
landet. Mellan verkets båda delar finns en brasklapp om att författaren inte
vill dra slutsatsen att Gustaf III skulle omge sig av smickrare och överflöd.
Brasklappar av detta slag var vanliga i verk från den aktuella perioden, och
fungerade i praktiken både som ett sätt att undvika åtal och som en signal till
läsaren om att stycket verkligen var avsett att tolkas på det sätt som författaren officiellt tog avstånd från. Men samtidigt är genomgången av krigshän68

delserna i sig så pass kritisk mot kungen att enbart den troligen skulle ha
varit tillräcklig för en fällande dom om saken kommit till domstol.
Även om övriga attributioner är osäkra kan de ändå vara av intresse eftersom de visar vilka personer samtiden ansåg vara möjliga författare till verken. I samtliga fall utom ett attribueras skrifterna till män, och majoriteten av
de utpekade är adliga, även om det också förekommer namn på ofrälse personer med högre positioner i samhället. I en del fall utpekas kända skribenter
utan starkare anknytning till oppositionen, som domprosten Johan Michael
Fant. Till och med den uttalade rojalisten Elis Schröderheim nämns. I andra
fall utpekas kända oppositionella, såsom greve Adolf Ludvig Hamilton.
Den resonerande skriften kallad Utgången, enda säkra grunden till bedömmande af menskliga företag: en gammal Sanning ånya bekräftad genom
de i Sverige åren 1788 och 1789, timade allmänna händelser (nr 42), är det
enda verket som attribuerats till en kvinna, grevinnan Charlotta Eleonora
D’Albedyhll, född Wrangel. Attributionen är skriven med blyerts i kanten av
pappret och eftersom dokumentet kommer ur en samling som innehåller
delar av släkten D’Albedyhlls arkiv är det möjligt att kommentaren betyder
att texten är skriven med grevinnans hand. Detta är i sig ingen garanti för att
verket författats av henne, och även om hon är författaren behöver det inte
betyda att skriften spridits till andra, eftersom den endast finns i en känd
version. Om denna version skrevs ned redan 1789 skulle det betyda att Charlotta Eleonora Wrangel endast var 19 år då hon skrev alternativt skrev av
texten i fråga. Det är visserligen en förhållandevis låg ålder, med det framstår på intet sätt som osannolikt. Eftersom hon var dotter till ett riksråd var
hon född in i en politisk miljö, och hon hade redan som ung rykte om sig att
vara bildad och vitter.132 Ann Öhrberg har i sin avhandling visat att det under
frihetstiden förekom att även kvinnorna i inflytelserika adliga familjer var
engagerade i politiken och skrev politiska verk.133 Ingemar Carlsson har också funnit flera handskriftcirkulerade politiska verk från frihetstiden som attribuerats till kvinnor.134 Det är därför inte osannolikt att inte bara Charlotta
Wrangel skrivit en oppositionell politiskt skrift, utan att även en del av de
övriga anonyma smädeskrifterna i korpus författats av kvinnor. Något som
stärker detta antagande är att en smädeskrift i titeln anges vara ett Inpromtu
av Fru – – – över den 27 April (nr 60).
Det finns inget som säger att det nödvändigtvis fanns endast en ursprunglig författare till varje verk. I fallet med det tidigare nämnda Riddare Spelet
tycks de flesta i samtiden ha utgått från att det fanns två författare, varav den
ene författat brödtexten och den andre noterna. Något som tyder på det är att
de båda delarna är skrivna på olika språk, brödtexten på svenska och noterna
på franska. Här är det tänkbart att de förklarande fotnoterna lagts till av en
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avskrivare och kommit att kopieras och bli en del av verket, men det är också möjligt att det redan från början var två personer som samarbetade om
författandet.
Ett annat verk i korpus, Lagman T.... Bref från Vallhall til konungen; tolkat från Göthiskan (nr 9), har i senare tid associerats till ett oppositionellt
ordenssällskap i Finland.135 Även om just denna attribution framstår som
osäker uppmärksammar det möjligheten att någon slags gruppering, officiell
eller inofficiell, kan ha fungerat som avsändare till vissa verk.
Större delen av verken i avhandlingen textkorpus kommer aldrig att med
säkerhet kunna härledas till enskilda författare. Det finns dock en möjlighet
att knyta verken till politiska intressegrupper i samhället. Även om det är
svårt att avgöra om ett verk hade sitt ursprung inom exempelvis ett specifikt
ordenssällskap går det ofta genom att studera verkens utformning och innehåll att se kopplingar till särskilda samhällsskikt och politiska grupperingar.
Vi kan utgå från att avsändarna ingick i en grupp som ansågs sig ha intresse av att motarbeta Gustaf III och rojalisterna. Tidigare forskning om den
politiska situationen under perioden kan därför säga oss något om vilka som
är de sannolika avsändarna. Vi har sett att det politiska adelsståndet var den
grupp som kan sägas ha utgjort den drivande kraften i oppositionen mot
Gustaf III. Det var också i praktiken främst högadelns politiska makt som
Gustaf III gjorde intrång på genom sin statskupp 1772. I den största inrikespolitiska kampen under perioden stod kungen och rojalisterna på ena sidan
och motståndarsidan utgjordes av adeln som politiskt stånd samt deras allierade. Adelns allierade kunde drivas av olika intressen och tillhöra olika
grupper i samhället. Till de allierade vill jag i första hand räkna personer ur
borgerskapets högre skikt, ofrälse ståndspersoner, vissa oppositionella präster och i viss mån oppositionella riksdagsmän ur bondeståndet. Genom att
undersöka verkens innehåll kommer jag i de följande kapitlen att pröva hypotesen att smädeskrifterna främst hade sitt ursprung bland adeln som politiskt stånd och deras allierade..
Avskrivare och samlare
Lättare än att sätta namn på ursprungsförfattare är att identifiera specifika
avskrivare. Som kommenterats tidigare fungerade ju också dessa som en
slags medförfattare till verken. Många avskriftssamlingar har splittrats under
åren och kunskapen om manuskriptens proveniens har gått förlorad, men
ännu finns flera samlingar där det med säkerhet går att identifiera manuskriptens ursprungliga ägare och till och med den hand som hållit i pennan.
I detta sammanhang bör man skilja mellan avskrivare och samlare. Alla
samlare av smädeskrifter var inte nödvändigtvis avskrivare. Det har sannolikt förekommit att personer tog emot färdiga avskrifter som utförts av andra
och sparade dem. Inte heller är alla avskrivare lika intressanta när syftet är
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att komma åt hur denna slags politiska kommunikation såg ut under Gustaf
III:s regeringsperiod. En del smädeskrifter ingår i samlingar som tillhört
historiker som var aktiva i slutet av eller efter den aktuella perioden.136 I deras fall är det troligt att det huvudsakliga motivet till samlandet varit att dokumentera en till stor del redan överspelad politisk diskussion i syfte att underlätta den framtida historieskrivningen, och de är därför av mindre intresse
för denna studie.
Vi bör dock inte avfärda alla avskrifter som motiverades av historieintresse som opolitiskt motiverade. Som Sven Delblanc visat i avhandlingen Ära
och minne (1965) var eftervärldens dom ett levande och viktigt begrepp under den gustavianska tiden. Oppositionella kan ha samlat och skrivit av vittnesbörder om Gustaf III:s brott och svagheter för att smutskasta honom inför
eftervärlden och bidra till att eftervärldens dom över kungen skulle bli – i
deras ögon – rättvis . Detta är också ett motiv som tycks ha föresvävat en del
författare. En smädeskrift har till exempel titeln Reflectioner öfver Politiska
händelser i Sverige som framdeles i någon mohn kunna blifva nyttige för en
Historie Skrifvare (nr 89). Även i andra verk antyds att de oppositionella
skrifternas vittnesbörd kommer att hjälpa eftervärlden att verkligen göra en
rättvis bedömning av Gustaf III:s karaktär och gärningar. Ett vanligt motiv i
oppositionella verk är också hur eftervärlden kommer att minnas kungens
motståndare som hjältar, trots att de i samtiden kunde fängslas och dömas
som förrädare. Enbart det faktum att en avskrivare kopierade ett verk med
eftervärldens historieskrivare i åtanke betyder således inte att detta avskrivande på något sätt låg utanför den politiska kommunikationen. Däremot är
de avskrifter som utförts efter undersökningsperioden av begränsat intresse
för denna studie.
Inte helt oväntat var många av de avskrivare från perioden som går att
spåra idag motståndare till kungen. Adolph Ludvig Stierneld och Gustaf
Mauritz von Gerdten ägde till exempel stora och prydligt präntade avskriftsböcker med smädeskrifter mot Gustaf III och tillhörde också de adliga oppositionella som kungen lät arrestera i samband med statskuppen 1789.137
Bland de flitigaste avskrivarna finns flera personer som tycks ha hyst ett
personligt agg mot kungen. Ett exempel är den redan nämnde assessor Pehr
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Johan Höppener, som ägde en omfattande avskriftssamling med en mängd
smädeskrifter mot kungen. Han var aktiv i frihetstidens politiska debatt, anslöt sig till rojalisterna och skrev troligen flera kungavänliga pamfletter i
samband med statsvälvningen och under 1770-talet. Relationen till kungen
försämrades dock med tiden, och mot slutet av 1780-talet bröt också hans
privata affärer ihop. Han gick i personlig konkurs 1786 och var involverad i
en rättsprocess mot landshövdingsämbetet i Uppsala, vilken slutade med att
justitierevisionen 1788 fastställde en dom som innebar att han måste betala
böter. Höppener tycks ha blivit förbittrad över att kungen varken bistod honom ekonomiskt eller efterskänkte hans straff, särskilt som han ansåg sig
vara offer för domarnas illvilja på grund av att han – enligt egen utsago –
hade spelat en viktig roll i statskuppen 1772. Han levde sina sista år under
knappa förhållanden, och tycks då ha lagt stor möda på att samla smädeskrifter mot kungen, vilka han sedan försåg med ingående kommentarer i marginalerna – kommentarer som inte sällan var skarpare än smädeskrifterna.138
Men även trogna rojalister kunde äga avskrifter av oppositionella verk. En
av Gustaf III närmaste medarbetare, prosten Carl Gustaf Nordin, ägde ett
flertal smädeskrifter mot kungen. I Nordins fall kan det tänkas att han hade
ett behov av aktuell kunskap om oppositionens propaganda och han var även
historiskt intresserad och kan tänkas ha velat bevara debatten för framtida
historieforskare. Ur ett rojalistiskt perspektiv är det möjligt att det framstod
som motiverat att bevara även angrepp på Gustaf III för att visa för eftervärlden hur lågt kungens motståndare kunde sänka sig i sina angrepp. Överlag är det förhållandevis vanligt att avskrivare blandar pro- och antirojalistiska verk i samma volym och på sätt skapar en överblick över hela den politiska debatt som pågick. Trots att rojalistiska och oppositionella verk hade
helt olika status och till stor del spreds genom olika medier var de alla delar
av samma debatt och förhöll sig till varandra. Det är därför inte särskilt överraskande att inte bara de som sympatiserade med verkens innehåll skrev av
och samlade dem, om inte annat för att de ville ha nyheter om oppositionen.
I en del avskriftssamlingar, ofta tillhörande personer utan någon uttalad
politisk roll eller åsikt, finns någon enstaka smädeskrift bevarad bland i huvudsak opolitiska skrifter. Till sådana samlare hör bland annat poeten Olof
Bergklint och studenterna Samuel Petrus Presser och Lars Peter Wåhlin.139 I
sådana fall är dets möjligt att avskrivarna främst uppskattat verken för deras
nyhetsvärde eller underhållande kvaliteter.
Som synes tillhörde de kända avskrivarna ett bildat skikt i samhället. Det
rör sig i huvudsak om adel, präster, och ofrälse ståndspersoner. Det är sannolikt att flera av verken främst intresserade personer med viss formell bildning, särskilt om de till exempel var skrivna på franska eller innehöll avancerade statsrättsliga resonemang. Det är också sannolikt att det under den sena138
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re delen av regeringsperioden, när majoriteten av verken spreds, främst var i
dessa skikt som en kritisk hållning mot kungen var vanlig. Samtidigt måste
man hålla i minnet att det är dessa gruppers efterlämnade papper som bevarats i störst utsträckning. Att medlemmar av andra samhällsgrupper skrev av
och spred politiska skrifter syns bland annat i Carl Gustaf Nordins journal,
där han uppger sig ha sökt efter en avskrift av ett handskriftcirkulerat oppositionellt dokument och slutligen fått tag i det via sin skomakare.140 Det är
också tydligt att smädeskrifterna framför allt spridits under riksdagsåren, då
Stockholm fylldes av riksdagsmän från alla fyra stånden, vilka alla med
största säkerhet var intresserade av den pågående politiska debatten.
Frågan om varför man valde att skriva av smädeskrifter mot Gustaf III har
redan berörts. Inte helt oväntat var de flitigaste samlarna ofta aktiva i det
politiska livet och inte sällan uttalat oppositionella. Denna typ av samlare
ägde ofta särskilda anteckningsböcker som enbart innehöll smädeskrifter
mot Gustaf III och annat oppositionellt politiskt material. Det finns också
uttalade rojalister som kan ha önskat skapa sig en tydlig bild av motståndarsidan och av debatten i sin helhet.
De mindre politiskt engagerade tycks mest av en slump fått in kungakritiska verk i sina handskriftsböcker, vilka i övrigt kunde innehålla diverse
opolitisk poesi eller fungera som så kallade florilegier. Kanske tyder det på
att dessa samlare främst uppskattade verken utifrån deras estetiska värde
eller underhållningsvärde, snarare än deras politiska budskap. Ett av de tydligaste exemplen är studenten Samuel Petrus Presser, i vars anteckningsbok
ett par oppositionella verser finns bland en mängd andra stycken under rubriken ”Samling af Werser Som vid vissa tillfällen kan fönöya ens sinnnen”.
En del verk kan säkerligen också ha väckt intresse i egenskap av rent skvaller om kungen och hovet, eller som källa till information om politiska händelser. Några avskrivare och samlare tycks också ha varit särskilt intresserade av verk där de själva omnämns. I Schröderheims handskriftsamling finns
bland de oppositionella smädeskrifterna en viss dominans av verk som angriper honom själv. Även Gustaf Mauritz von Gerdten har skrivit av en vers
där han själv beskrivs som förrädare, men har tillfogat en kommentar i vilken han förvarar sig och hävdar att anklagelserna är grundlösa.
Vi har tidigare behandlat avskrivarnas möjligheter att fungera som medförfattare, och man kan fråga sig i vilken utsträckning de faktiska avskrivarna begagnade sig av möjligheten att sätta sin egen prägel på verken genom
att exempelvis göra uteslutningar, tillägg och förändringar. Det allmänna
intrycket är att majoriteten av avskrivarna var förvånansvärt noga med att
göra exakta kopior vad gällde verkens innehåll. Ortografi, ordens placering
på sidan och handstilen skiljer sig mellan olika versioner, men ofta är ordvalen desamma. En stor del av skillnaderna mellan olika verk tycks också ha
sitt ursprung i rena misstag, där ord eller meningar upprepats, fallit bort eller
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lästs fel. I åtminstone ett fall har avskrivaren gjort ändringar och överstrykningar i efterhand, vilket antyder att vederbörande kan ha kontrollerat sin
avskrift mot förlagan eller mot ännu en version av verket.
Den vanligaste typen av större förändringar handlar inte om ingrepp i
själva verken, utan om kommentarer före, efter eller i marginalen av avskriften. Kommentarerna är av olika slag. Oppositionella avskrivare kan tillfoga
uppmuntrande tillrop i marginalen. Den som inte uppskattar ett verk omnämner det gärna å sin sida gärna som ”ovettig pasquil” eller kallar det
”[b]ittert skrifwit”.141 En annan slags kommentar som är vanligt förekommande är den som ger upplysningar om när verket började spridas, hur det
kom i omlopp, vem som misstänks vara författaren, o.s.v.
I de fall där det trots allt förekommer medvetna förändringar i själva verkens innehåll rör det sig ofta om förkortningar, uteslutningar eller referat
som i första hand motiverats av en önskan att göra kopieringen mindre arbets-, tids- och papperskrävande. Det ende av de identifierbara avskrivarna
som tycks ha gjort direkta om- eller tilldiktningar i verk är Pehr Johan Höppener. Ibland är dessa förändringar motiverade av att verket har blivit föråldrat och nya händelser har inträffat vilka borde kommenteras i sammanhanget. I andra fall rör det sig om förtydliganden av mer beslöjade formuleringar.142 Ur denna aspekt framstår dock Höppener som tämligen ovanlig i sammanhanget.
Distribution och läsare
Förutom de läsare som själva skrev av verket och skapade en egen version
fanns det med största sannolikhet en grupp läsare som inte själva agerade
medförfattare eller distributörer. Därtill fanns det troligen en stor grupp avskrivare vars versioner inte blivit bevarade för eftervärlden. Det är svårt att
skapa sig en rättvisande bild av dessa mottagare av verken. Vi kan anta att
exempelvis de kända avskrivarnas hushållsmedlemmar, närmare släktingar
och vänner till stor del nåddes av de verk de skrev ned. I övrigt finns en del
direkta källor i form av dagböcker, memoarer och andra anteckningar från
perioden, där det ibland förekommer kommentarer om smädeskrifter mot
kungen. Vi vet till exempel att många av verken cirkulerade i och omkring
hovet, eftersom hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta sade sig ha läst och
hört talas om flera smädeskrifter. I anslutning till flera versioner av verk som
ingår i korpus finns även kommentarer om att verser funnits klottrade på
lusthuset i Haga. Utifrån beskrivningarna av hur förbjudna skrifter spikades
upp vid gathörnen i Stockholm framgår också att läskunniga Stockholmsbor
i allmänhet kunde få möjlighet att läsa verken innan myndigheterna ingrep.143
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Det är sannolikt att anta att de politiska smädelserna var särskilt frekvekt
förekommande i huvudstaden, eftersom det var där rikets politiska centrum
låg och där fyra av de fem riksdagarna under Gustaf III:s regeringsperiod
ägde rum. Utifrån dateringen av de bevarade verken är det tydligt att frekvensen av antalet verk i omlopp ökade i samband med riksdagarna. Vi vet
också utifrån vittnesuppgifter i dagböcker och memoarer att politiska skrifter
sattes upp på offentliga platser i huvudstaden, att det förekom politiskt klotter och att politiska diskussioner var vanliga på stadens kaffehus och klubbar. Det tycks även som att flera smädeförfattare på olika sätt ansträngde sig
för att göra verken tillgängliga för en så bred publik som möjligt. Ett verk
från 1790 (nr 80) anges till exempel ha varit uppsatt på Spruthuset och skrivet med ”stora Swenska Bokstäfwer”, vilket torde betyda att det var skrivet
med bokstäver som härmade tryckt frakturstil – den typ av text som flest
läskunniga kunde förstå. Allt detta var del av en politisk kultur som utvecklats i Stockholm under frihetstiden och till viss mån tycks ha levt kvar under
Gustaf III:s regering, trots riksdagarnas minskade reella politiska inflytande.
I Stockholm fanns således, i synnerhet under riksdagarna, en stor koncentration av politiskt aktiva och intresserade personer samt etablerade spridningsvägar för denna slags material.
Riksmötena erbjöd också en möjlighet att sprida verken ut i riket. Riksdagsmännen kom från alla delar av landet och vissa av dem tog troligen med
sig avskrifter av intressanta politiska verk när de reste hem. Att verken nådde
utanför huvudstaden är tydligt eftersom de idag återfinns i samlingar i exempelvis Lund, Linköping och Helsingfors. Det är också möjligt att avskrivare
skickade versioner via posten till intresserade vänner, även om detta bör ha
inneburit en viss risk eftersom postspionage förekom. Från frihetstiden finns
beskrivningar av hur smädeskrifter skickades anonymt via posten, ofta till
föremålet för smädelsen. Denna sed tycks ha bestått även under Gustaf III:s
tid. I samband med smädeskrifterna mot kungen finns ibland uppgifter om
att de levererats till honom personligen, exempelvis genom att han funnit ett
manuskript insmugit i sin servett eller i sin ficka. I Nordinsamlingen på
Riksarkivet finns också en version av en smädeskrift mot bröderna Nordin
bevarad med sitt kuvert, addresserat till Johan Magnus af Nordin.144 Ville
man beforda avskrifter till intresserade vänner torde det dock ha varit säkrare
att använda sig av betrodda resande eller särskilda kurirer.
På grund av riskerna och att mediet i så stor utsträckning byggde på kollektivt skapande krävdes i allmänhet en aktiv och insatt publik. Troligen
behövde konsumenterna av verken ofta själva fråga rätt personer för att få
tag i avskrifter. Den som hade tillgång till det efterfrågade verket måste därtill framstå som tillräckligt pålitlig för att distributören skulle våga tillhandaCharlotta (1902), s. 217, Carlsson (1966), s. 59–60, Areskog (1999), s. 80–83 och Sennefelt
(2007), s 27, 31.
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hålla det trots den risk det medförde. Det är därför sannolikt att en del av
verken endast nådde dem som dels hade tillgång till de rätta nätverken, dels
var tillräckligt politiskt intresserade för att aktivt söka verk av denna typ. Det
begränsade förstås möjligheterna att nå ut till en större publik. Alla verk i
korpus behöver dock inte ha spridits enbart genom skrift. Kortare och enklare verk kan också ha spridits genom muntlig tradering och på så sätt nått
stora kretsar långt snabbare, och då även kunnat nå personer utan läskunnighet eller läsvana. I ett par fall finns bevarade melodianvisningar, vilket tyder
på att det rör sig om visor – något som torde ha underlättat den muntliga
spridningen. Även de längre verken kan ha konsumerats genom muntliga
framföranden om någon läste högt inför åhörare.
Som synes måste slutsatserna om den faktiska publiken bli tämligen vaga
utifrån de uppgifter som finns tillgängliga. Vad vi däremot kan säga mer om
är vilka som var de avsedda mottagarna. Genom att studera smädeskrifternas
utformning, stil, språk och innehåll är det möjligt att säga något om vilken
publik författarna främst önskade nå. Vi kan också dra vissa slutsatser om
hur lästa olika verk var baserat på hur många versioner som finns bevarade.
Smädeskrifterna ur ett diakront perspektiv
Som en sista bakgrund inför de kommande djupanalyserna av enskilda verk
önskar jag ge en översikt över materialets karaktär och utveckling över tid.
Perioden som studeras är i praktiken 1778–1792, eftersom det första nedslaget sker i april 1778. Detta är datumet för tillkomsten av Inpromtu le 28 avril
1778, den tidigast daterade smädeskriften mot Gustaf III i de utvalda handskriftsvolymerna. På det hela taget är det glest med skrifter mot kungen från
den första delen av hans regeringsperiod. Dateringen för många av skrifterna
är osäker, men utifrån vilka händelser som omtalas i verken är det oftast
möjligt att fastställa en terminus post quem (tidigaste tillkomstdatum), och
ibland kan avskrivarnas anteckningar ge fingervisningar om när skriften
spreds som livligast. Med hjälp av sådana dateringsmetoder går det att se att
blott ca 1/8 av verken i textkorpus har tillkommit före 1788. Utmärkande för
dessa tidiga verk är att de tycks ha haft stor spridning. De tre verk som finns
bevarade i flest kända versioner kommer alla från tiden före 1788, närmare
bestämt en från 1779 och två från 1786. Verken är Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 (40 fullständiga versioner), Lagman T.... Bref från Vallhall til
konungen (43 versioner) och Jemnförelse mellan de trenne Gustafver (nr 8,
42 versioner). Detta tyder på att spridningen för varje enskilt verk var större
under perioder då utbudet var magert, men det är också möjligt att det finns
fler versioner bevarade för att spridningstiden var längre för de äldsta smädeskrifterna.
Om 1778 – året för den första riksdagen efter Gustaf III:s statsvälvning –
är något av en startpunkt, så tycks nästa viktiga årtal vara 1786. Då sker en
tydlig ökning i antalet smädeskrifter, och flera av verken från detta år hör till
de allra mest spridda. Förändringen stämmer väl överens med den politiska
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utvecklingen i landet. Att det skett en förändring av inställningen till regenten går att avläsa i den hätskare tonen i smädeskrifterna.
Den stora explosionen av antalet verk i omlopp sker i och med krigsutbrottet 1788. En mängd handskriftcirkulerade verk behandlar krigsutbrottet,
kungens handlande och Anjalamännens uppror. Både rojalister och oppositionella skriver långa utredande skrifter om händelserna. Att intresset var
stort är förståeligt, eftersom den inhemska pressen knappt kunde rapportera
någonting om så känsliga ämnen. Alla nöjde sig däremot inte med att beskriva och diskutera händelseförloppen, utan många oppositionella valde att gå
till hårt angrepp mot kungen i arga smädeskrifter. Antalet olika smädeskrifter i omlopp tycks nå sin kulmen i samband med riksdagen 1789. Under
Gustaf III:s sista år, 1790–1792, tillkommer förhållandevis få verk, vilket
stämmer överens med bilden av att oppositionen är tämligen osynlig under
slutet av regeringsperioden.
Smädeskrifternas utformning
Verken som ingår i textkorpus är varierade till utformningen. Omfångsmässigt rör sig verken från fyrradiga epigram och gåtor till upp emot 130 handskrivna sidor i kvartoformat. Vers och prosa förekommer i ungefär lika stor
utsträckning. Det dominerande språket är svenska, men vissa verk är helt på
franska. I några fall blandas språken inom samma verk, och ibland förekommer samma verk på mer än ett språk. Förutom svenska och franska förekommer ett kortare stycke på latin i ett verk och inslag av tyska i form av en
skämtsam tysk-svensk rotvälska i ett annat.
Det räcker med att gå igenom de elva verk som finns återgivna i bilaga 2
för att få en uppfattning om hur olika smädeskrifterna kunde vara till utformningen. Bland dessa verk förekommer flera mer eller mindre skämtsamma verser, en parodi på ett riddarspel, ett fingerat brev från en historisk
person, två samtal mellan personer som representerar olika ståndpunkter och
samhällspositioner samt en gravskrift. I det övriga materialet finns även
längre utredande politiska reflektioner, visor, sagor, beskrivningar av fiktiva
tavlor och medaljer, fabler, epigram, gåtor och parodier på böner.
I en jämförelse med den genomgång av genrer och grepp inom frihetstidens politiska litteratur som Ingemar Carlsson gjort framgår det tydligt att de
gustavianska politiska skrifterna tillhörde samma tradition som de frihetstida. Nära nog alla former av smädeskrifter som förekommer i föreliggande
avhandlings textkorpus har föregångare inom Carlssons material.
Såsom Ingemar Carlsson påpekar i sin avhandling spelar allusioner och
allegorier en viktig roll inom den politiska litteraturen. Detta kan bero på
behovet av en viss diskretion när censurbelagda ämnen behandlades, men det
fungerade troligen också som ett konstnärligt grepp. Det lekfulla i att låta
läsaren gissa sig till vilka händelser och personer som anspelas på är ett vanligt drag i dessa skrifter. Det finns även en mängd politiska gåtor eller s.k.
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charader bevarade, av den typ som man ofta roade sig med i 1700-talets salongsliv.
En del allegorier tycks ha spridits tillsammans med noter och förklaringar,
för att underlätta för läsaren, men vissa allegoriska omskrivningar var så
vedertagna att samtidens mer bildade läsare omedelbart kunde identifiera
deras betydelse. Ett exempel är bilden av staten som ett skepp, vars besättning är kungen, rådet och riksdagen. I det aktuella materialet används denna
bild i Allegorisk visa om Skieppar Windbeutell (nr 48). Ett annat vanligt
grepp var att låta historiska personer symbolisera samtida, något som var
särskilt användbart för att undkomma censur.
En av de kanske vanligaste genrerna inom den politiska litteraturen är den
som Ingemar Carlsson valt att kalla den ”undervisande”. Det rör sig om verk
utan någon markerad fiktion, som på ett utredande sätt behandlar ett aktuellt
politiskt problem. Ofta kallas de ”reflektioner”, ”tankar”, ”PM”, eller dylikt.145 Även bland dessa finns en del verk som passar in på avhandlingens
definition av smädeskrift. Framför allt rör det sig om ingående beskrivningar
av kungens handlande i olika politiska situationer, där det underliggande
budskapet är att Gustaf III:s gärningar visar att han styrs av sina laster och
brister. Ibland rör det sig om tydligt rådgivande eller anklagande verk som
anför Gustaf III:s dåliga karaktär och inkompetens som ett argument. Med
denna korta översikt över det samlade materialet i minnet är det nu dags att
gå in närmare i de enskilda verken.
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3. Smekmånaden går mot sitt slut (1778–1779)

Smädeskrifter mot Gustaf III var ovanliga under den tidiga delen av hans
regering. Ett par fall av muntliga smädelser finns emellertid dokumenterade
från 1777: En hökaredräng dömdes för att ha kallat konungen menedare och
en gardessoldat arresterades för att ha kallat honom ”hundsfått” (ungefär
”hundfitta”)146 och hävdat att han brutit sina löften.147
I detta kapitel kommer två av de tidigaste verken i textkorpus att analyseras: en dikt på franska om införandet av nationella dräkten 1778, Inpromptu
le 28 Avril 1778 (nr 1), och en parodi på det riddarspel Gustaf III anordnade
1779, Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 (nr 5). Tyngdpunkten kommer att
ligga på analysen av det senare verket, som vida överträffar det förra i omfång, komplexitet och spridning. Särskilt fokus kommer att läggas på förhållandet mellan förlaga och parodi och på de föreställningar kring kvinnligt
och manligt som uttrycks i verket.

En hånad dräktreform 1778
Inpromptu le 28 Avril 1778 är en dikt på franska som driver med införandet
av den nationella dräkten, vilket högtidligen skedde detta datum. Dikten är
förhållandevis mild i sin kritik av kungen och lättsam i tonen. Liksom många
andra verk i textkorpus utgör den en reaktion på och en alternativ tolkning av
Gustaf III:s egen retorik.
Införandet av den svenska dräkten hade föregåtts av flera års diskussioner. Redan 1773 lät kungen utlysa en prisfråga om för- och nackdelarna med
en nationell dräktreform. Genomförandet av reformen dröjde dock till 1778.
Tanken på en nationell dräkt var inte unik för Sverige, utan det var en idé
som låg i tiden och diskuterades vid flera andra europeiska hov. Särskilt
vanligt var det med speciella dräkter för vistelser på olika kungliga sommarnöjen, en sed som både Gustaf III och Lovisa Ulrika sedan tidigare antagit
på Ekolsund och Svartsjö. Planer på att införa en nationellt präglad hovdräkt
fanns även hos exempelvis Katarina den stora.
Kungens motiv till att införa av en nationell dräkt för adel och borgare var
dels ekonomiska, dels patriotiska. De ekonomiska motiven grundade sig i en
146
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förhoppning om att införandet av en gemensam dräkt i lokalproducerade
material skulle kunna begränsa importen av dyra tyger och klädedräkter.
Denna import hade under hela 1700-talet belagts med olika förbud och tullar, eftersom regeringen i merkantilistisk anda ansåg det förkastligt att importera. Det var emellertid tydligt att dessa lagar och förordningar inte följdes och stora mängder dyra kläder och tyger smugglades in från bland annat
Frankrike. Tanken med den nationella dräkten, som skulle vara frivillig, var
således att svenskarna skulle förmås att följa ett inhemskt mode och därför
av egen vilja avstå från att köpa dyra franska persedlar.
Det fanns också ett patriotiskt motiv bakom reformen. Kungen tänkte sig
att en dräkt som var anpassad till svenska förhållanden och bars av alla
(utom allmoge och präster) skulle stärka den nationella sammanhållningen
och självkänslan. Den dräkt som infördes 1778 var också tydligt inspirerad
av det mode som rådde under Gustav II Adolfs tid, och Gustaf III föreställde
sig att det skulle verka inspirerande genom att påminna om hjältekonungens
tapperhet och landets ärorika historia.148
Den nya dräkten blev dock inte uppskattad av alla. Det klagades över att
den var dyr att sy upp och att den var missklädsam och löjlig.149 Kungens
närmaste hovmän beklagade sig när de måste bära dräkten inför utländska
hov. Armfelt skriver till exempel i sin dagbok från besöket i Rom kring nyår
1784 att kungens ”Ordres om utspökning till den andra dagen, […] kunde
intet annat än förordsaka elack digestion af Nyårsgröten”. Armfelt berättar
även om hur han och flera andra hovmän bytte om ”på Europeiska” så fort
de såg chansen, till kungens stora förtret.150 Orsaken till att hovmännen kände sig utspökade låg främst i dräktens utformning. Färgsättningen och snittet
skiljde sig från det rådande modet och både männens och kvinnornas dräkter
kunde gott ha fungerat som teaterkostymering till ett drama som utspelade
sig på 1600-talet. Många uppfattade det som att dräkten anknöt till en spansk
stil och den kallades ibland för spansk eller burgundisk.151 I brev kommenterar till exempel Katarina den stora, apropå sitt möte med den svenska kungen
i Fredrikshamn 1783, att han tydligen ansåg att den rätta klädseln för att
uppträda inför henne var att ”ta av sig sin svenska uniform för att ta på sig en
spansk kostym i svart och högrött”. Kejsarinnan var som så ofta måttligt
imponerad av sin kusins påfund och kallar honom i brevet skämtsamt för
”mon très cher frère don Gustave”.152
Det som främst hånas i Inpromptu le 28 Avril 1778 är tanken på att den
gamla klädstilen skulle kunna väcka en nationalkänsla och återkalla landets
forna storhetstid. Även om kungen i officiella uttalanden tycks ha tonat ner
148
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de historieromantiserande och göticistiska aspekterna av dräktreformen bör
dessa motiv ha varit tydliga för de flesta i hans samtid. Gustaf III hade redan
från födelsen liknats vid de två tidigare Gustaverna och jämförelsen hade
blivit ännu mer frekvent efter statskuppen 1772. Kungen försökte bland annat legitimera den nya regeringsformen genom att framhålla att den innebar
en återgång till Gustav II Adolfs grundlag och därmed en återgång till det
”rätta” svenska styrelseskicket. Detta sätt att använda historien både för att
skapa stöd för politiska beslut och för att stärka nationalandan var vanligt
och uppmuntrades i samtiden.153 Det bör därför inte ha varit svårt för dåtidens svenskar att se nationaldräktens anknytning till Gustav II Adolfs tid och
förstå den bakomliggande tanken.
Inpromptu ger en ironisk beskrivning av hur bra allt kommer att bli när
den nya dräkten införts. Varje strof slutar med omkvädet ”cela reviendra”
(den/det kommer att återvända), och bland det som kommer att återvända
finns friheten, krediten, hederligheten, uppriktigheten, anständigheten och
sederna. Vid första anblicken kan versen tyckas vara en lättsam drift med en
överdriven entusiasm över några nya klädesplagg. Men vid en närmare läsning framträder en skarpare underton. I formuleringen att alla de positiva
sakerna ska återvända förutsätts att det rör sig om ting som har förlorats.
Landet lider alltså för närvarande brist på bland annat kredit, frihet, hederlighet och anständighet. Kritiken blir inte mildare av det underförstådda budskapet att kungens lösning på de allvarliga problemen är att ändra klädedräkten.
Diktens sista strof lyder:
Allt återvänder, anständigheten, modet,
Munterheten, sederna, etcetera,
Där månde även vara en vis fröken,
som sade när hon förlorade sin mödom,
den kommer att återvända.154

Raderna om den visa fröken som sade att hennes mödom kommer att återvända är inte bara en skabrös och skämtsam slutknorr, utan kan också ses
som en parallell till kungens antydan om att landets ära och heder skulle
återupprättas genom en dräktreform.155 Den slutsats läsaren troligen drar är
att båda påståendena är lika uppenbart falska. Kanske är det till och med lika
omöjligt för landet att återfå sin forna ära som för en fröken att verkligen
återfå sin mödom?
Dikten finns endast bevarad i en känd version, vilken nedskrivits av Adolf
Ludvig Stierneld (1755–1835) som 1778 var kammarherre hos drottningen.
Stierneld var en stor samlare av historiska dokument, men har i efterhand
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avslöjats som förfalskare.156 Enligt hans anteckning i anslutning till dikten
var det hela först ”skrifvit på Haga lusthus-vägg”. Han noterar också att
”Konungen lät det där länge stå kvar. Jag läste det ock afskref det först med
blyharts, i Konungens närvaro. Vi voro ensamne.” Liknande uppgifter om att
avskrivna texter först funnits skrivna på en vägg, eller på något sätt placerats
så att konungen funnit och läst den är vanliga i anslutning till smädeskrifterna. Det är dock oftast svårt att avgöra sanningshalten i påståendena. Många
samtida vittnesbörder talar om smädeskrifter som spridits genom att de spikats upp vid gathörn och det är även bekräftat att kungafientligt klotter förekom. I just detta fall kan man undra om kungen verkligen inte bara lät versen
stå kvar, utan även tillät Stierneld skriva av den utan att protestera.
Det betyder dock inte att denna slags kommentarer om hur skriften först
kom i cirkulation inte är av intresse. Oavsett sanningshalten i påståendena
utgör de en del av själva skriften, och har inte sällan en retorisk funktion.
Kommentarer om att kungen hade sett verket kunde tänkas väcka intresse
hos publiken. Läsaren fick veta att kungen själv läst verket de hade framför
sig och informationen om att det först kommit i cirkulation vid hovet väckte
även misstankar om att någon i kungens närhet var författaren. Båda omständigheterna kan ha ökat läsarnas intresse.157

Riddarspel på Drottningholm 1779
Under hösten 1779 cirkulerade en ovanligt uppmärksammad smädeskrift i
Stockholm. I flera av de dagböcker som fördes vid denna tid omnämns Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779, i vilket kritiken mot kungen och hovet var
långt mer uttalad och långtgående än i Inpromptu le 28 Avril 1778. Gustaf III
själv sägs ha blivit upprörd över innehållet och gjort fruktlösa försök att spåra författaren.158 En del personer vid hovet tycks emellertid ha varit ganska
roade. Kungens svägerska Hedvig Elisabeth Charlotta skriver till exempel i
sin dagbok att: ”jag skrattade av nöje när jag läste, på grund av kvickheten
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som rådde där, även om jag förargade mig lite vid läsningen”.159 Det bör
kanske tilläggas att hertiginnan inte blev tillnärmelsevis lika hårt åtgången
som kungen blev.
Att denna smädeskrift hade en ovanligt stor spridning märks inte bara genom att den nämns hos flera av hovets dagboksförfattare, utan även genom
den mängd versioner som finns bevarade. Idag finns 40 kända versioner
samt ett fragment bevarade, en siffra som gör Riddare Spelet till det tredje
mest spridda verket i korpus. Genom sitt omfång (ca sex sidor i transkriberad
form) och sitt mångfasetterade innehåll är parodin också väl lämpad för en
mer ingående analys. Ännu en intressant aspekt är att det till den svenska
brödtexten finns en samling fotnoter på franska som fördjupar och förklarar
innehållet.
Riddare Spelet är det verk till vilket flest författarattributioner finns bevarade. Bland de utpekade finns friherre Josias Carl Cederhielm, livläkarna
doktor Hedenberg och doktor Odhelius, livkirurgen Martman, ceremonimästaren Plommonfelt samt Josef von Preindl, österrikisk chargé d’affaires i
Stockholm.160 När så många olika gissningar om attributionen gjordes i samtiden är det osannolikt att det skulle gå att skapa någon visshet i frågan mer
än 230 år senare. Däremot går det utifrån verkets utformning att göra vissa
antaganden angående författaren. Flera avskrivare utgick från att två olika
författare låg bakom, troligen för att brödtext och noter är skriva på olika
språk. Att allegoriska berättelser försågs med noter och nycklar av andra än
författarna tycks inte heller ha varit ovanligt. Robert Darnton har visat att det
förekom i Frankrike under 1700-talet och i anslutning till andra verk i textkorpus kan man finna att vissa versioner är försedda med noter och andra
inte.161 Det är därför mycket möjligt att det verkligen rör sig om två olika
författare. Att båda befann sig i hovets närhet är ett antagande som kan göras
utifrån de detaljerade beskrivningarna av hovets medlemmar. Det är också
sannolikt att författaren till brödtexten själv var närvarande vid riddarspelet,
eftersom flera detaljer som nämns i parodin inte fanns omnämnda i till exempel riddarspelets tryckta programblad.
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Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 påminner om Inpromptu le 28 Avril
1778 på så sätt att även detta verk är en reaktion på och ett slags oppositionell spegelbild av ett rojalistiskt evenemang som kungen organiserat. I det
här fallet är det ett riddarspel som anordnades i Drottningholms slottspark
den 30 augusti 1779.
Eftersom det rör sig om en uttalad parodi på ett av kungens riddarspel blir
en central fråga i analysen hur texten förhåller sig till sin förlaga och hur
förhållandet utnyttjas för att skapa effekter och lyfta fram ett budskap. Med
utgångspunkt i avhandlingens huvudsyften kommer jag särskilt uppmärksamma överföringen mellan medier (från riddarspel till handskrift), hur förkvinnligande används för att delegitimera Gustaf III samt vilka föreställningar kring kön som uttrycks i verket. I övrigt återkommer även frågor om
publik, avskrivare och handskriftsmediets förutsättningar.
Tornerspel, karuseller och divertissement
Riddarspel, även kallade tornerspel eller karuseller, var populära hovnöjen i
Europa under 1600- och 1700-talen. Sitt ursprung hade de i medeltida riddarspel, men medeltidens farliga torneringar där tungt rustade riddare skulle
stöta varandra ur sadeln med en lans kom med tiden att ersättas av mindre
vådliga tävlingar. I dessa senare tiders tornerspel låg inte tonvikten lika
mycket vid själva tävlandet utan evenemangen hade snarare karaktären av
teater med främsta syfte att visa upp hovets prakt. 162
Flera av historiens regenter hade ägnat sig åt denna sorts nöjen, exempelvis Karl XI och Gustaf III:s förebilder Gustav II Adolf och Ludvig XIV. Det
är troligt att detta bidrog till företeelsens lockelse för Gustaf, med tanke på
hur viktig den historiska anknytningen var i hans försök att legitimera sin
regim och på grund av hans starka personliga identifikation med historiska
hjältar.163 Till attraktionen bidrog också det faktum att kungen delade sin
samtids faiblesse för riddarromaner och att skådespel i allmänhet var något
som låg honom varmt om hjärtat.
Redan vid 14 års ålder arbetade den dåvarande kronprins Gustaf på ett utkast till en karusell med greker och amasoner. Det var ett projekt som tycks
ha roat honom, eftersom han bland annat ritade skisser över vädjobanan i
marginalen till ett kompendium i historia.164 Det första riddarspel som han
verkligen anordnade var ”Drottning Kristinas tornerspel”, i mars 1776. Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta skriver i sin dagbok att i denna hovfest
”föreställde man sig att konungen och drottningen av Frankrike hade kommit
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på besök hos drottning Kristina, som till underhållning anordnade ett tornerspel”.165
Tornerspelet tycks ha fallit kungen i smaken, eftersom han i augusti
samma år lät uppföra ett större spel på Ekolsund. Nu fanns ingen fiktiv ramberättelse, utan bara själva utmaningarna och de därpå följande tävlingarna.
Spelen pågick i tre dagar. I maj månad året efter, 1777, uppfördes ett liknande tornerspel. Denna gång pågick det i fyra dagar, ägde rum på Adolf Fredriks torg (idag Mariatorget) i Stockholm och hade dubbelt så många deltagare. Genom att hålla spelen inne i staden kunde kungen i större utsträckning
utnyttja möjligheterna att föra fram de rojalistiska budskap som fanns i en
föreställning av denna typ. Även tidigare hade det funnits politiska inslag i
riddarspelen, då till exempel kungen uppträtt med en sköld vars vapen anspelade på statsvälvningen 1772.
I november 1777 anordnades ett litet riddarspel på Gripsholms slott. Denna gång var det teatraliska inslaget större, då riddarna inte uppträde som sig
själva utan som historiska eller fiktiva krigare. Teatern och tornerspelet
sammansmälte sedan ännu tydligare i ”Dianas fest” som hölls i Drottningholmsparken i augusti 1778. Där fanns en ramberättelse med jaktgudinnan
Diana, jägare och fauner och inom denna berättelse hölls tornerspel där de
olika fiktiva hjältarna, och i detta fall anmärkningsvärt nog även en hjältinna
(spelad av grevinnan von Höpken), kämpade mot varandra. Förutom tornerspelen innehöll evenemanget sånger, dansuppträdanden, dialoger framförda
på vers, en teaterföreställning och en middag i parken. Det var i denna mer
dramatiserade stil som det aktuella riddarspelet uppfördes 1779.
I det tryckta programblad på franska som spreds vid festligheterna den 30
augusti 1779 kallas riddarspelet för ett ”divertissement”. Detta franska ord
betecknade i 1700-talets språkbruk ett slags intermezzo, som ofta användes
för att till exempel fylla upp mellanakterna på teatern, eller ingick som en av
flera attraktioner vid en hovfestlighet. Divertissementet var alltså nära knutet
till hovkulturen, samt till en viss slags teater.166 När det ingick som en del av
en hovfest var det ofta hovets egna medlemmar som deltog och inte sällan
uppfördes det i de salar och parker där hovet vistades till vardags. Denna
sorts festligheter ingick i hovkulturen i hela Europa under tidigmodern tid.
Temat för divertissementen vid Gustaf III:s hov varierade från gång till
gång. Det kunde vara en historisk eller en lantlig scen, en marknad, en karneval eller ett riddarspel. Ofta innehöll de också allegoriska aspekter.167
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Det förtjänar att nämnas att inte alla vid hovet uppskattade dessa hovfester, i synnerhet när arrangemangen började ta så pass stora proportioner att
det krävdes månader av förberedelser och repetitioner, vilket var fallet 1779.
Kungens egen entusiasm tycktes dock inte ha falnat, och även de missnöjda
fick finna sig i att spela de roller de tilldelades. Gustaf Johan Ehrensvärd
skriver om kungen i sin journal från september 1779 att ”Få personer finnas,
som hafva en så eldig imagination, det de kunna sammansätta en dylik [fête]
och utföra den med all den gravité, som den allvarsammaste sak skulle fodra”.168
Förutom att en del av deltagarna fann företagen tröttsamma var det många
som ifrågasatte riddarspelen och hovfesterna på grund av de kostnader de
medförde. Sveriges ekonomiska tillstånd var dåligt, och det väckte indignation att konungen i sådana tider slösade pengar på överdådiga nöjen. Den
franske chargé d’affaires i Stockholm rapporterade till exempel hem i samband med riddarspelet 1779 och kallade den svenske kungens senaste upptåg
för en anakronism och ett slöseri med pengar – pengar som till viss del bestod av subsidier från Frankrike.169
Riddarspelen kom att tas upp i flera smädeskrifter mot kungen. Förutom
Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 kan nämnas Lagman T.... Bref från Vallhall til konungen (nr 9) från 1786 där det konstateras att ”[riks]Äpplet pantsättas hos Utlänningar för at kunna anställa Tornerspel”.
Erövrandet av Galtarklippan i Drottningholmsparken
Riddarspelet som är förebild för den aktuella parodin tycks inte ha haft någon allmänt erkänd titel. För enkelhetens skull kommer jag här att kalla den
La Roche Galtare.170 Såsom tidigare påpekats var de dramatiska aspekterna
framträdande i detta divertissement. Alla deltagare spelade fiktiva personer i
en berättelse som utspelade sig inför publik, där dräkter och rekvisita användes för att skapa en illusion av att man befann sig på en annan plats och i en
annan tid. De repliker som framfördes var på vers och språket tycks genomgående ha varit franska. Sångerna, baletterna och musiken som ingick i föreställningen var främst tagna ur operan Armide av den populäre kompositören
Gluck. Dekoren bestod av en delvis tredimensionell modell av en götisk
168
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borg, föreställande slottet på Galtarklippan, som hade byggts upp nedanför
Floras kulle vid Kina slott.
En sammanfattning av händelseförloppet, med de versifierade replikerna,
texten till flera av de sånger som framfördes samt en rollista, trycktes under
titeln Sujet Du Divertissement Du Aout 1779 och fanns tillgänglig för åskådarna. Det verkar ha varit behövligt, eftersom det klagades över att berättelsen var alltför krånglig, svårförståelig och inkonsekvent.171
I sammanfattning handlar riddarspelet om att drottning Briolanie (spelad
av Hedvig Elisabeth Charlotta) och hennes följe blivit tillfångatagna och
fängslats i en förtrollad borg. Det tillkännages att den som kan vinna över
den onde trollkarlens söner i ett tornerspel, driva honom själv på flykten och
befria drottningen ska få hela hennes rike i belöning. Riddaren Amadis des
Gaules (hertig Fredrik Adolf) får av en fé hjälp att lura trollkarlen och få
uppdraget att bli domare i spelen. Han och drottning Brisenne (drottning
Sofia Magdalena) tar sedan plats på läktarna för att åse torneringen. Ett antal
riddare tågar sedan in med sina damer och följen. Bland dem finns Amadis
son Esplandian (Gustaf III). Spelen börjar och de riddare som förlorar mot
trollkarlens söner förs in i slottet och fängslas, medan de som vinner självmant beger sig in i slottet för att försöka rädda den tillfångatagna drottningen, men väl där blir också de förtrollade och fängslade. När striderna är över
uppenbarar sig fén igen, ger Amadis förtrollade vapen och en springare och
uppmanar honom att kämpa. Han vinner striden mot trollkarlens söner och
går in i slottet. Där möts han av demoner som tagit formen av herdinnor och
nymfer, vilka försöker förföra honom genom dans och sång. Återigen visar
sig fén och driver bort demonerna. Amadis finner sedan de förtrollade riddarna fastkedjade med blomstergirlander. Han uppmanar dem att återfinna
sin värdighet och de vaknar ur sin förtrollning och följer honom. För att
komma fram till det rum där Briolanie och hennes uppvaktning hålls fångna
måste de slåss mot eldsprutande drakar och furier. När de äntligen når rummet finner de kvinnorna försänkta i en dvala, men Amadis väcker dem, och
föreställningen avslutas med en balett.
Riddarspelet uppfördes för första gången den 30 augusti, och sedan ännu
en gång den 3 september. Vid uppförandet den 3 september gjorde grevinnan
Löwenhielm ett inhopp i föreställningen. Hon hade varit bortrest då rollerna
delades ut och kungen hade valt hennes syster, grevinnan von Höpken, till
sin dam. När grevinnan Löwenhielm kom tillbaka från sin frånvaro förebrådde hon kungen för att han övergivit hennes färger, som han burit vid
tornerspelet i maj 1777. Grevinnan beslöt att, i riddarromanernas anda, upp171
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träda offentligt vid riddarspelet och återfordra sin riddare. Efter löpningarna
anlände därför Den okände riddaren (baron Cederström) som kämpade för
att Mélécie (grevinnan Löwenhielm) skulle få återse sin riddare, som hon
misstänkte vara fängslad i slottet.
Divertissementet var dock bara en del av en större hovfest. När den avslutande baletten var över bjöds åskådarna på en teaterpjäs som uppfördes på en
scen i det rum i borgen där Briolanie hållits fången. Pjäsen var Les trois sultanes av Favart, med hertig Karl och flera andra medlemmar av hovet i rollerna. Efter denna föreställning framförde operans balettensemble en turkisk
balett och sedan vidtog supé – allt inne i riddarborgen.172 Efter tornerspelens
medeltida stämning gick alltså teaterpjäsen och baletten i den orientaliska
exotismens tecken.
Det som kanske var mest slående med utformningen av La Roche Galtare
var det visuella överdådet, som ofta var fallet när den utpräglat visuelle Gustaf III var ansvarig.173 En bild av hur det kan ha sett ut för åskådarna får vi
genom tavlor av Per Hilleström, som hade fått i uppdrag att måla olika scener ur föreställningen. Redan modellen av slottet på Galtarklippan måste ha
varit en imponerande syn. Mot slutet av föreställningen, då det börjat skymma, utnyttjades också pyroteknik och facklor för att skapa effekter. Till rekvisitan hörde till exempel drakar som var fyllda med fyrverkerier så att de
kunde spruta eld och i slutet av berättelsen skickar trollkarlen fram furier
med facklor. Att striden med facklor i mörkret var vacker och effektfull måste till och med den annars så kritiske Ehrensvärd erkänna i sin journal, även
om han surmulet påpekar att ”ingen kan begripa, huru en enchanteur kan
befalla furierne”.174
Föreställningen innehöll även en mängd färgsprakande dräkter, som till
stor del tycks ha bestått av ett hopplock av kläder från tidigare festligheter
och teaterföreställningar. Denna typ av återanvändning var troligen nödvändig, eftersom det svenska hovet trots allt inte var särskilt välbeställt. Gustaf
III hänvisade också till att dräkterna inte var nya när han försökte försvara
sig mot det franska sändebudets kritik angående kostnaden för riddarspelet.175
Dräkterna var överdådiga och exotiska. Särskilt spektakulärt var riddarnas
intåg med sina följen. Riddarna skulle föreställa att komma från olika länder,
vilket gav möjlighet till en stor variation. En var en romersk kejsare och i
hans följe bars den romerska örnen och andra attribut som hade bevarats från
ett riddarspel uppfört under Karl XI:s tid. En annan riddare bar burgundisk
dräkt (liknande den nationella dräkten och därmed med tydlig koppling till
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Gustav II Adolfs tid) och de onda riddarna bar skytiska dräkter i form av
björn- och tigerhudar. Mest speciell var dock den grupp som anfördes av
riddaren Esplandian, spelad av kungen själv. Där fanns pager i turkiska dräkter, stallmästare i grekisk stil och franska riddare. Kungens egen dräkt var
påkostad, med ett förgyllt harnesk, under vilket han bar kläder i rosa, brunt,
grönt, vitt och guld. Runt midjan var ett rött skärp bundet och hatten var
prydd med fjädrar och juveler.176 Alla var dock inte imponerade. Ehrensvärd
konstaterar till exempel i sin journal att ”den myckna grannlåten hade rådt på
smaken”.177
Värt att notera är också hur gränsen mellan fiktion och verklighet luckrades upp vid denna slags arrangemang. I La Roche Galtare var tornerspelet en
del av den fiktiva berättelsen och därför befann sig inte åskådarna utanför
fiktionen under tornerspelets gång, såsom är fallet vid en vanlig teaterföreställning, utan blev en del av den. Åskådarna fick spela rollen av den åskådarmassan som inom den fiktiva berättelsen samlades för att åse tornerspelen
vid Galtarklippan. Även en del av rollfigurerna var åskådare under vissa
delar av framställningen. Det var särskilt framträdande under själva tornerspelet, då den fångna drottningen Briolanie och hennes hovdamer åsåg tävlingarna från slottet där de hölls fängslade, och hjälten, hans dam och hennes
uppvaktning satt på en särskild läktare och följde spelen.
En annan del som måste ha bidragit till att lösa upp gränserna mellan
verklighet och fiktion var tävlingsmomenten. Ett skådespel som uppförs på
en scen utmärks ofta av att det spelas efter ett manus och har en i förväg
bestämd utgång. Så var dock inte fallet med flera av tävlingsmomenten i
riddarspelet, där det inte var bestämt i förväg vem som skulle vinna. Det var
inte heller bara de fiktiva figurerna som kämpade, utan även de personer som
spelade dessa figurer kämpade för att vinna äran och de guldkedjor som gavs
till vinnarna. Ramberättelsen var, som vi sett, utformad på ett sådant sätt att
den inte påverkades av vem som vann tävlingarna.
Hela arrangemanget innehöll dans, musik, sång, teater, tryckt text, arkitektur, mat och tävlingar. Ture Rangström har kallat riddarspelen för ”Gustav III:s totalteater”178 och i The Fabrication of Louis XIV (1992) kallar Peter
Burke liknande festligheter vid Ludvig XIV:s hov för ”multi-media
events”.179 Denna typ av heltäckande arrangemang som tilltalade alla sinnen
och innehöll många olika delar inom en ram var utformade för att imponera
på hovets medlemmar och deras gäster. Det kan sättas i samband med Gustaf
III:s många övriga försök att återknyta till forna tiders praktfulla kungliga
ceremonier och uppträden, som inte sällan hade Ludvig XIV:s hov som fö176
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rebild.180 Riddarspelen kan ses som en del i projektet att återupprätta glansen
kring en kungamakt som haft en svag politisk ställning under de föregående
50 åren.
Graden av inslag av offentligt uppträde och förevisande av kungen och
hovets prakt kanske var störst i samband med torneringen på Adolf Fredriks
torg i maj 1777, som inte bara utspelades mitt i staden utan också ansågs så
viktig att en medalj slogs till dess åminnelse.181 Men även 1779 tycks allmänheten ha haft tillträde, och konstnären Pehr Hilleström fick, som nämnts,
i uppdrag att avbilda delar av skådespelet.182
Ett av syftena med riddarspelet tycks alltså ha varit att genom imponerande prakt och storslagenhet övertyga åskådarna om kungens storhet. Men där
fanns även andra aspekter som hade till syfte att öka kungens ära. Redan
själva formen, riddarspelet, hade sina underförstådda budskap. När kungen
och hans närmaste var med i ett riddarspel antyddes det att de återupplivade
ridderligheten och förbands med en ärofylld historia. Den medalj som präglades till tornerspelet 1777 bar till exempel texten ”Veteres Revocavit Artes”
– ”han återupplivade gamla tiders konster”.183
Konstvetaren Osvald Sirén må ha överdrivit när han år 1900 skrev att riddarspelen på Gustaf III:s tid var ”åtminstone inom hofkretsarna en lika betydande tilldragelse som ett fältslag”, men något ligger det i hans iakttagelse.184
I sitt tryckta programblad till tornerspelet i maj 1777 upplyser kungen själv
om att ett syfte är att upprätthålla den ”hjältemodiga andan” och ”det rättmätiga begäret efter äran” hos adeln. Det var särskilt viktigt för ett stånd ”ämnat
till rikets försvar”. Riddarspelet skulle således kunna ses som ett slags substitut för äkta fältslag. I samma programblad framhålls att riddarspelens anda
motverkar de nya sedernas fördärvande inverkan och övningarna sägs stärka
både kropp och själ.185 Kungen själv lade alltså vikt vid riddarspelens association till riddartidens höga ideal, chevalereska anda och krigiska bragder.
Sergel fick skulptera en byst av honom iklädd det harnesk han bar vid flera
av riddarspelen.186
I de riddarspel som hade en fiktiv ramberättelse innehöll även berättelsen
ett budskap. La Roche Galtare handlar om hur en grupp ädla riddare, varav
en spelas av kungen själv, kämpar mot frestelser och ondskans tjänare för att
störta tyrannen och rädda en drottning och hennes folk. Såsom Ture Rangström påpekat återkommer just temat befrielse och frigörelse i många av
Gustaf III:s divertissement. Samma tendens kan ses i de operor och teater-
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pjäser han låg bakom, och det är inte svårt att se kopplingen till hans strävan
att framställa sig själv som Sveriges befriare genom statskuppen 1772.187
Förutom dessa tydliga inslag av förhärligande av kungen, som troligen
var uppenbara för alla dåtidens åskådare, fanns även en del symboler i riddarspelet som endast var avsedda att förstås av särskilt utvalda. Såsom Magnus Olausson visat uppträdde frimurarsymboler i de gustavianska riddarspelen. I maj 1777 bar hertig Karl och flera av riddarna i hans följe sköldar
prydda med bilder som anknöt till frimurarnas symbolspråk. I själva riddarspelens karaktär fanns även en koppling till frimureriets riddarromantik. Vid
tiden för La Roche Galtare var kungen involverad i hertig Karls försök att
bli vald till en hög post inom frimurarorden. Om hans bror fick en starkare
position inom denna internationellt inflytelserika orden hoppades kungen nå
utrikespolitiska fördelar. Olausson säger sig se spår av detta i riddarspelet
1779, bland annat påpekar han att den borgmodell som byggdes upp i Drottningholmsparken visar tydliga likheter med den donjon vid Templet i Paris
som var av stor betydelse för frimurarna.188
Parodi av riddarspelet på Drottningholm
De flesta bevarade versioner av Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 består av
en brödtext på svenska och en samling fotnoter på franska, som förklarar
vilka verkliga personer, platser och företeelser som anspelas på i texten. I
den svenska brödtexten berättas en riddarsaga som är baserad på La Roche
Galtare. I förhistorien ingår att Nordens drottning, Redligheten (Briolanie/Hedvig Elisabeth Charlotta), blivit besegrad och fängslad då hennes
gamla fiender Politik, Egennytta och Partisjuka gjorde gemensam sak med
Fåfängan. Själva riddarspelet utspelar sig sju år senare. Fåfängan vill då
försäkra sig om sin regerings styrka och påverkar en del av sina trälar till att
överväga ett befrielseförsök. Förslaget vinner bifall eftersom det är nytt, men
ingen vill åta sig att utföra det. Äran beslutar sig för att ge dessa svaga människor en chans och i Corinnas (Urgande/grevinnan von Stauden) form beger hon sig till Svithiod. Äran väljer Fridulph (Amadis/Fredrik Adolf) som
den hjälte som ska försöka befria Redligheten. Fridulph väljer i sin tur ut en
rad riddare som ska följa honom, däribland fursten av Svithiod (Esplandian/Gustaf III). Fridulph utmanar sedan hövdingen på slottet där Redligheten
hålls fängslad. Det fastställs att riddarna ska tävla mot hövdingens söner
Rålax (Darison/greve Rålamb) och Hampus (Dramis/baron von Essen). Först
rids mot fjäderhuvuden, sedan kastas prick mot kärlekens bild och sist rids
med svärdet mot den stora draken Finansen. När alla riddarna utom Fridulph
utfört stridsproven anländer en vapendragare (vapendragare/Du Tillier) som
annonserar att en okänd riddare (okänd riddare/baron Cederström) kommit
för att delta i striderna. Den okände riddaren kämpar för Kirstin (Mélé187
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cie/grevinnan Löwenhielm), som blivit övergiven av både fursten av Svithiod och Arl (Agrais/Hertig Karl). Fridulph, som har fått både vapen och mod
av Äran, besegrar sedermera Rålax och Hampus. Fridulph ger sig in i slottet,
där han möts av Fåfängans gycklare och taskspelare som försöker vinna hans
hjärta. Han ser sedan sina riddare, som blivit bundna av vällust och dårskap,
men med förmaningar får han dem att lossa sina kedjor och följa honom. De
besegrar drakar och plågoandar, och finner tillslut Redligheten, men det visar sig att hon blivit förstörd av sin långa vistelse hos Fåfängan. Hon har
blivit flyktig och barnslig. Fridulph och hans riddare tappar modet och börjar
delta i nöjen och lekar istället. Allt blir som det var och Äran lämnar landet.
Som framgår av sammanfattningen följer parodin sin förlaga tämligen
nära. Den stora skillnaden är förhistorien, som dock inte var en del av själva
divertissementet, utan endast förekom i den tryckta broschyren. Alla de viktiga rollfigurerna har sina motsvarigheter i parodin .
Originalet och parodin uppvisar en stor skillnad i mediesituationen, vilket
orsakat skillnader i utformningen. La Roche Galtare var ett evenemang som
talade till alla sinnen, medan parodin var begränsad till det handskrivna ordet. På så sätt skiljer sig verket från tidens vanliga teaterparodier, som ofta
var gjorda för att uppföras på en scen, även om de inte alltid blev det. Ingenting tyder på att riddarspelsparodin var tänkt att uppföras, och ett sådant
företag skulle ha varit omöjligt att genomföra. Det finns vissa skillnader
mellan utformningen av det tryckta programmet och parodin som har att
göra med skillnaden i mediesituation. Direkta repliker saknas till exempel i
smädeskriftens berättelse. De många visuella detaljerna i förlagan, såsom
klädedräkter och sköldar, måste i parodin istället beskrivas verbalt, vilket gör
att descriptio (beskrivning) och evidentia (åskådliggörande) blir centrala
grepp. Både brödtexten och noterna ger beskrivningar och detaljer som inbjuder läsaren till att se skådespelet för sin inre blick och på så sätt kan en
del av oppositionens mediala begränsningar kompenseras. Som vi kommer
att se i övriga analyskapitel var denna strategi inte ovanlig i smädeskrifterna.
Parodins form
Det är ett genomgående drag bland de oppositionella smädeskrifterna under
Gustafs tid att de utgör en slags skrattspegel till kungens egen propaganda.
När Gustaf III jämförde sig med de två tidigare Gustaverna gjorde smädeförfattarna samma jämförelse till kungens nackdel. När högtidliga deviser formulerades till konungens ära skrev hans motståndare alternativa deviser, och
även tavlor, medaljer och statyer möttes av motbilder bland smädeskrifterna.
I samma anda skrevs en elak parodi på La Roche Galtare, som ju också innehöll vissa drag av kunglig propaganda.
Som framgått tillhör Riddare Spelet den parodiska genren, som var väl
etablerad vid denna tid. De dåtida läsarna kunde antas vara förtrogna med de
parodier på operor och skådespel som sattes upp på Stockholms privata teat-
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rar och såldes i boklådorna. Det bör dock påpekas att dessa parodier saknade
politiska undertoner.189
Genrebeteckningen ”parodi” är – som Gérard Genette visat i sin utredning
av genren – ett vagt begrepp, som innefattar flera olika slags verk. För att
närmare studera vilken typ av parodi vi har att göra med kan några av Genettes begrepp vara till hjälp. Det är tydligt att Riddare Spelet tillhör den grupp
av verk som utför vad Genette kallar en ”transformation” av en text. Detta
kan ske på olika sätt, och Genette gör en schematisk uppdelning mellan verk
som sänker ämnet och behåller den höga stilen (verklig parodi) respektive
behåller det höga ämnet och sänker stilen (burlesk travesti).190
I vilken av dessa kategorier skulle då parodin av riddarspelet passa in? Vi
kan konstatera att stilen inte har sänkts nämnvärt. Det finns inga spår av den
profanering som var vanlig i dåtidens teaterparodier, utan för en riddarberättelse passande ålderdomliga och högstämda uttryck är vanliga, som exempelvis ”bräkligt tyg” för ”kvinna” (rad 49). Det finns inte heller någon uppenbar sänkning av personernas ståndstillhörighet, vilket var kutym i teaterparodierna. Riddarna och deras damer har i det här fallet fått behålla sina
höga positioner. Den sänkning som skett ligger ändå i ämnet, men inte på ett
så uppenbart sätt som då en prins blir en handelsman. Istället sker en mer
politiskt brännbar sänkning, där riddare och damer visserligen har kvar sin
höga rang, men inte sina dygder, höga ideal och chevalereska anda. I parodin
blir till exempel den store hjälten inte utvald av Äran grund av sitt ädelmod,
utan snarare för att han är det minst dåliga alternativet. Vi får veta att Fridulph hade ”väl öfvergifvit hennes [Ärans] dyrkan, men dock var en tvehogsen affälling” (rad 3637). Alla riddarna bär också sköldar vars vapen och
deviser anspelar på deras sämsta egenskaper. Även förhållandet mellan riddarna och deras damer förlöjligas, eftersom de flesta inte tycker särskilt
mycket om varandra och många har kärleksaffärer vid sidan av. Det är definitivt inte fråga om någon livslång, hövisk kärlek. Detta grepp är väsentligt
för parodins mest framträdande budskap – att kungen och hans hov saknar
de dygder som borde vara förknippade med deras samhällspositioner.
Bilden av hjälten som en lite halvdan riddare har även en viss koppling
till originalet. Den som ville vara elak kunde ifrågasätta varför Amadis de
Gaules i originalet inte tycks kunna göra något utan magisk hjälp från Urgande. Det är hon som ser till att han får bli domare vid riddarspelen. Hon
ger honom magiska vapen så att han ska kunna vinna över sina motståndare
och när demonerna nästan lyckas förtrolla honom är det hon som jagar bort
dem. Amadis tycks därtill ha få egna repliker, förutom ett tack då och då och
förmaningstalet mot slutet. Hjältens osjälvständighet understryks av parodiförfattaren när han i samband med Fridulphs tal till de fångna riddarna
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kommenterar att han ”talade som en hjelte, men orden voro intet hans egne”
(rad 183).
En annan viktig parodisk effekt skapas i berättelsens upplösning. Tvärtemot förlagans lyckliga slut slutar parodin i antiklimax: riddaren lyckas visserligen befria Redligheten, men hon har blivit fördärvad, Fåfängans styre
fortsätter, riddarna tappar modet och allt förblir som förut. Just antiklimax är
något som ofta används i parodier, så även här ansluter sig texten till en tradition.
På många sätt är detta verk således vad Genette kallar en ”verklig parodi”,
men med en något mer subtil sänkning av ämnet än den som var vanlig i
tidens teaterparodier. Parodieringen av en fiktionsberättelse är dock bara en
aspekt av verket. Det rör sig samtidigt om en parodiering av hela det spektakulära evenemang som riddarspelet innebar och av dess politiska budskap. I
vissa stycken är det även en fristående politisk satir över kungen och hans
politik, med inslag av karikatyrer av verkliga personer. Dessa aspekter gör
att verket har en tydlig plats i de politiska skrifternas tradition, även om parodier på fiktionsberättelser där var ovanliga. Det parodiska greppet i sig var
däremot vanligt i tidens politiska skrifter, och återkommer i flera andra verk
i korpus. Det rör sig då för det mesta om parodiska vrångbilder av officiella
dokument, medaljer, ceremonier, osv.
Flera andra grepp i riddarspelsparodin placerar den inom de politiska
skrifternas tradition. Ett exempel är användningen av fotnoter. Som vi kunnat se har de olika karaktärerna namn som anspelar på aktörernas verkliga
namn och noterna utgör en nyckel som klargör vem och vad som åsyftas i
texten och de tillägger också en del nedsättande karaktärsteckningar av personerna. Detta grepp, där de angripna personerna ges fiktiva namn och en
medföljande nyckel avslöjar vem som åsyftas, var vanligt i de politiska smädeskrifterna. Robert Darnton har i sina många studier av den förbjudna litteraturen i Frankrike visat att romans à clef, nyckelromaner, förekom flitigt
där. Ofta bestod de av en saga eller dylikt, som med hjälp av en handskriven
eller ofta separat tryckt nyckel kunde läsas som en svidande kritik av kungen
och hovet.191 Enligt Ingemar Carlsson förekom greppet även i den politiska
litteraturen i Sverige under frihetstiden. Han påpekar att det inte bara fungerade som ett sätt att undkomma åtal och censur, utan även hade en funktion
som konstnärligt verkningsmedel.192 Även Darnton påpekar att nyckelromanformen troligen bidrog till underhållningsvärdet, eftersom läsaren kunde roa
sig med att gissa vem som åsyftades i texten och sedan kontrollera med ”facit”. Han tänker sig även att verken kunde ha lästs högt i salongerna och
fungerat som en slags gissningslek.193
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Användande av allegorier och metaforer var överlag ett populärt grepp
inom alla konstformer vid denna tid. I just vårt fall är det rimligt att anta att
de fingerade namnen främst fungerade som ett konstnärligt och satiriskt
grepp. De kan inte ha fungerat särskilt bra som en metod för att dölja skriftens verkliga innehåll, eftersom både de regimkritiska och de ärekränkande
inslagen är tämligen uppenbara även utan noter.
De fingerade namnens utformningar ansluter även de till en tradition. Där
finns exempelvis namn som fonetiskt anknyter till de riktiga namnen, som
Fridulph för Fredrik Adolf och fyndiga anagram, som Folö för Lofö, där
Drottningholm låg (jämför med franskans folie, dårskap). Även dessa grepp
återfinns bland de politiska skrifter som Ingemar Carlsson studerat från frihetstiden.194 Speciellt för just denna skrift är hur även personifierade abstraktioner, såsom Fåfängan, Redligheten, etc., till viss del tycks anspela på verkliga personer, något som kommer att utredas närmare i ett senare avsnitt.
Den fåfänge teaterkungen – Parodins bild av Gustaf III
Det primära målet för kritiken mot kungen tycks vara hans fåfänga och hans
kärlek till skådespel och olika former av nöjen. Det passar bra ihop med
smädeskriftens form: en parodi av det senaste uttrycket för kungens kärlek
till teatern. Att kungen är förtjust i skådespel beskrivs som utmärkande för
hur han och hans hov fungerar. Författaren konstaterar att ”alt skulle vara
förställt i denna härfärd” (rad 113–114). Eftersom kungen är hela landets
ledare och förebild är det inte heller bara vid hovet som Fåfängan har sitt
näste, utan hon styr nu hela landet och folket är bundet av ”nöjets kedjor”
(rad 35).
Kungens karaktär speglas i beskrivningen av Fursten av Svithiod när han
gör intåg på vädjobanan: ”Grefven af Svithiod inkom, glänsande af pragt och
härlighet, han förde i sin sköld en hjelte med fulla vapen som virkar en qvinno gjördel, med öfverskrift: In armis et ludo ” (I vapen ock lek) (rad 88–90).
Den latinska devisen kan tänkas anspela på att när kungen framträder i vapen
som den hjälte han borde vara, gör han det bara på lek. Ännu bitskare är
vapnets bild. Kontrasten mellan hjälten i fulla vapen, som kan tolkas som
den ideala kungabilden, och hans kvinnliga sysselsättning är talande.
Smädeförfattaren antyder också att folket inte har förstått hur det ligger
till med kungen, ty: ”Folket undrade at se Svithiods förste så utrustad, de
trodde det han under dylik förstäld rustning ville dölja det ädelmod och
mandom han hyste; därmed borde han skräcka den djärfvaste fiende.” (rad
100–102) Både författaren och läsaren vet dock hur det ligger till med kungens ”ädelmod och mandom” och uttrycket får en ironisk karaktär.
Till kritiken av kungens lättsinnighet hör också kritiken av hans hov. När
de personer som Gustaf III omger sig med beskrivs som smickrare, lycksökare, narrar, lättsinniga och ointelligenta är det inte bara personangrepp mot
194
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de enskilda hovmännen, utan även ett indirekt angrepp mot kungen. En god
konung skulle inte välja att umgås med lättsinniga smickrare. Tvärtom är
smickraren kopplad till bilden av tyrannen. Erasmus av Rotterdam skriver
till exempel i sin furstespegel (i engelsk översättning): ”the most flourishing
empires of the greatest kings have been overthown by the flatterer’s tongue.
Nowhere do we read of a state oppressed by implacable tyranny without a
flatterer playing a leading part in the tragedy.”195
Kritiken mot kungen tilltar sedan i beskrivningen av själva torneringen.
Två av de grenar som riddarna tävlar i är kast mot Kärlekens bild och löpning med svärd mot draken Finansen, som är prydd med liljor och kransar
(en anspelning på Gustaf III:s finansminister Liljencrantz). När fursten av
Svithiod ska kasta sitt spjut mot Kärlekens bild missar han. Detta gör honom
förargad och han fortsätter med att rida med svärdet mot Finansen. Här lyckas han bättre, men kanske lite för bra. Han krossar draken fullständigt, men
inuti är den full av illaluktande damm och os som kommer i åskådarnas
ögon. Han inser då att han kanske gått lite för hårt tillväga. Resultatet av
hans övervåld blir att ingen annan kan försöka sig på denna gren, eftersom
draken är förstörd.
Att kungen missar kastet mot Kärlekens bild är inte att undra över. Det
kyliga förhållandet mellan honom och hans drottning var bekant för alla. Det
konstaterades även allmänt att han inte tycktes visa något större amoröst
intresse för kvinnor. Till på köpet cirkulerade det rykten om att han kanske
inte var far till kronprinsen, utan att drottningen hade en älskare. Det är med
största sannolikhet dessa omständigheter som det hänsyftas på när kungen
missar sitt kast. Möjligen kan oförmågan att använda spjutet rätt även tolkas
som en anklagelse om impotens.
Svärdslöpningen mot Finansen är mer komplicerad att uttyda. Klart är att
författaren åsyftar kungens försök att rycka upp rikets finanser med hjälp av
Johan Liljencrantz finansplan av år 1774. Att det leder till att illaluktande os
och damm hamnar i åskådarnas ögon indikerar förstås att något går fel. Men
vad i finansplanen är det som orsakar illaluktande os? Det som främst var
föremål för kritik vid denna tid var det statliga brännvinsmonopolet, så det är
möjligt att det är det som orsakar irritationen för åskådarna. Att kungens
försök gör att ingen annan får chansen att tävla i denna gren skulle kunna ses
som en antydan att han har tagit över makten över finanserna själv och inte
lyssnar på andra förslag. Under riksdagen 1778 framfördes kritik mot att
riksdagen inte fick tillräcklig insyn i bankväsendet. Det skulle också kunna
tolkas som att han drivit finanserna i botten så till den grad att ingen längre
kan ställa det till rätta.
Finanstemat återkommer vid flera tillfällen i skriften. Bland de åskådare
som anländer till tornerspelet får vi veta att ”Riddaren Jan hvilcken styrde
drätslen [skattkammaren] saknades, men han gitte ej se at fåfängt öfverflöd
195
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skulle njuta frukten af hans lika så fåfänga förslag och omsorger” (rad 75–
76). Denne ”riddare Jan” är finansministern Johan Liljencrantz. Om honom
sägs i den påföljande noten (not 21) att han är en ”financier malheureux mais
extremement entiché de son plan de finance, qui ne vaut rien” (ung. dålig
finansman men extremt förälskad i sin finansplan, vilken är värdelös). Riddarnas intåg följs av Medömkan och Hushållningen ”klädder i sorgdrägt,
med långt släp och slöijen [slöjor] för ansiktet” (rad 128–129). Efter dem
kommer ”vettenskaperne och goda seder” och de ”togo alla sina ställen långt
ifrån” (129–130). Kungen orsakar alltså Medömkan och Hushållningen sorg
genom sitt beteende, och har inget nära förhållande till vare sig vetenskapen
eller de goda sederna.
Vi har hittills utgått från att det är Gotfried, fursten av Svithiod, som är
smädeskriftens motsvarighet till Gustaf III, vilket är vad noterna säger oss.
Det finns dock även en annan figur i berättelsen som skulle kunna identifieras med kungen. Den regeringsändring som ledde till avsättandet av Redligheten skedde enligt texten för sju år sedan, det vill säga samma år som Gustaf III:s revolution, 1772, men denna statskupp leddes inte av fursten av
Svithiod, utan av den allegoriska figuren Fåfängan. Det ger en möjlighet att
identifiera kungen med själva personifieringen av fåfängan. Andra omständigheter som stöder en sådan tolkning är det faktum att det är Fåfängan som
kommer på idén med fritagningsförsöket. Vi får nämligen veta att ”Sju år
voro förflutne utan at någon blifvit omtänkt på Redlighetens försvar, då fåfängan ville gjöra sig säker om sin regerings styrka. Hon inblåste vissa sina
trälar at försöka en resning til redlighetens befrielse” (rad 25–28). På samma
sätt som Fåfängan regisserade fritagningsförsöket regisserade Gustaf III
riddarspelet. Det nämns också i texten att Fåfängan har sitt näste på ”Folö
land”, det vill säga Lofö, där Drottningholms slott låg och där kungen tillbringade sina somrar.
Att notförfattaren inte kommenterade identifikationen mellan Fåfängan
och kungen torde ha sin förklaring i att det skulle ha varit ett så grovt förtal
av kungen att det inte var tänkbart att skriva ut det i klartext. Mycket av innehållet i noter och brödtext var både farligt och förbjudet, men att rakt ut
påstå att kungen var en personifiering av fåfängan själv skulle ha varit ett
högmålsbrott. Halldin hade tidigare samma år blivit dömd till döden, om än
senare benådad, för att ha uttalat betydligt mildare kritik.
Det grundläggande budskapet i skriften är att Gustaf III var en dålig kung.
Men hur skulle han då ha uppträtt för att vara en bra kung? Ett kort svar på
denna fråga ges i den förmaning Fridulph ger de förtrollade riddarna. Han
visar då riddarna hur fega de varit och frågar Svithiods furste ”om detta var
de löftens fullbordan, han gifvit äran och sitt folk” (rad 181–182). Han anklagar alltså kungen för att ha brutit de löften han gav folket då han tog över
makten. Men sedan gör Fridulph något mer: ”han visade honom at manlighet
och bardalekar [strider] voro hans föremål” (rad 182–183). För att bli en
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riktig kung borde han alltså bli mer manlig och ägna sig åt strider istället för
nöjen.
Den klassiska retoriken framhåller bland annat att man i en smädelse kan
angripa föremålets brist på de fyra kardinaldygderna (måttfullhet, klokhet,
tapperhet och rättrådighet), och smädeskriften argumenterar för att kungen
brister i dem alla.196 Tapperhet är knappast något som utmärker den riddare
som i sin sköld bär en hjälte som virkar. Måttfullheten lyser med sin frånvaro när fåfängan får råda och kungen klär sig så att han glänser av ”pragt och
härlighet”. Inte heller klokhet utmärker den kung som omger sig av ointelligenta smickrare, förstör finanserna och har ett dåligt förhållande till såväl
vetenskaperna som goda seder och hushållning. Friedulphs anklagelser om
att kungen brutit sina löften antyder också att han knappast är rättrådig.
Men trots att han saknar alla de viktiga dygderna som en god kung bör ha
framställs inte Gustaf III som den allra värsta sortens tyrann. Han framstår
snarare som en lättsinnig fjant vars fel ligger i att han bryr sig mer om nöjen
än allvarliga ting.
I allmänhet tycks de anklagelser som framförs mot kungen i Riddare Spelet ge en tämligen god bild av hans kritikers åsikter vid denna tid. En jämförelse kan göras med en karaktäristik över kungen som Ulrik Scheffer skrev i
mars 1779. Där sägs att ”Smaken för nöjen och lättsinne behärskar honom”
och att ”han slösar för att tillfredställa sina fantasier och sin lyx”. Andra
egenskaper som Scheffer kritiserar är kungens smak för yttre magnificens,
minskade håg för arbete och statens affärer, kallsinnighet emot damer och
tendens att ha ovärdiga gunstlingar.197
En feminin kung – Gustaf III och omanlighet i smädeskrifterna
Som vi sett handlar en del om anklagelserna mot Gustaf III om att han inte är
tillräckligt manlig. Idealet som han borde sträva efter beskrivs av Fridulph i
hans förmaningstal till kungen som ”manlighet och bardalekar” (rad 182).
Men vilka egenskaper är det som gör honom omanlig?
En egenskap som tycks vara sammankopplad med omanlighet är hans
brist på amoröst intresse för kvinnor. I Riddare Spelet framställs han som
löjlig för att han inte lyckas träffa när han ska kasta prick mot kärlekens bild
och för att ”[kvinno]kjönets fägring och behagelighet icke fängslat hans hjerta” (rad 90–91).
Ämnet är också något som återkom i tidens memoarer och dagböcker.
Samtidigt anklagades han också ofta för att umgås för mycket med kvinnor
och själv ha en kvinnlig natur. Ulrik Scheffer ger till exempel följande kritiska beskrivning av kungen i den ovan nämnda anteckningen från 1779:
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Det som är särskilt märkvärdigt är att han inte kan undvara kvinnorna, men
att han aldrig njuter av dem. Månne är det för att deras sinne för bagateller
stämmer mer överens med hans, än männens? Månne är det för att han gör
större intryck på dem? Månne är det slutligen för att skapa sig en sköld mot
dem som skulle vilja tala med honom om någon angelägenhet? Kanske är det
allt detta tillsammans. Oavsett har han aldrig hyst passion för någon enda av
dem. Det är deras kläder som behagar, inte deras personer, således betalar de
honom igen med samma mynt.198

Axel von Fersen d.ä. anser även han att kungen omger sig med kvinnor just
därför att han delar deras sinnelag och intressen:
Han [Gustaf III] har liten eller ingen skäggväxt, och hela hans utseende saknar manlighet. […] i sin tidiga ungdom visade han aldrig någon manlig böjelse. Då han lekte med sina bröder föredrog han att spela kvinna, och då han
fick välja nyårspresenter föredrog han en solfjäder framför en värja eller ett
gevär och då han skulle deklamera någon passage, var det alltid hjältinnans
roll. Han har behållit sin smak för damsällskap och småsakerna i deras prydnader och stor kännedom om deras sätt att klä sig, det är endast därför han är
fäst vid kvinnokönet, behovet att älska och hans hjärta har ingenting med det
att göra.199

Kungens svägerska Hedvig Elisabeth Charlotta anser i sin tur att kvinnorna
aldrig kommer att utöva makt över kungen, eftersom han inte känner sig
amoröst dragen till dem. Hon kommenterar i den dagbok hon skrev i form av
brev till sin väninna Sofie Piper: ”Det är inte naturligt att hon [drottningen]
försöker få makt över kungen, vilket alltid kommer att vara omöjligt för alla
kvinnor vilka de än vara månde, ty kungen är på inget sätt böjd att ge efter
för könet [kvinnokönet]; liksom han på intet sätt är känslig för Skönheten
[…]”200
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99

Bristen på amoröst intresse för kvinnor är något som hela tiden framhålls
som en negativ egenskap hos kungen. Att inte åtrå kvinnor är att vara omanlig enligt dessa vittnesmål. Detta innebar dock inte att motsatsen, en man
som ägnade stor tid åt sina älskarinnor, sågs som ett manligt ideal. Som vi
har sett var kungens bror hertig Karl en av de män som kritiserades för sina
många kvinnoaffärer i Riddare Spelet. Också i en annan smädeskrift, Transumt af ett breef ifrån Assessor Swedenborg (nr 11), kritiseras både överdrivet kyska och sexuellt utsvävande furstar. Vad gällde förhållandet till kvinnor var mansidealet således tydligt: en man skulle känna åtrå till kvinnor,
men ha tillräckligt med självbehärskning för att kunna stå över denna åtrå
när det krävdes av honom. Detta stämmer också väl överens med budskapet i
andra källor från äldre och tidigmodern tid.201
Även när det gäller kvinnor tycks idealet ligga någonstans mellan de båda
ytterligheterna. De flesta kvinnor i Riddare Spelet anklagas för att de är lösaktiga, medan däremot drottningen anklagas för kallsinnighet. Slutsatsen
tycks bli att idealkvinnan bör vara tillmötesgående mot sin omgivning, men
inte flörtig. Idealbilden av både män och kvinnor som någonstans mitt emellan lösaktighet och sexuellt ointresse anknyter till den syn på könen som
tycks ha varit dominerande under 1700-talet. Medan manligt och kvinnligt
polariserades i det ”moderna” synsätt som tog över under 1800-talet, tycks
det under 1700-talet snarare ha varit en gyllene medelväg som förespråkades
för båda könen, även om inriktningen såg något olika ut beroende på kön.
Behärskning och förmåga att tygla sina drifter sågs som särskilt viktiga
egenskaper för den gode mannen, men som vi ser i kritiken mot Gustaf III
sågs även bristande drift som något negativt.202
I de ovan citerade passagerna av Fersen och Scheffer sägs kungen sakna
åtrå till kvinnor, men författarna beskriver också andra problematiska inslag
i hans förhållande till det motsatta könet. Trots att han inte känner passion
för kvinnorna tycks han vilja omge sig av dem, och det förklaras med att han
själv är kvinnlig. Anklagelser om kvinnlighet återkommer också i ett flertal
smädeskrifter. I dikten ”Min Kung! Om du vill Henrics lika vara” (nr 4) ges
råd till kungen om hur han ska bete sig för att efterlikna sina goda förebilder:
den franske kungen Henrik IV, solkungen Ludvig XIV och de två tidigare
Gustaverna. Ett av råden lyder: ”Om du vill sådant Minne vinna,/som liknar
det Gustaver nådt,/vis att det fallit på din lått,/att tänka manligt, ej som
Qvinna.” Exakt vad som menas med att tänka som en kvinna klargörs inte,

n’est nullement enclin à céder au Sexe ; comme il n’est en aucune manière sensible pour la
Beaute […]. Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok, ”Lettre au mois de Novembre 1787. de
Stockholm”, RA, Ericsbergsarkivet, Hedvig Elisabeth Charlottas samling. Se även Hedvig
Elisabeth Charlotta II (1903), s. 191.
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men dårskap, flärd, narrverk och lekar hör till det som fördöms i övriga strofer.203
Även i En Swärges Faar (nr 109) förknippas kungen med kvinnor i raderna: ”Hans Hierna utaf idell [j]oller/blådt Könets loof haar sig beredt/I
Kläddrägt ock i frija seder/Han skapar folketts hela heder”.204 Precis som
Fersen och Scheffer tycks denna smädeförfattare anse att det kvinnliga i
kungens tänkande till stor del handlar om hans upptagenhet med yttre, oviktiga ting, som exempelvis kläder. I samma anda sammankopplas kungens
nöjeslystnad med kvinnlighet i Transumt af ett breef ifrån Assessor Swedenborg, där Erik Årsäll, som utgör sinnebilden för den gode gotiske konungen,
säger att ingen äkta svensk konung hänger sig åt ”wekliga nöjen och quinnliga tidsfördrif”. I Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 ställs också kungens
påstådda ”kvinnliga tidsfördriv” effektfullt mot det manliga ideal han borde
leva upp till när greven av Svitiod bär en sköld med en bild av ”en hjälte
med fulla vapen som virkar en kvinnogjördel”. Kanske har just denna bild
även ett samband med vad Hedvig Elisabeth Charlotta förtäljer i sin dagbok
om förberedelserna inför tornerspelet 1776:
Just nu är vi upptagna med att brodera standaren med vapensköldarna som
tillhör de riddare som kämpar i kadriljerna. Alla, till och med kungen är upptagna med det; och när man kommer in i rummen tror man snarare att man
kommit till en brodös än till en svensk kungs hov.205

Även Lars von Engeström kommenterar i sina memoarer kungens förkärlek
för handarbete när han beskriver hovets dagliga verksamhet kring åren
1779–1782:
På de vanliga dagarne hade konungen lecture om aftnarne: han satt då vanligen och broderade, omgifven af arbetande fruntimmer och dem som ville
höra läsningen.206

Det är klokt att, som alltid med memoarer och dagböcker, ta uppgifterna
med en nypa salt, men kopplingen mellan Gustaf III och den företrädesvis
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kvinnliga sysslan broderi tycks inte tagits helt ur luften av smädeförfattaren.207
Även sammankopplingen hos Gustaf av nöjeslystnad och kvinnlighet, eller åtminstone omanlighet, stämmer med vad exempelvis Jonas Liliequist
kommit fram till angående manlighetsideal i det tidigmoderna Sverige. En
riktig man skulle visa flit och karaktärsfasthet, inte vara flärdfull eller söka
njutning.208 I många av smädeskrifterna framställs Gustaf III som den direkta
motsatsen till detta ideal. Istället för att visa flit i sitt värv försöker han undkomma sina plikter för att få tid att ägna sig åt teater och nöjen. Om man
anlägger detta breda perspektiv på vad som räknas som anklagelser om
omanlighet är temat vanligt i smädeskrifterna. Om man däremot endast räknar de tillfällen där kungen mer uttalat anklagas för kvinnlighet eller omanlighet blir exemplen betydligt färre. Till denna grupp kan räknas de skrifter
vi nyss gått igenom och även Lanterna Magica (nr 13), som på sitt grova sätt
berättar att livläkaren Rosenstein ”klämte” Gustafs ”schmå Testichler” vid
födseln. Utmärkande är dock att båda typerna av anklagelser är mindre vanligt förekommande i de smädeskrifter som berör kriget 1788–1790 och statskuppen 1789 än i tidigare texter. Orsaken till detta står troligen att finna i att
tonen ofta är mer allvarlig i de verk som rör dessa senare händelser. Där
beskrivs inte längre Gustaf III som kvinnlig, fånig och inkompetent, utan
snarare som en slug och samvetslös tyrann. Men redan anklagelsen om
kvinnlighet och nöjeslystnad antyder att kungen riskerar att bli en fullfjädrad
tyrann. Erasmus säger exempelvis i sin furstespegel (i engelsk översättning)
att ”it is the mark of a tyrant, and indeed of a woman, to follow an emotional
impulse”.
Ett vekligt och omoraliskt hov – övriga personer i riddarspelet
Även om kungen är det huvudsakliga målet för författarens elaka penna är
det många andra som drabbas. Den person som kanske blir hårdast åtgången,
förutom Gustaf, är hans bror hertig Karl. Hertigens representant i smädeskriften, riddaren Arl, bär en sköld med en bild av ”Riddaren som red i gropen, med öfverskrift: et temere et stulte” (oförvägit och ursinnigt) (rad 103–
104). Karl var känd för sina många kvinnoaffärer och dessa dyker upp flera
gånger i texten. Hans dam är till exempel missnöjd, eftersom hon måste dela
hans hjärta med ”de nympher som aldrig vägra nyttjandet af de rättigheter
och förmåner som naturen lånat dem (rad 112–113)”. I en not lämnas upplysningen att hertigen övergivit dansösen Slottsberg och nu istället uppvaktar
en annan operaflicka vid namn Ekerman.209 Hans dam, fröken Rosenstierna,
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som han i verkligheten hade en kärleksförbindelse med, måste alltså dela
hans hjärta med nymferna vid operan. I parodin är inte heller grevinnan Löwenhielm (där kallad Kirstin) endast sviken av kungen, utan även av Arl,
vars eder ”liknade vädret” (rad 156). I en not kommenteras påståendet med
att ”Prins Karl har varit dödligt kär i grevinnan Löwenhielm, men tappade
smaken för det sedan han lärt känna operaflickorna” (not 36).210
Även kungens yngste bror drabbas. Hertig Fredrik Adolf hade ofta problem med skulder och var ogift men delade hushåll med sin älskarinna. I
parodin bär hans motsvarighet en sköld med en bild av ”en Fröyas prestinna,
som vilade under ett träd, med öfverskrift: In otio et amore” (I lättja och
älskog) (rad 162–163).
Vi har redan berört en av de allegoriska figurerna i texten, Fåfängan, som
inte bara symboliserar en egenskap eller företeelse, utan även går att koppla
samman med en specifik person. Denna slags dubbelhet återkommer hos
flera av figurerna i smädeskriften.
Ett exempel på denna flerbottnade egenskap är figuren Redligheten. Hon
är förutom en representation av den moraliska egenskapen redlighet även en
parallell till drottning Briolanie i La Roche Galtare. Briolanie spelades av
hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta och i en not till parodin identifieras
Redligheten som just hertiginnan av Södermanland. Till en början kan det
tyckas som om Hedvig Elisabeth Charlotta har ganska lite gemensamt med
Redligheten. Möjligen kan läsaren ha gjort en koppling till att hon var en
allmänt omtyckt person. En något tydligare anknytning märks när Redligheten i slutet av berättelsen har blivit fördärvad av sin vistelse hos Fåfängan
och det yttrar sig genom att hon ”dansade efter de åtbörder en förståndets
affälling gaf Henne” (rad 188). Denna förståndets avfälling identifieras i en
not som balettmästaren Gallodier. Hertiginnan dansade mycket riktigt i slutet
av föreställningen, och det väckte viss indignation hos personer som tyckte
att en hertiginna inte borde uppträda som balettdansös.211 Balettdansöser
hade vid denna tid ett dåligt rykte, och betraktades som ett slags lyxprostituerade.212 Förutom den rent allegoriska innebörden kan Redlighetens öde således även tolkas som att den i grunden sympatiska Hedvig Elisabeth Charlotta blivit fördärvad av sin vistelse vid Gustaf III:s hov. Att liknande åsikter
florerade i samtiden märks bland annat av Ehrensvärds journalanteckningar
från den 31 augusti 1779 där han kommenterar att hertiginnans goda karaktär
håller på att förstöras av att hon måste stå ut med sin makes alla kärleksaffärer. Han fruktar att ”ifrån at vara den behagligaste princessa torde hon få ett
annat lynne, hvilket, omsider verkande på sederne, icke blifver gagnande för
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hofvet, vår tid och vårt lefnadssätt”.213 Det är utan tvekan en beskrivning som
har stora likheter med Redlighetens öde.
Ett annat exempel på en tillsynes allegorisk figur med flera lager är Avunden. Denna är en av åskådarna vid tornerspelet, och hon ”såg med glädje
på desse lekar” (rad 176–177). Det kan tolkas som ännu en anklagelse mot
hovet och bruket av riddarspel och andra lättsinniga nöjen. Det är inte bara
Fåfängan som gläds åt sådant, utan även Avunden trivs i denna miljö. Resten
av beskrivningen av Avunden gör det dock tydligt att det också är en specifik person som åsyftas. Avunden har tagit skapelse av ”en gammal utlänsk
sjöka [sköka]” och ”sökte tilfälle at komma i Svithiods hof, hon ville lära
dess barn främmande språk och främmande laster” (rad 176–178). En not
upplyser oss om att det är en Madame Monsuve som är förebild för denna
beskrivning. Enligt den ovanligt långa noten var hon en intrigant lycksökerska från Frankrike som varit vid det franska hovet, men avslöjats som bedragerska och hamnat på tukthuset. Sedan hon kom ut därifrån blev hon försörjd
av en viss Hallenius som tog med henne till Sverige. Noten upplyser även
om att hon vill inträda vid hovet som vice guvernant åt kronprinsen. Denna
utländska kvinna med en mystisk bakgrund tycks ha varit ett populärt föremål för skvallret i Stockholm och nämns i flera av tidens dagböcker.214 Att
det vid kungens hov rör sig en utländsk bedragerska som vill lära kungabarnen utländska laster bidrar till bilden av hovets omoral. Intressant nog rör sig
detta om ett av tämligen få tillfällen i smädeskrifterna då föreställningar om
”det utländska” som lastbart och negativt uttalat används för att smutskasta
kungen och hovet.
Vi har redan vid några tillfällen varit inne på noternas förhållande till texten. Vilka är det som hånas i brödtexten respektive fotnoterna, finns det några skillnader och i så fall vilka? En första iakttagelse är att de två personer
som drabbas hårdast i texten, kungen och hans bror hertig Karl, knappt alls
hånas i noterna. Vad gäller kungen konstaterar notförfattaren först att det är
fursten av Svithiod som är ”Le Roi” och senare berättas om hur grevinnan
Löwenhielm dök upp under riddarspelet och i versform anklagade kungen
för att ha övergivit hennes färger. Här återges både grevinnans vers och det
svar som kungen senare levererade, men ingen direkt anklagelse riktas mot
kungen i noterna. Hertig Karl förekommer lite flitigare, då notförfattaren
förklarar vilka av hans kärleksaffärer texten anspelar på. Några grövre förolämpningar än ett par spydiga kommentarer om hertigens kärleksliv förekommer inte. Detta kan jämföras med mindre viktiga personer som greve
Clas Horn och baron von Essen som i noterna beskrivs som ”fort stupide”
(not 10) respektive ”fort bête” (not 12) (båda ung. ”mycket dum”). Överhuvudtaget tycks de kungliga personerna komma lindrigare undan än andra i
noterna, vilket inte är fallet i brödtexten. Kanske ligger en del av orsaken just
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i det att de kungliga redan blivit ganska illa åtgångna i själva parodin, och att
det därför inte upplevdes som lika motiverat att spä på förolämpningarna i
noterna, medan det fanns mer att tillägga om dem som inte beskrevs särskilt
utförligt i brödtexten. En starkt bidragande orsak var troligen också att det
var långt farligare att skriva ut anklagelser mot de kungliga i klarspråk.
Att smäda kvinnor och män – könsbaserade skillnader i riddarspelets
personangrepp
Eftersom ett tämligen stort antal personer drabbas av individuella smädelser
i Riddare Spelet erbjuder det en möjlighet att undersöka huruvida män respektive kvinnor utsätts för olika sorters smädelser.
Något som både brödtext och noter har gemensamt är att kvinnor inte förolämpas lika grovt och i samma utsträckning som män.215 Överhuvudtaget
nämns färre kvinnor än män, och könsfördelningen stämmer inte helt överens med förlagan, där männen inte var i lika stor majoritet.216 Detta kan ha
sitt ursprung i att kvinnorna inte sågs som lika viktiga som männen. I en
politisk smädeskrift måste det framstå som mer effektfullt att angripa personer med officiellt inflytande om syftet var att misstänkliggöra regimen.
Kvinnorna hade litet formellt inflytande, och de var därför av mindre intresse i ett politiskt sammanhang. Det är också möjligt att det kan ha legat konvenansskäl bakom. Det betraktades som ett större etikettsbrott att angripa en
kvinna än en man i en tid då kvinnan sågs som det svagare könet, enligt tanken att det alltid är värre att ge sig på någon som är försvarslös. Det går i och
för sig invända att artighet inte är något som utmärker skriften ifråga.
I den oppositionella press från 1760- och 1770-talens England som John
Brewer kommenterar i sin bok Sentimental Murder (2004) tycks det inte ha
funnits några skrupler mot att angripa även kvinnor. Ofta framhävdes att
kvinnorna, trots att de saknade formellt inflytande, hade informell makt över
politiken genom att de som mödrar, fruar och älskarinnor styrde över de män
som formellt fattade besluten. Denna press innehöll även ofta personliga
skandaler och snaskigt skvaller som hade till syfte att undergräva förtroendet
för politiska motståndare.217 Det fanns överlag en tendens i 1700-talets engelska litteratur att vara långt yvigare och grövre i uttrycken än vad som var
fallet i Sverige.
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Kvinnorna utsätts inte bara för mildare kritik än männen Riddare Spelet,
utan ibland till och med beskrivs i positiva ordalag. De goda egenskaperna
som kvinnorna tillskrivs är skönhet, esprit och dygd. Den enda positiva
egenskap som män tillskrivs är ett fördelaktigt utseende. Det är anmärkningsvärt att positiva egenskaper överhuvudtaget nämns i en smädeskrift,
men även berömmet tjänar här ett smädande syfte. Flera gånger i noterna
kombineras kommentarerna om personers skönhet eller esprit med någon
slags kritik. När det upprepade gånger påstås att någon medlem av hovet är
vacker eller kvick, men även ointelligent, lättsinnig eller oförskämd understryker detta hovets ytlighet och brist på moral. I de fall där endast positiva
omdömen ges om en person ställs detta ofta i kontrast till majoritetens beteende. Grevinnan Charlotta Sparre, med sin ”dygd och hedrande lefnad” (rad
82), framställs till exempel som ett undantag som bekräftar regeln. Hennes
dygd ”blef ej tagen til efterdöme” av de andra hovdamerna, som istället ”alla
dyrckade Isis” (rad 81). En not förtydligar att Isis är en fruktbarhetsgudinna.
Både män och kvinnor vid hovet blir direkt eller indirekt kritiserade för
sina utomäktenskapliga affärer och erotiska ombytlighet. Vad gäller kvinnorna syns en viss skillnad i hur kritiken framförs beroende på personens
sociala status. En hovdam ”dyrckade Isis”, hade ”länge sedan lemnat skogsgudinnans hof och offrat på kjärlekens altare” 218 (rad 92–93) eller var ”galante” (ung. förtjust i kärleksäventyr) (not 27), medan madame Monsuve,
som inte hade särskilt hög social status, rakt ut beskrivs som en sköka.
Andra saker som både kvinnor och män anklagas för är att de är lättsinniga, lycksökare, uppkomlingar och förtjusta i skvaller. Alla dessa egenskaper
bidrar till bilden av ett hov genomsyrat av omoral och lättsinne. Det finns
dock en del egenskaper som endast tillskrivs ett kön. Endast kvinnor anklagas till exempel för att vara kallsinniga eller behagsjuka. Männen i sin tur är
ensamma om att bli beskyllda för att vara fula, dumma, löjliga, inkompetenta
eller smickrare. Att endast männen beskylls för att vara inkompetenta är
förståeligt, eftersom det främst var männen som hade officiella ämbeten.
Även det faktum att endast män beskylldes för att vara dumma kan ha sin
grund i uppfattningar om mäns och kvinnors roller, eftersom det främst var
männen som kopplades samman med intelligens och tankearbete. Att det
bara är män som beskrivs som inställsamma smickrare kan också det ha en
koppling till att endast män officiellt var en del av det politiska spelet. Den
typ av smicker som här avses är smicker av dem som står högre i rang,
främst kungen, i syfte att nå en bättre position.
Att endast män anklagas för att vara fula går inte lika lätt att koppla till
någon specifik tanke om mäns och kvinnors roller. Snarare tycks det bryta
mot föreställningen om att skönhet var en dygd som främst kopplades till
kvinnor. Både kvinnor och män beskrivs i parodin som vackra, men endast
män beskrivs som fula. Det kan vara en ren tillfällighet, men kanske kan
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man ana en viss eftergift för idéer om hövlighet. Visserligen är det en skrift
med syfte att smäda, men att håna en kvinna för att hon är ful var något som
läsaren kunde uppfatta som ett tecken på feghet och neslighet hos författaren.
Riddarspelsparodin som politisk allegori
Det har redan konstaterats att fängslandet av Redligheten sammanfaller i tid
med statskuppen 1772. En viktig del i den kungatrogna bilden av denna ”revolution” var att frihetstidens styre genomsyrades av oenighet och egennytta
bland de styrande, och att Gustaf III befriade landet från vanstyret och återinförde verklig frihet. I smädeskriften får vi en annorlunda version av skeendet. Visserligen led landet under det förra styrelsesättet av ” Politique, Egennytta, och partiesjuka” (rad 8–9), men revolutionen innebar inte att de bannlystes, utan istället att de fick hjälp av Fåfängan så att de slutligen kunde
störta Redligheten från tronen. Frihetstiden var således enligt smädeförfattaren en tid präglad av egennytta och oenighet, men trots detta återfanns mer
redlighet där än under Gustafs nya ordning. Alltsedan Gustaf III tog över
makten hade istället fåfänga styrt landet och folket blivit vekt. Redligheten
hade blivit fördärvad genom lättsinniga tidsfördriv och Äran har lämnat landet.
Beskrivningen av hur laster av olika slag till slut störtar redligheten i landet kan anknytas till äldre statsrättliga resonemang. Förespråkare av det frihetstida styret såg det gärna som en slags republik, och enligt exempelvis
Montesquieus lära var dygder en förutsättning för att en republik skulle fungera.219 Om inte folket ägde dygder, såsom mod att försvara riket och klokhet
nog att fatta för riket gynnsamma beslut kunde inte en republik bestå. Det
skulle kunna tolkas som att smädeförfattaren anser att just bristen på dygd
var det som till slut fick det frihetstida styret på fall. Att ”redlighetens” styre
var försvagat redan innan fåfängan (som kan antas representera Gustaf III
och de kungatrogna) började locka till sig undersåtarna framgår tydligt av
skriftens första rader. Det tycks som om författaren ansett att frihetstidens
regeringssätt inte kunnat bestå såsom det var, men att det var olyckligt att det
kom att ersättas av Gustafs styre.
Även ärans roll i berättelsen kan anknytas till samma typ av statsrättsliga
tankar. Enligt Montesquieu var ärelystnaden för monarkin vad dygderna var
för republiken. På samma sätt som dygden skulle få republikens invånare att
försvara riket mot fiender skulle ärelystnaden få monarkins invånare att göra
detsamma. Ärelystnaden var det som kunde få undersåtarna i en monarki att
göra det som var bäst för rikets bestånd, och det ålåg monarken att uppmuntra den hos sina undersåtar. Men parodin av riddarspelet slutar med att Äran
lämnar landet, och där ingen ära längre finns kan knappast någon ärelystnad
heller finnas. Därmed tycks Gustaf III:s monarki vara dömd att gå under,
219
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eller förfalla till despoti. En despoti byggde nämligen varken på dygder eller
på ärelystnad, utan endast på undersåtarnas fruktan och egennytta. 220 Så
långt verkar det dock ännu inte ha gått i slutet av smädeskriften.
Läsarens roll
Som redan nämnts hade läsarna/avskrivarna av handskriftcirkulerade verk en
speciell funktion som såväl mottagare som medskapare och distributörer av
verken. De bevarade versionerna av Riddare Spelet tyder på att de flesta
avskrivare var trogna originalet. Vissa ändringar går dock att återfinna. En
del har exempelvis valt att utelämna de långa dikterna som återges i skriftens
not 35, vilka inte är nödvändiga för förståelsen av verket. Tillägg förekommer främst i noterna. Många tycks ha läst noternas uppgifter om olika personer och insett att de själva hade något att tillägga som den ursprunglige författaren inte vetat om eller inte ansett vara av vikt. Leonard von Hauswolff,
som tjänstgjorde vid Gustafs hov under hela kungens regeringstid, tycks till
exempel ha haft en hel del skvaller att tillföra i sin avskrift. Bland de tillägg
som återfinns i hans avskrift finns exempelvis en uppgift om att Madame
Monsuves älskare för närvarande är ”Mr. Jacob Valet de Chambre du Roi”
(Herr Jacob kungens kammartjänare), att baron Cederström är ”favori du
Roi, et grand raporteur á La Cour” (ung. kungens favorit och hovets stora
skvallerbytta) och att grevinnan Hamilton var en ”Petite brune trés jolie mais
adonné au monde, sans avoir d’amant en 1779” (ung. Liten brunett mycket
söt men världslig, utan älskare 1779).221 Ett annat tillägg av en lite annorlunda karaktär är det som återfinns i not 29 i Stiernelds avskrift som lyder ”Prés
de lui le Bn Stjerneld, beau, [----] et fat” (ung. Nära honom baron Stjerneld,
vacker, [----] och sprättaktig).222 Tydligen blev Stierneld irriterad över att
författaren inte funnit honom viktig nog att nämna, och beslutade att åtgärda
detta. Många avskrivare har även utnyttjat möjligheten att påverka sin texts
grafiska utformning. Vissa avskrifter har en elegant utformning med ett utsmyckat titelblad. Anders Lanærus, en präst och poet som av hans efterlämnade papper att döma var förtjust i att teckna och rita bilder av emblematisk
karaktär, har till och med försätt titelbladet med en liten bild med tillhörande
devis (se Bild 1).
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Emblem på titelsidan till Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 i LUB Hist Sv GIII A.
Lanærus Handlingar och skrifter rörande allmänna sakerna i Sverige 1789-1800.
Foto: LUB Media

Bilden påminner om den i tidens riddarspel vanliga grenen ”ritt mot turkhuvuden”, där riddarna red förbi huvuden i papier maché (ofta utformade med
turkisk huvudbonad) och skulle plocka upp dem med lansen. På bilden är det
dock inget ”turkhuvud” som riddaren siktar på, utan en frygisk mössa, som
allmänt användes som symbol för friheten.223 Devisen ”Sic itur ad astra” kan
översättas med ”Så går vägen till odödlighet” (ordagrant ”Så går vägen till
stjärnorna”). Sammantaget kan budskapet tolkas som att Gustaf III kommer
att bli ihågkommer för sina angrepp på friheten, eller möjligen som att han
dödar friheten på grund av personlig äregirighet.
Men vilka var det då som läste det här verket och varför? Troligen tillhörde läsarna generellt de högre skikten i samhället. De var med största sannolikhet adliga, förmögna borgare eller ofrälse ståndspersoner. För det första är
själva berättelsen så pass invecklad, med de olika lager som jag påvisat tidigare, att den kräver en avancerad läsarkompetens. För det andra uppträder
noterna i nästan alla avskrifter enbart på franska, vilket var elitspråket under
denna period. Läsaren måste alltså ha ett visst mått av läsvana samt kunskap
i franska för att kunna förstå skriften.
En annan intressant fråga är vilken politisk tillhörighet läsaren hade. Var
den avsedd för dem som redan var övertygade om att Gustaf III en dålig
223
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kung, eller var det tänkt att den skulle vinna över de tveksamma till oppositionens sida? Något som talar för att skriften främst var avsedd för de övertygade är att den är så pass elak. Någon som inte redan höll med om påståendena skulle kunna finna kritiken onödigt skarp. Vi kan dock påminna oss
om att Hedvig Elisabeth Charlotta läste skriften med nöje. Hertiginnan höll
inte alltid med kungen, men vid denna tid kunde hon knappast beskrivas som
oppositionell. En del av kritiken i skriften drabbar ju också henne själv, även
om hon var en av dem som kom lindrigast undan. Hon skrev att hon blev
förargad, men ändå var road. Skriftens humoristiska utformning, med parodin som grund samt kvicka kommentarer, gjorde den alltså läsvärd även för
en person som inte helt höll med om idéerna som framfördes. Den humoristiska utformningen kunde också fungera som en strategi för att undergräva
förtroendet för kungen och hans närmaste hos dem som inte redan tillhörde
oppositionen. När kungen och hans närmare framstod som löjliga blev det
också svårare att uppfatta dem som trovärdiga i allvarliga sammanhang.
Genom noterna tillförs ännu en aspekt till texten. Utan noter måste läsaren ha kunskap om hovet och dess intriger för att kunna förstå vad texten
anspelar på. Med noterna blir texten läsbar även för dem som inte är à jour
med de senaste händelserna i och omkring hovet. Men ännu viktigare: noterna ger kunskap om det senaste skvallret i Stockholm. På så sätt blir texten
användbar som en slags skvallerpress. Det är sannolikt att noternas kommentarer om de senaste upptågen på Drottningholm och hertig Karls senaste
erövringar var spännande läsning för exempelvis adelspersoner som bodde
på gods ute i landet och inte hade regelbunden kontakt med hovet.
Parodin på riddarspelet tycks alltså främst ha kunnat innha tre olika funktioner för läsaren. För de oppositionella kan den ha stärkt sammanhållningen
och den oppositionelle läsaren kunde finna nöje i att se sina åsikter uttryckta
på ett fyndigt sätt. De som rörde sig i eller i närheten av hovet kan ha funnit
nöje i de humoristiska, träffsäkra och elaka beskrivningarna av personer de
kände. Slutligen kunde texten även förmedla det senaste skvallret till dem
som inte var insatta i händelserna vid hovet. Troligen har de varierade möjligheterna för läsaren bidragit till att den blev så populär.
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4. Bilder ur en lanterna magica

De närmast följande åren efter att Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 kommit
i cirkulation fortsatte smädeskrifterna mot kungen att vara tämligen få och
sällsynta. Ett av de fåtaliga exemplen på dokumenterade smädelser stod ceremonimästare Plommonfelt för, som 1782 dömdes för att ha klottrat nedsättande omdömen om kungen på en fönsterruta på krogen Claes på hörnet.224
Två år senare utlyste Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg en prisfråga om allmänna skådespels verkan på sederna, och ett av svaren framförde stark kritik mot teater i allmänhet och kungens teaterkärlek i
synnerhet. Gustaf III nämns visserligen aldrig direkt i verket, men med tanke
på hur vida känt hans teaterintresse var behövde ingen tvivla på vad som
anspelades på i stycket om den ökände kejsar Neros kärlek till teatern och
ointresse för statsangelägenheter. Just detta svar på prisfrågan kunde förstås
inte tryckas i samband med tävlingen, men kom att cirkulera livligt i avskrifter och trycktes efter kungens död i Tryckfriheten den Välsignade den 6 september 1792.225
Först i samband med riksdagen 1786, då oppositionen mot kungen blev
synlig på allvar, syns en ökning av antalet smädeskrifter. I följande kapitel
kommer fokus att ligga på ett verk som tillkommit efter riksdagen, men före
kriget som bröt ut 1788. Av innehållet att döma skrevs Lanterna Magica (nr
13) i slutet av 1787, eller början av 1788.
Lanterna Magica omfattar i transkriberad form sex A4-sidor, och ligger
således i längd nära Riddare Spelet. Även i detta fall gör omfånget och det
mångfacetterade innehållet att Lanterna Magica lämpar sig väl för en djupare analys. Verket kommer också att användas som utgångspunkt för en diskussion kring förekomsten av vissa grepp och teman inom textkorpus, eftersom det innehåller både vanliga och ovanliga idéer, teman och stilistiska
drag. I analysen kommer särskilt fokus att läggas på de transporter mellan
medier som sker i smädeskrifterna och hur muntliga, auditiva och visuella
intryck används i text. Eftersom Lanterna Magica är det mest sexuellt explicita verket i korpus ger det även möjligheter att diskutera det sexuella smädandet av Gustaf III.
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Lanterna Magica hör inte till de mest av spridda verken i korpus. Medan
Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 finns bevarad i minst 40 fullständiga versioner uppgår antaleta för Lanterna Magica till tio fullständiga versioner
samt ett fragment och en version som delvis består av referat. Det placerar
verket någonstans på mitten av skalan vad gäller antalet kända bevarade
versioner.
Vid första anblicken avviker Lanterna Magica från övriga skrifter genom
sin speciella utformning. Orden är lagda i munnen på en s.k. marktschreier,
en marknadsutropare, som förevisar en lanterna magica (en apparat för att
visa ljusbilder mot en duk eller vägg) med scener ur Gustaf III:s levnad.
Marktschreiern beskriver bilderna på en tysksvensk rotvälska med inblandning av en handfull franska lånord. Kringresande marknadsutropare som mot
betalning visade upp allehanda attraktioner var något 1700-talsläsaren var
väl bekant med. Den tyske marktschreiern med sin lanterna magica, eller
”gubben med lådan”, var också en etablerad komisk figur i det gustavianska
Sveriges litteratur. Som exempelvis Bo Bennich-Björkman uppmärksammat
förekommer figuren i tre olika svenska komedier från tiden: Carl Israel
Hallmans operaparodi Skeppar Rolf (1778), densammes Tillfället gör tjufven
(1783, skriven tillsammans med Armfelt) och Bellmans Mantalskrivningen
(1790).226
I alla dessa pjäser förevisar markschreiern bilder, antingen i ett tittskåp eller med hjälp av en lanterna magica, och kommenterar bilderna genom en
karaktäristisk ”plattysk” svada. Vissa ord och uttryck är ständigt återkommande. I Skeppar Rolf inleder han med att utropa: ”Ho! ha! wer will se
schöne raritet schpillewerk?”.227 I Tillfälle gör tjufven börjar han sjunga
”Wer will kike undt peschåde/Schen undt prächtig Raritet”, fortsätter med att
kalla det han visar för ”Schene Spilleverk, undt schene Raritet!” och utropar
senare ”Ho ha! hwass pekiken sie da!”.228 De karaktäristiska orden upprepas
också i Mantalsskrivningen: ”hi ha, heij da, schene Rariteten undt Schpielewerck!”.229 Den dåtida läsaren kan således antas genast ha känt igen sig när
Lanterna Magica inleds med raden: ”Wollen sie sehen schene rariteten der
untrulige Regierung von könig G. III Ha! ha!”.
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Rariteter, resor och monument – om bildkrönikans
struktur
De ”bilder” med scener ur Gustaf III:s liv som markschreiern visar upp är
indelade i olika kategorier. De första tolv bilderna presenteras under rubriken
”rariteten den untrulige Regierung von könig G. III” (rariteter från konung
Gustaf III:s otroliga regering). De efterföljande sju bilderna föreställer ”die
store monumenter von der zeit der G. III” (de stora monumenten från Gustaf
III:s tid) och nästa avdelning om sju bilder kallas ”die underbare Reiser dass
kenig Gustaf III” (konung Gustaf III:s underbara resor). Den avslutande
bilden är inte inrangerad i någon kategori utan består av en stor allegorisk
bild över Gustafs regering. Verket består således av 12+7+7+1 bilder. Valet
att begränsa antalet bilder till just tolv respektive sju i de olika kategorierna
kan möjligen vara kopplat till att dessa nummer traditionellt betraktats som
särskilt betydelsefulla, eller till och med magiska. Det bildar en tämligen
elegant helhet, med tolv rariteter, sju monument (samma antal som den antika världens underverk), sju resor samt en stor allegorisk sammanfattning.
Övergången mellan kategorierna markeras genom användningen av vissa
fraser. Varje ny avdelning markeras med orden ”Wollen sie sehen” från
markschreiern, exempelvis ”Wollen sie sehen schene rariteten der untrulige
Regierung von könig G. III”. De enskilda bilderna introduceras oftast med
orden ”Ho, ha! Sehen sie”, exempelvis ”Ho, ha! Sehen sie dass Ekolsunds
schloss” (Ho, ha! Ser ni Ekolsunds slott). Systemet är dock inte helt konsekvent genomfört.230
Introduktionerna av de tre huvudkategorierna utmärks av att de är de enda
styckeinledningarna som inte börjar med ”Ho, ha!” eller ”Ha, ha!”. Dessa
utrop används främst före varje ny bild och i vissa fall även före den sammanfattande kommentar som följer de flesta bilder, som när Gustaf III:s och
Katarina II:s utbyte av gåvor sammanfattas med ”Ho, ha! dass war eine
schene byte” (Ho, ha! det var ett vackert byte). I det fallet har kommentaren
en ironisk ton, men ibland är den snarare direkt nedsättande, som när kungens ridolycka vid Parola malm kallas för ”ein sonderliche comödie” (en
egendomlig komedi). Anknytningar till komedier, skådespel och teaterscenen är, som vi ska se, vanliga i dessa kommentarer.
Precis som indelningen i kategorier inte är fullständigt konsekvent är inte
heller indelningen i enskilda bilder alltid helt tydlig. I fallet med kungens
inrikes resor är det till exempel svårt att avgöra om hans framfart med olika
färdmedel ska tolkas som en, tre eller till och med fyra olika bilder. Jag har i
detta fall valt att tolka det som en bild, framför allt på grund av den avslu230

På vissa ställen förekommer ”Wollen sie sehen” trots att det endast tycks vara en enskild
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en underkategori, som när kungens inrikes resor följs av de utrikes: ”Ho, ha! wollen sie sehen
der kenig fahre zu fremde land?” (Ho, ha! vill ni se kungen fara till främmande land?).
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tande kommentaren som kommer först i slutet av stycket, samt på grund av
att alla bilderna har samma tema: kungen som kör fort med hästar. Visuellt
skulle man kunna tänka sig en bild med tre miniatyrer av kungen som tar sig
fram med olika färdmedel:
Sehen sie wo er reisede die erste jahren nach den revolution zu pferd, hengende på schne mit eine Courir pitsche in fullen courir__ upfer unt utfer alle
packer. Sehen sie wie Er rullirede in eine Carosse mitt 10 pferde alles in
courir. Sehen sie die arme punde-pferde liegende op alle wege! Sehen sie
nicht die Schwedische korper unt kråker celebrirt mit seine kustliche stemme
den suite der G. III. Sehen sie weiter der kenig in seine Caise mitt drey pferde: Dass gehet so fort als vor den profet Elias sum for nach himlen. Ho, ha!
alles dieses war tapfer und keniglich.231

Som redan framgått är Lanterna Magica en förhållandevis invecklad struktur
och en närmare presentation av innehållet kan behövas för att underlätta
förståelsen. Nedan följer en kort översikt över ”bilderna”. Numreringen
kommer i fortsättningen att användas för hänvisningar.
I:1 Gustafs födelse (rad 3–6)
I:2 Natten före statsvälvningen (rad 7–11)
I:3 Statsvälvningen (rad 12–14)
I:4 Ständerna antar den nya regeringsformen (rad 15–17)
I:5 Hertiginnans skengraviditet (rad 18–19)
I:6 Kronobränneriinrättningen (rad 10–23)
I:7 Missnöje med kronobrännerireformen (rad 24–28)
I:8 Myntrealisationen (rad 29–32)
I:9 Kungen och drottningen försonas (rad 23–37)
I:10 Riksdagen 1778–1779 och nationella dräkten (rad 38–40)
I:11 Hovlivet (rad 41–47)
I:12 Lit de Justice (Justitiebädd) (rad 48–51)
Avdelning II: Monument
II:1 Stockholms slott (rad 52–54)
II:2 Gripsholms slott (rad 54–58)
II:3 Operahuset (rad 59–63)
II:4 Drottningholms slott (rad 64–65)
II:5 Grunden till Brahelunds slott (rad 66–69)
II:6 Haga slott (rad 70–77)
II:7 Statyn över Gustav Vasa (78–81)
231

ung. Ser ni var han reste de första åren efter revolutionen till häst, hängande på sned med
en kurirpiska i full karriär uppför och utför alla backar. Ser ni hur han rullade i en kaross med
10 hästar i full karriär. Ser ni de arma bondhästarna som ligger på alla vägarna! Ser ni inte de
svenska korparna och kråkorna med en kostlig stämma hylla Gustaf III:s svit. Ser ni vidare
kungen i sin schäs med tre hästar. Det går så fort som för profeten Elias som for till himlen.
Ho, ha! Allt detta var tappert och kungligt.
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Avdelning III: Resor
III:1 Gustaf och hästarna (rad 82–90)
III:2 Flottbasen i Karlskrona (rad 91–94)
III:3 Olyckan vid Parola malm (rad 94–97)
(Underrubrik: Utlandsresor)
III:4 Möte med Katarina II (rad 98–104)
III:5 Besök i Spaa (rad 105–108)
III:6 Italienska resan (rad 108–111)
III:7 Möte med drottningen av Neapel (rad 114–113)
Avdelning IV: Allegorisk bild
IV:1 Allegorisk bild över Gustafs regering (rad 101–158)

Med skrattet som vapen
Valet av en etablerad figur från komedins värld visar att Lanterna Magica,
liksom Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779, är en text som arbetar med humoristiska grepp och vill locka läsaren till skratt. Dock finns det en markant
skillnad i nivå på både humorn och den kritik som framförs i verken. Lanterna Magica är inte en skrift som Hedvig Elisabeth Charlotta hade kunnat
erkänna att hon roades av med hedern i behåll. Stilen är låg, humorn grov
och sexualiserad, och kritiken mot kungen är frän.
Bruket av grov humor och sexuella anspelningar skiljer denna skrift från
majoriteten av verken i korpus. Humor och parodiska inslag i smädeskrifterna är på intet sätt ovanliga. Oftast håller sig dock författarna på en tämligen
salongsfähig nivå. Det rör sig till stor del om gåtor, parodier på kunglig propaganda och förhållandevis eleganta anspelningar som till stilen påminner
om den typ av skämt man roade sig med i samhällets högre kretsar. Spår av
denna stil återfinns även i Lanterna Magica, men vid flera tillfällen går författaren över gränsen för vad som var acceptabelt språkbruk i sällskapslivet.
Teatercensuren från denna tid vittnar om att alltför grovkorniga skämt och
uttryck inte sågs med blida ögon av överheten. År 1778 stoppades exempelvis Hallmans pjäs Boussaronerne av polismästaren för att den bland annat
visade upp en lättfärdig bondkaplan (lantpräst) på scenen. När teatercensuren
sedan institutionaliserades 1785 ingick i censorernas uppgift att se till att
pjäserna inte innehåll något ”oanständigt, stridande emot goda seder eller
enskilda personers heder och goda rykte samt at språkets renhet på alt möjeligt sätt befrämjas”. I censorsintyg från slutet av 1780-talet står att läsa om
hur Det Heliga Berget förbjudits trots att den var ”en god Piece i sitt slag”,
men att den var ”i ett slag, som nuvarande smak, anständighet och seder
kanhända till nöjets icke ringa skada banlyst från vår Theater”. 232
232
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Marktschreiern i Lanterna Magica drar sig dock inte för att bryta mot den
goda tonen. Han beskriver exempelvis hur Gustaf III kysser Katarina den
stora ”auf seine ars” (på arslet) och hur riksdagen antar den nya regeringsformen 1772 genom att lova att förbli ”Ihre Majestät untertånigste hundschwötter” (Ers majestäts underdånigaste hundsfottar). Ordet ”hundsfott”, som
vi stött på tidigare, var ett av tidens grövsta skällsord och betydde översatt
till modernt språkbruk ungefär ”hundfitta”.233
Vad gäller grovhet är det bland verken i korpus bara Nattstols-Protecollet
från riksdagen 1789 som når upp (eller snarare ner) till Lanterna Magicas
nivå. Där beskrivs antagandet av förenings- och säkerhetsakten som att riksdagen med största vördnad tar emot kungens exkrementer och uttrycker sin
tacksamhet över att kungen i sin vishet har beslutat att skänka denna gåva till
landet. Detta verk ansåg Arvid Ahnfelt fortfarande 1881 vara ”av den beskaffenhet, att det icke gerna kan offentliggöras”.234 Som framhölls inledningsvis finns emellertid ingen smädeskrift i korpus som innehåller så pass
många och tydliga sexuella anspelningar som Lanterna Magica.
En av de mer utmärkande humoristiska aspekterna i verket ligger i språket. Som vi sett var den tysk-svenska rotvälskan ett framträdande drag hos
marktschreierfiguren, och samma slags skämt kan också återfinnas på andra
ställen i 1700-talslitteraturen; det mest kända exemplet idag är Jergen Puckel
i Fredmans epistlar. Oftast tycks poängen med ”plattyskan” vara mycket
enkel; det låter roligt när någon talar svenska med stark tysk brytning. För
1700-talssvensken kan dessutom igenkänningsfaktorn ha varit stor, åtminstone för dem som bodde i någon av handelsstäderna. I vissa verk har skämtet tagits ett steg längre, som i Bellmans Mantalsskrivningen, där språkförbistringen skapar komiska missförstånd.235 Detta grepp förekommer dock
inte i Lanterna Magica, eftersom det där enbart är marktschreierns monolog
som återges.
Som synes har verket starka drag av muntlighet. Verket återger i textform
hur det låter när svenska talas av någon med en stark tysk brytning, och är
därför också lättast att förstå och blir mest effektfullt om det läses högt.
Markschreiern var också en figur som främst förekom inom teatern, och är
alltså främst tänkt att framföras på en scen. Det är möjligt att även Lanterna
magica framfördes muntligt, men då sannolikt i mindre sällskap där alla
delade en stark antipati mot kungen. Verket är särskilt lämpat att läsas i
grupp eftersom det förvrängda språket skapar en slags gissningslek, där läsaren eller åhöraren måste försöka lista ut vad den tyske talaren egentligen
försöker säga. Vad är exempelvis en ”punde-pferde”? Av sammanhanget går
det att efter en stunds bryderi lista ut att det är en bondhäst.
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Karaktären av gissningslek fördjupas också av att författaren, liksom i
Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779, ibland bara anspelar på händelser och
personer och lämnar åt läsaren själv att fundera ut vad som avses. Oftast är
det anspelningar som måste ha varit enkla att tyda för dem som var insatta i
aktuellt skvaller och tidens politiska händelser, men greppet får ändå läsaren
att inta en mer aktiv position, och bidrar till att skapa en känsla av samförstånd mellan läsare och författare. Ett exempel på en sådan anspelning är ett
inslag i den stora allegoriska bilden (IV:1) där en djävul med tvättsvamp är
på väg att tvätta bort en avbildning av baron Henrik Sparre, som har ordet
”favorit” skrivet på byxorna. Den läsare som var bekant med de stora samtalsämnena vid och kring hovet förstod att det här anspelades på det seglivade ryktet att Sparre, som stod i mycken nåd hos kungen, hade stulit pengar
och värdesaker från drottningen på kungens uppdrag. Ryktet började spridas
i slutet av 1785 och trots att Gustaf försökte skydda sin favorit blev baronen
ett par år senare tvungen att säga upp sig från livgardet och resa utomlands
tills den värsta stormen lagt sig.236
Alla anspelningar är dock inte lika tydliga, och i vissa fall tycks tvetydigheten vara medveten. Det gäller särskilt de sexuellt färgade ämnena. Ett exempel är stycket om kungens försoning med sin maka (I:9):
Ho, ha! Sehen sie dass Ekolsunds schloss. Sehen sie der kenig stehende på
knä for die Drottninge. Er bitte dass sie wolte nehme der __ __ __ und so fick
die arme Drottninge och en mahl schmaka dass sum war gut: dass war eine
admirable Politische Plan, so heimlich, so heimlich, dass alle die schwedische nation wiste dafon.237

Här är det upp till läsaren att lista ut vad det utelämnade ordet kan vara. Å
ena sidan kan den hemliga planen tolkas som kungens plan att försonas med
sin drottning och fullborda äktenskapet i syfte att få en arvinge. I så fall skulle det vara rimligt att läsa luckan som valfritt ord för det manliga könsorganet. Den elakare tolkningen är att den hemliga planen går ut på att använda
stallmästare Munck till att utföra det kungen själv är oförmögen till, vilket
skulle betyda att ordet som saknas är ”Munck”. Att vissa läsare tagit fasta på
den senare tolkningen framgår av den avvikande version av verket som finns
i assessor Höppeners samling på Kungliga Biblioteket, där stycket istället
lyder:
Sehen sie das Ekholmsunds schloss; sehen sie der könig stehen på knie for
die Drottning, und pekar på then thunne sturpratern Munck – – – dass war
236
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eine admirable politische plan so heimlich dass alle die Schwedische Nation
vuste dervon.238

Denna tolkning stöds också av att det på en annan bild anspelas på Muncks
påstådda inblandning i prinsens avelse. I stycket om Haga slott (II:6) beskrivs kungens hemliga kabinett, där han bland annat har en samling porträtt.
Bland dessa märks ”Hindric in Castilien” och ”sein Favorit Bertrand von
Cueva”. Denne ”Hindric”, mer känd som Henrik IV, var kung över Kastilien
på 1400-talet och anklagades i sin samtid för att ha låtit gunstlingen Beltran
de la Cueva befästa tronföljden när han själv var oförmögen. 239
En annan aspekt av humorn i verket, och den som ur politisk synvinkel
var mest central, är parodierandet av kungens egen propaganda. Liksom de
tidigare analyserade verken håller Lanterna Magica upp en skrattspegel
framför den rojalistiska bilden av kungen. I detta fall rör det sig inte om en
parodi av ett specifikt verk eller en enskild händelse. Snarare används en
mängd olika förebilder. Oftast föreställer bilderna specifika händelser och
förlagorna tycks vara den rojalistiska framställningen av dessa händelser i
alla dess former. Det kan röra sig om rapporter i pressen, medaljer, tavlor,
kungörelser, etc.
Ett exempel på hur förebilder kan anas är den ”bild” i lanternan som visar
Gustaf III:s möte med Katarina II i S:t Petersburg 1777. Officiellt avbildades
de två regenterna som jämlikar som möttes i vänskap, både 1777 och i Fredrikshamn 1783. Två bilder som kan representera de officiella beskrivningarna i detta fall är medaljen som 1787 slogs över mötet i S:t Petersburg, där de
tu räcker varandra handen, och den miniatyr föreställande sammankomsten
1783 där de sitter tillsammans vid ett bord och Katarina håller upp ett dokument som sannolikt ska representera deras brevväxling.240 Dessa bilder kontrasteras av den uppenbara maktobalansen i smädeskriftens bild. Där sitter
den nordiska Semiramis (Katarina) på sin praktfulla tron medan den nordiske Salomon (Gustaf) gör henne många bugningar och komplimanger. Kejsarinnan kysser kungen på munnen, men Gustaf, som vi sett, kysser henne ”auf
seine ars” (på hennes arsle). Marktschreiern förklarar att så måste de små
monarkerna göra med de stora i det 18:e århundradet. Budskapet är tydligt:
det var i själva verket inte alls ett möte mellan jämlikar, utan Gustaf III var
tvungen att förödmjuka sig för sin mäktigare kusin.
Budskapet understryks ytterligare genom en beskrivning av de gåvor som
regenterna utbytte. Kungen får ett spanskrör (en käpp av rotting) med guldknapp och band av diamanter och han ger i gengäld kejsarinnan en stor rubin
från riksjuvelerna. Såsom det mesta i verket har beskrivningen av gåvorna en
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verklighetsförankring. Vid mötet 1777 gav Katarina den stora mycket riktigt
en överdådig knopp till en käpp till Gustaf, med en stor diamant, mängder av
pärlor och en diamantbroderad tofs. Överrumplad av Katarina II:s oväntat
påkostade gåva skickade den svenske kungen en kurir hem till Sverige för att
hämta en stor ädelsten som fanns bland de svenska riksjuvelerna, vilken han
sedan överlämnade som gåva till kejsarinnan.241 Det faktum att kungen var
tvungen att ta från rikets juveler för att kunna gengälda kejsarinnans gåva
underbygger onekligen påståendet att Gustaf III befann sig i underläge.
Sammantaget bildar de olika händelserna som beskrivs i Lanterna Magica
en alternativ krönika över Gustafs regering. Det är inte ett ovanligt grepp i
smädeskrifterna, utan används också till exempel i Konung Gustaf IIIdjes
Annaler Ifrån år 1771 till 1790. Till stor del sammanfaller de händelser som
nämns i Lanterna Magica med dem som officiellt lyftes fram som viktiga.
Man kan exempelvis jämföra med den medaljhistoria över sin regering som
kungen själv planerade under 1780-talet. Planerna kom visserligen aldrig att
realiseras, det kan ändå användas som ett exempel på vilka händelser Gustaf
III ville framhäva.242 Likheterna mellan medaljhistorien och smädeskriften är
påfallande. I båda sammanhangen nämns Gustafs födelse, statskuppen 1772,
antagandet av den nya regeringsformen samma år, uppförandet av en staty
över Gustav Vasa, mötet med Katarina II 1777, införandet av nationella
dräkten, kungens armbrott i Parola malm 1783 och hans resa till Italien
1783–1784. Föga förvånande uppvisar de båda verken dock en viss skillnad i
tolkningen av händelserna.
För att anknyta till den tidigare diskussionen av Genettes parodibegrepp
skulle man kunna säga att Lanterna Magica ligger närmare den burleska
travestin än den verkliga parodin, eftersom det främst är stilnivån som
sänkts.243 En jämförelse med de rojalistiska beskrivningarna visar att det ofta
i stora drag är samma saker som tas upp, men i en radikalt annorlunda form.
Istället för det högtravande språk som ofta användes i officiella sammanhang
möter vi i smädeskriften en marknadsskojares svada, och istället för de storslagna målningar eller antikiserade medaljer som vanligen avbildade kungens gärningar ges här burleska bilder i en lanterna magica. Det rör sig dock
inte om någon äkta burlesk travesti i Genettes mening, framför allt för att det
inte alltid finns en tydlig förlaga. I en del fall skapas den satiriska effekten
inte främst av att en högtidlig händelse avbildas i låg stil, utan av att
marktschreiern avslöjar information om händelsen som rojalisterna inte
nämnt, som exempelvis utbytet av gåvor vid mötet mellan Katarina den stora
och Gustaf III. Påståendena har nästan alltid verklighetsbakgrund, men förstärks ibland av vissa tilldiktningar. När marktschreiern beskriver hur Gustaf
blir skadad vid förlossningen är till exempel uppgiften om att hans huvud
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klämdes helt korrekt, medan testikelskadan tycks vara författarens eget påhitt.244
Den humoristiska kontrasten mellan högstämt och lågt markeras också i
de flesta versioner rent grafiskt genom växlingen mellan tysk stil och antikva. Som var bruket vid denna tid har avskrivarna skrivit de germanska orden
i tysk stil och franska uttryck och låneord i antikva. Det skapas därigenom en
visuell effekt när marktschreiern blandar in franska ord i sin tysk-svenska
rotvälska. På samma sätt står de högstämda franska orden, vilka i många fall
har en tydlig koppling till hovet, även stil- och betydelsemässigt i motsats till
de grova tyska uttrycken, precis som den kringresande marknadsskojaren
står i kontrast mot de kungliga personer han beskriver. Därigenom finns i
verket, trots de muntliga dragen, även vissa aspekter som endast framgår i
skrift.

Den girige teaterkonungen – lanternans bild av Gustaf
Liksom i Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 är kungens teaterintresse ett
återkommande tema i Lanterna Magica. De två skrifterna har också det
gemensamt att de i själva utformningen anspelar på teater och nöjen. Uppvisandet av bilder med hjälp av en lanterna magica kan även i sig ses som en
typ av skådespel. Pjäser med marktschreierfigurer hade också uppförts för
kungen vid flera tillfällen, både när Skeppar Rolf sattes upp vid hovet 1778
och när Tillfälle gör tjuven gavs i flera hovföreställningar i april och maj
månad 1783.245 Associationen till teater förstärks av de utrop som sammanfattar vissa bilder, där motivet beskrivs som en ”Comödie” eller ett ”spectacle”, och mot slutet kallas också hela uppvisningen (och underförstått även
Gustaf III:s liv och regering) för ett ”nerrenspiel” (narrspel).
Utöver detta finns både direkta och indirekta anspelningar på teater i bildernas innehåll. Många anspelningar innebär en direkt kritik av kungens
teaterintresse, ur både ekonomisk och moralisk synpunkt. På bilden av myntrealisationen syns exempelvis hur kungen tar pengar från sina undersåtar för
att ge dem till sina favoriter, pager och komedianter (I:8). Samma tre kategorier omger kungen på bilden av det osedliga hovlivet (I:11). Kritiken framkommer också i beskrivningen av Gripsholms slott (II:2):
Ho, ha! sehen sie dass antique schlott Gripsholm. Sehen sie die alte kirke,
worin die alte Drottningar Hedvig Eleonora unt Ulrica Eleonora erede deres
andacht! Der kenig G. III machte die kirke zu eine hubsche Theater, wo er
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agirede mitt store nit und extasen än die Drottninger bittet Gott. Er war fedd
zu ein stor unt complet Comödiant.246

Även denna berättelse har en verklighetsbakgrund i så måtto att Gustaf III lät
bygga en påkostad teater i samma lokal som en gång hyst en slottskyrka.
Däremot ersatte han inte kyrkan med en teater, som författaren här låter påskina. Slottskyrkan på Gripsholms slott byggdes av Karl IX men fanns bara
kvar som kyrka fram till ombyggnaden 1738. I själva verket hade det alltså
inte funnits någon kyrka där sedan före Gustafs födelse. Men beskrivningen
av hur han ersatte kyrkan med en teater behöver inte tas bokstavligen, utan
kan även läsas som en anklagelse om att han lade större vikt vid nöjen och
skådespel än vid religion.
Det stämmer dock att kungen själv agerade på Gripsholmsteatern. Särskild uppmärksamhet väckte hans skådespelarprestationer under hovets vistelse på Gripsholm under julen 1775. Många upprördes då av att kungen inte
bara uppträdde på scenen utan ibland underlät att klä om till middagen och åt
i sin teaterkostym. Dessutom spelade han i en av pjäserna republikanen Cinna. De protester som hördes efter denna intensiva teaterjul gjorde att Gustaf
III upphörde att själv delta i hovets pjäser. Däremot fortsatte han att både
skriva och regissera teater.247 Att kungen uppträdde som skådespelare på
Gripsholm just under julen bidrar till att underbygga anklagelserna om att
han lade större vikt vid teater än vid religion.
I andra sammanhang anklagas kungen för att inte bara försumma sina religiösa utan också sina världsliga plikter för att istället syssla med teater och
andra onödiga nöjen. Tydligast framgår kanske det i den stora allegoriska
bilden (IV:1) där Gustaf III på ena sidan flankeras av regeringsformen och
andra grundlagar, vilka alla är slitna och smutsiga, medan den andra sidan
pryds av rikt smyckade ridåer från operan Gustaf Wasa.
Förutom de direkta angreppen mot kungens teaterintresse förekommer i
Lanterna Magica också teaterscenen som en symbol för verkligheten. Detta
grepp rimmar väl med Gustafs egen inställning till dramatik. Få kunde väl
undgå hur det var tänkt att operapubliken skulle se likheter mellan hjälten
Gustaf Wasa och hans sentida ättling Gustaf III. Denna tolkning ifrågasätts
dock i den lanternabild som visar Gustaf natten före statsvälvningen 1772
(I:2). Där avbildas den sovande kungen omgiven av sina revolutionsplaner
på ena sidan och ett porträtt av sin förebild Gustav II Adolf på den andra.
Men kungen drömmer mardrömmar och darrar. Detta kan tolkas som en
illustration av hans bristande mod, men bilden påminner också om en central
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scen i Gustaf Wasa. Lanterna Magica tycks ha tillkommit 1787 eller strax
därefter, och Gustaf Wasa hade premiär den 19 januari 1786 och bör således
fortfarande ha funnits i färskt minne när smädeskriftens skrevs. I denna nationella opera möter publiken två sovande kungar natten före en avgörande
dag. Men medan rojalisterna ville se likheten mellan Gustaf III och Gustav
Vasa har bilden av den sovande kungen i Lanterna Magica mer gemensamt
med hur Kristian Tyrann framställs i operan. På scenen sover nämligen Gustav Vasa gott natten före det avgörande anfallet mot danskarna, och i sina
lyckliga drömmar får han besök av Sveriges skyddsängel, Äran och Segern.
Samtidigt vrider sig den sovande Kristian i plågor och får besök av Förräderiet, Samvetsagget, Hatet och Hämnden.248 Beskrivningen av natten före
statsvälvningen avslutas med kommentaren: ”Dass war ein schene styck von
spectacle.” Ordet ”spektakel” leder återigen tankarna till teatern, och skulle
kunna ses som en ledtråd till att bildens djupare mening går att finna genom
en jämförelse med operan Gustaf Wasa. Den oppositionella bilden av Gustaf
III som mer besläktad med Kristian II än med Gustav Vasa är inte unik, utan
återkommer i exempelvis Lagman T.... Bref från Vallhall til konungen; tolkat från Göthiskan (se kap 5).
En annan bild som anknyter till de ofta rojalistiska budskapen i tidens
skådespel är beskrivningen av operahuset (II:3). I detta påkostade hus, som
av marktschreiern kallas för världens åttonde underverk, springer kungen
omkring mellan logerna och skrattar och applåderar åt skådespelet på scenen. Men han tycks vara ensam om att roas. Han skriker ”Ihr canaille Volk!
hurra doch ein mahl” (Ert kanaljefolk! Hurra då någon gång), men folket står
stilla och tiger. Det är inte långsökt att tolka det skådespel som folket vägrar
att applådera åt som något mer än underhållning och att deras bristande entusiasm också gäller inför kungen själv och hans regering. Det var också brukligt att kungen hälsades med applåder när han besökte teatern.
Även på andra ställen i verket beskrivs kungen och hans handlingar med
ord som har en koppling till teater. Exempel är omnämnandet av ”die grausame narrspielen mit den Halldin” (de grymma narrspelen med Halldin)
(I:12). Överlag beskrivs Gustaf III i Lanterna Magica ofta som den löjliga
huvudpersonen i en komedi, medan han själv hellre ville framställa sig som
en hjälte i ett storslaget drama. Beskrivningen av Gustaf som huvudrollsinnehavaren i ett skådespel är ett ständigt återkommande motiv i smädeskrifterna. I ”Gråt Swerge när en Fersen fängslas” (nr 51), från 1789, hotas kungen med orden ”Acteurn snart af Thordön krossas/Ock schenen [scenen] får
ett hiskligt slut”.249 I Portraitterne 1792 (nr 105), som tillkom strax efter
Gustafs död, sammanfattas kungens regering med att han började i en komedi, men slutade i en tragedi.
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I Lanterna Magica återkommer parallellen mellan scen och verklighet i
den avslutande allegoriska bilden (IV:1), som visar hur ”so viele Acteuren
unt Danseusen wimlar als wie die prumser in retmånat” (så många skådespelare och dansöser vimlar som bromsarna i rötmånaden), men, upplyser oss
marktschreiern, ”man weiset nicht wass vor piece schall schlute dass spectacle” (man vet inte vilken pjäs som ska avsluta spektaklet). Här anas ett hot
om att Gustaf III:s sista ”pjäs” kan komma att bli en tragedi och hotet förstärks av de moln och meteorer som symboliserar framtiden.
Som vi sett handlar mycket av kritiken mot kungens teaterintresse om att
han visade ansvarslöshet och nöjeslystnad. Liknande kritik antyds i samband
med bilden av hur grundstenarna lades till slottet i Brahelund (II:5). Brahelund var ett område mark som Gustaf III lät köpa 1785 i syfte att införliva
det i Hagaparken. Han hade också storslagna planer på att uppföra ett magnifikt slott på området, och den första stenen till byggnaden lades under festliga omständigheter den 19 augusti 1786. Bristen på pengar gjorde dock att
det planerade svenska Versailles aldrig kom längre än till några grundstenar.
Bilden av Brahelund i lanternan föreställer de nämnda festligheterna:
Ho, ha! Sehen sie den grund von den schloss Brahelund. Der kenig lagte den
ferste sten. Die Actricen kastete plonster på den kenig unter eine schene vocal
unt instrumental musique. Dass war eine gledje vor den arme petrefede kenig.250

Marktschreiern konstaterar att det hela var en glädje för den arma bedrövade
kungen, och festligheterna gick också i verkligheten i nöjets tecken. Bland
divertissementen ingick till exempel en aria sjungen av Nöjet om att det nya
slottet skulle bli en plats där Gustaf kunde dra sig undan från ”[a]lt det qval
som lifvet tvingar”, för att njuta lantlivets idyll.251
Bilden innehåller ingen uttalad kritik mot kungen, utan i själva verket beskrivs enbart det som också enligt andra källor verkligen ägde rum: Gustaf
III lade första stenen till slottet under festligheter och musik och det muntrade upp honom. När det sätts i sammanhang av de övriga bilderna framträder
dock en tydlig kritik. Tidigare har visats hur slottet inne i staden förfaller och
bryggorna vid Drottningholm ramlar ihop (II:1 och II:4). När kungen startar
projektet vid Brahelund gör han det således istället för att renovera och underhålla det som redan finns. När den bedrövade Gustaf gläder sig åt festligheterna är det bara ännu ett exempel i raden på hur han slösar pengar och tid
på onödiga saker istället för att ta itu med sådant han borde göra.
Ännu ett exempel på kungens ansvarslösa beteende är enligt marktschreiern hans sätt att färdas när han är ute och reser. Avdelningen med ”die un250
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kastade blomster på kungen under en vacker vokal och instrumental musik. Det var en glädje
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derbare Reiser dass kenig Gustaf III” (kung Gustaf III:s underbara resor)
inleds, som redan nämnts, med bilder av kungen som reser med hjälp av
olika färdmedel. Först får vi se kungen färdas till häst i full karriär upp och
ned för alla backar. Vi får även se honom åka i en kaross dragen av tio hästar
i full karriär medan de arma bondhästarna ligger döda utefter vägen. Här
anspelas på att bönderna vid denna tid var enligt lag tvingade att tillhandahålla hästar när kungen och hans sändebud reste genom landet. Denna s.k.
skjutsplikt upplevdes som betungande och det framfördes ofta kritik mot att
kungen reste både för mycket och för snabbt, så att de för bönderna så värdefulla hästarna skadades eller till och med dog. Det klagades också över att
det var svårt att få ut en tillfredsställande ersättning för skadade hästar. Enligt Odhner ”blev [det] ett ordstäv att kungen for fram som ett Jehu”.252 De
ihjälkörda hästarna återkommer också i ett flertal andra smädeskrifter från
denna period.253
I fallet med hästarna visas hur Gustaf III:s ansvarslösa sätt drabbar hans
undersåtar, men det är fortfarande i ett sammanhang där det kan uppfattas
det som ren tanklöshet från kungens sida. På flera andra ställen vill författaren dock påskina att Gustaf är fullt medveten om hur folket drabbas av hans
oansvariga beteende. Bilden där han tar pengar från undersåtarna och ger
dem till sina favoriter, pager och komedianter har redan kommenterats (I:8).
På liknande sätt beskrivs i bilden av riksdagen 1778 hur kungen behandlar
ständerna som narrar och tar deras pengar (I:10). Senare hävdas att beteendet
utgör en grundläggande del av hans karaktär. ”Er wolte ware gnädig unt
wänlich” (Han ville vara nådig och vänlig), säger marktschreiern, ”aber es
knipet ihn in sein kopf unt hertze, so seine inquietude scheinet op sin ganze
maintien” (men det kniper honom i hans huvud och hjärta, så att hans obehag syns på hela hans hållning).
I samband med bilden av Haga slott antyds också att Gustaf III är både en
hänsynslös maktmänniska och rent sinnessjuk. Bland porträtten som pryder
hans hemliga kabinett syns nämligen, förutom Henrik IV och hans gunstling,
såväl Machiavelli som de sinnessjuka furstarna Karl VI av Frankrike och
Erik XIV. Anklagelser om galenskap är också något som återkommer i flera
andra smädelser från samma period. Den inledningsvis nämnda vers som
Plommonfelt skrev på fönsterrutan 1782 handlade till exempel enligt vissa
källor om att Gustaf var på väg till dårhuset. I LUB De la Gardie cod coll
I :8 återges texten som följer: ”Gustave va droit à l’Hopital en nous y
menants tous : Il commence en premier Citoyen, il finuit en premier filoux.”
(Gustaf går direkt till hospitalet och driver oss alla dit: Han börjar som den
förste medborgaren, han slutar som den förste skälmen.) I en smädeskrift (nr
12) hävdas också att man i december 1786 fann en lapp i kollekten vid S:ta
Maria Magdalena församling på vilken det föreslogs att kollekt skulle tas för
252
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att bygga ut dårhuset, eftersom kungen och hans närmaste män snart skulle
behöva tas in där. Utbyggnaden av Stockholms sinnesjukhus Danviken var
ett ämne som var aktuellt vid denna tid. Gustaf III hade själv bidragit med
pengar till en utbyggnad av Danvikens hospital och en förbättring av vården
där, och hade prisats för sin människokärlek.254 I detta fall vänder dock smädeförfattaren kungens filantropi mot honom och skapar en helt annan koppling mellan Gustaf III och dårhuset. Också den vitt spridda De trenne Gustafver från 1786 tar upp samma tema då det konstateras att den förste Gustaven dog fridfullt vid hög ålder och den andre dog hjältedöden på slagfältet
medan det inte skulle förvåna om den tredje dog på dårhus.
Att kungen stundtals anklagades för att vara sinnessjuk, eller åtminstone
fatta sinnessjuka beslut vittnar även Hedvig Elisabeth Charlotta om i sin
dagbok för februari 1784: ”Man uttalar ganska allmänt sitt missnöje med
kungen, och han beskylles till och med att ej hafva sitt förnuft i behåll samt
att understundom vidtaga åtgärder, som nästan vittna om galenskap.”255
Om man jämför den kritik som riktas mot Gustaf III i Lanterna Magica
och andra verk från tiden kring 1786 med den som framförs i Inpromtu le 28
Avril 1778 och Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 framträder både likheter
och skillnader. Många teman återkommer i både de tidigare och de senare
skrifterna. Bland dessa märks kungens teaterintresse, nöjeslystnad och upptagenhet med ”lappri”, samt hans ovilja att sköta sina plikter. I samband med
detta framförs också en kritik mot hans sätt att sköta finanserna. Han anklagas för att slösa pengar på onyttiga ting och att satsa på finansreformer som
inte fungerar. Här anas dock en skillnad mellan de två perioderna. Medan
smädeskrifterna från 1778 och 1779 beskriver Gustaf III:s reformer som
misslyckade finns det i Lanterna Magica anklagelser om att vissa reformer
redan från början var utformade för att stärka kungens personliga ekonomi,
snarare än för att hjälpa nationen. Överlag är tonen skarpare kring 1786 än
den var i de tidigare skrifterna. Nu beskrivs kungen inte enbart som misslyckad och nöjeslysten, utan i allt större utsträckning även som egoistisk,
girig, galen och illvillig.

Jäsningar bland folket – lanternans bild av nationen
Även beskrivningen av det svenska folket och dess inställning till Gustaf III
skiljer sig mellan Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 och Lanterna Magica. I
den förra nämns folket sällan och när det sker antyds att de blivit lurade av
kungens bländverk. Det talas om hur alla i landet är bundna av ”nöjets kedjor”,
och när folket ser Gustaf utstyrd i en överdriven kostym ställer de sig undrande och tror att han kanske medvetet försöker dölja sina goda egenskaper.
254
255

Öhrberg (2009), s. 160–161.
Hedvig Elisabeth Charlotta II (1903), s. 46.

125

I Lanterna Magica antyds en liknande situation i beskrivningen av hur
den nya regeringsformen antas 1772 (I:4). Två dagar efter att statsvälvningen
genomförts lät kungen samla ständerna, talade till dem och förmådde dem att
avlägga ed på den nya författning som skulle stärka kungamakten. Detta
tillfälle avbildas i smädeskriften som att kungen talar för ständerna och säger
dem ”was er beliebte” (vad de trodde på). Ständerna svarar med eden ”Wi
forbliebe Ihre Majestät untertånigste hundschwötter” (Vi förblir Eders Majestät underdånigaste hundsfottar). Ordet ”hundsfott” användes främst i smädandet av män och genom att ordet betecknade hyndans könsdelar fungerade
det ofta som en anklagelse om omanlighet och ibland hade det även betydelsen ”mes” eller ”feg usling”.256 När ständerna förklarar sig vara underdåniga
hundsfottar handlar det således om att de fegt viker sig för kungen och låter
honom ta ifrån dem deras rättigheter. Marktschreiern upplyser oss om att
”dieses Tapleau ist National”. Det är med andra ord inte bara ständerna som
viker sig för kungen, utan hela nationen.
Enligt smädeskriften ändrar emellertid menigheten snart sin inställning
till Gustaf III. I samband med införandet av brännvinsmonopolet böjer sig
inte längre folket för de styrande, utan protesterar våldsamt. På en av bilderna (I:7) syns tre brännerier som brinner och längre bort på bilden försvinner
de alla i rök. Tablån visar också ”then mikne rerelsen plant Volket” (den
myckna rörelsen bland folket). Vi får även veta att somliga sliter spö medan
andra hamnar i helvetet för att de svurit falskt. Den verkliga bakgrunden till
denna bild är att kronobrännerireformen var mycket impopulär och att förbudet mot husbehovsbränning efterföljdes dåligt bland allmogen. I ett försök
att stävja olydnaden höjdes straffen och inspektörer beslagtog och förstörde
brännvinspannor. Detta ledde till ännu större missnöje och i vissa delar av
landet rådde i det närmaste upprorsstämning. Under början av 1780-talet
förekom flera fall av misshandel och till och med dråp av brännvinsinspektörer.257
Som redan kommenterats illustreras också folkets negativa inställning till
kungens styre genom den bild där de vägrar applådera på operan (II:3). Ett
förhållandevis subtilt hot om uppror kan även urskiljas i beskrivningen av
porträtten på kungens hemliga kabinett på Haga (II:6). De två galna kungarna Erik XIV och Karl VI hade både problem med att behålla makten i sina
länder. Erik XIV blev som bekant avsatt av sin bror och Karl IV fick se sin
makt försvagad och landet splittrat i en kamp mellan olika adelsgrupper samlade kring medlemmar av kungafamiljen. Även porträttet av Henrik IV av
Kastilien kan tolkas som ett hot. Ryktet om att hans dotter och tronföljare
Johanna var oäkta utlöste till slut ett inbördeskrig där den sedan tidigare
missnöjda adeln försökte få kungens bror erkänd som den officiella tronar256
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vingen.258 Alla dessa porträtt anspelar dock snarare på ett uppror från adelns
sida än från allmogen.
Menigheten får emellertid en viktig plats på den sista av lanternans bilder
(IV:1). Där beskrivs bland annat hur ständerna missnöjda lämnar riksdagen
1786. I ”marginalen” syns också tusentals huvuden föreställande det svenska
folket som gapar åt vad de ser. Det faktum att de befinner sig i marginalen
kan tolkas som att kungen inte lägger någon vikt vid dem. Läsaren inbjuds
till att göra en sådan tolkning genom att författaren några rader tidigare låter
riksrådens minimala inflytande symboliseras av att de befinner sig ”i marginalen”. Det är också talande att de som befinner sig på själva bilden främst
är favoriter, hovfolk och skådespelare, medan både rådet och folket är förpassade till utkanten. Att folket gapar kan tolkas som att de är förvånade,
rentav förstummade, över kungens handlande.
Högst upp på samma bild finns framtiden symboliserad av moln och meteorer, men det är inte helt tydligt om det ska tolkas som att kungens framtid
är mörk på grund av ett hotande uppror, eller om det är landet som går en
mörk framtid till mötes på grund av kungens handlande.

Att skriva en bild – ekfrasen i smädeskrifterna
Ett av de utmärkande dragen i Lanterna Magica är att det är en skrift som till
stor del beskriver fiktiva bilder. Beteckningen för beskrivningar av konstverk är inom litteratur- och konstvetenskapen ekfras. Inom retoriken är ekfrasis den grekiska synonymen till descriptio, som har en något bredare innebörd än ekfras och också kan innefatta åskådlig beskrivning av exempelvis
människor, platser och händelser. Descriptio var en vanligt förekommande
övning inom retorikundervisningen, och ingår bland annat i Afthonios Progymnasmata.259 Nära kopplat till descriptio är evidentia som betecknar greppet att detaljerat beskriva något så att åhörarna upplever sig som ögonvittnen
till det som beskrivs. I det följande kommer främst begreppet ekfras att användas, eftersom det mest exakt beskriver den slags verk vi här har att göra
med.
Ekfraser återfinns på många ställen inom litteraturhistorien, med beskrivningen av Akilles sköld i Iliaden som ett av de tidigaste och mest kända exemplen. Det tycks inte heller ha varit ovanligt att i äldre och tidigmodern tid
använda ekfraser i hyllningar av kungligheter.260 Med tanke på att oppositionen under Gustaf III i princip endast hade tillgång till det handskrivna ordet
för att bemöta rojalister som kunde använda sig av alla medier, borde detta
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grepp ha framstått som särskilt lockande, inte minst när man ville bemöta
visuell propaganda.
Lanterna Magica består dock inte enbart av ekfraser, utan ofta ligger poängerna i marktschreierns kommentarer till bilderna. Den visuella delen av
stycket där kungen böjer knä för drottningen (I:9) är till exempel tämligen
intetsägande utan kommentarerna. Detsamma gäller bilden av hur ständerna
antar den nya regeringsformen 1772 (I:4).
Ibland utnyttjar emellertid författaren det visuella till fullo för att förmedla sina poänger. Ett återkommande tema är den snedhet som hela tiden förknippas med kungen. Redan på första bilden, som visar Gustafs födelse, får
vi veta att han klämdes vid förlossningen så att han blev sned (I:1). Snedheten återkommer på bilden av statsvälvningen (I:3), där kungen rider på sin
Bucephalus (Alexander den stores häst), men sitter snett i sadeln. Snedhet
finns också på den avslutande bilden (IV:1), där kungen sitter på en vinglig
tron och kronan hänger snett på hans huvud. Budskapet är tydligt: något är
snett, instabilt och fel med såväl Gustaf III som hans regering.
Även de återkommande beskrivningarna av kungen till häst kan kopplas
till en visuell ”efterhärmning”. Ett av de klassiska sätten att avbilda en furste
eller hjälte är till häst. I lanternans bilder lever dock inte Gustaf III upp till
föreställningen om hur en kung i denna hjältepose bör se ut. När han försöker rida på Bucephalus hänger han som sagt snett i sadeln. När han reser till
häst eller med vagn piskar han hästarna till döds (III:1). I samband med detta
jämförs han också med profeten Elias som for upp till himlen i en brinnande
vagn. Här anknyts till det visuella genom att författaren hänvisar till ett bibelställe som hörde till de mest avbildade. Förutom att scenen återges i den
populära illustrerade bibel som gick under namnet ”Gustav II Adolf-bibeln”
(vars illustrationer också ofta utgavs separat i s.k. figurbiblar) återfanns motivet även på allmogens målningar och bonader.261 Hästtemat återkommer
sedan i bilden av olyckan vid Parola malm, där kungen ramlar av sin häst
och bryter armen (III:3). I samband med resan till Spaa visas sedan hur Gustaf ”reitet sum ein poike” (red som en pojke) och återigen ramlade av hästen
(III:5). Genomgående misslyckas alltså kungen med att inta den klassiska
hjälte- och fursteposen till häst.
De övriga verk i korpus som i större utsträckning använder sig av ekfraser
härstammar alla från perioden 1788–1789 och behandlar främst ryska kriget
och riksdagen 1789. Titlarna det rör sig om är: Beskrifning öfwer Bar: G: Am-f-ts Juhlklapp 1788 (nr 22), Deviser vid sidsta illuminationen i Stockholm
d. 19. Dec. 1788 (nr 33), Projekt till en Skådepenning öfver en National
Sammankomst (nr 41), Paseas Portrait giort i Holland (nr 23) och Medaille
öwer 1789 (nr 71). Av dessa består beskrivningen av Armfelts julklapp, Paseas porträtt samt medaljen över 1789 enbart av ekfraser, medan illuminatio-
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nerna som synes av titeln även återger deviser, vilket också sker i samband
med beskrivningen av skådepenningen.
Två av verken beskriver medaljer (eller ”skådepenningar”) över riksdagen
1789. I båda fallen rör det sig om korta och koncisa texter som beskriver
emblematiska bilder där en personifikation av Sveriges frihet blir hängd.
Skådepenning öfver en National Sammankomst beskriver också en åtsida av
medaljen, som avbildar kungen som kör som Jehu med devisen ”Det går så
länge det kan”. Här blir således bilden av kungens oansvariga sätt att färdas
en parallell till hans sätt att regera landet. Denna parallell kan, som vi sett,
även anas i Lanterna Magica, där kungens sätt att färdas fungerar som ett
exempel på hans inkompetens, brist på ansvarskänsla och bristande omtanke
om sitt folk. Greppet att låta landet symboliseras av en häst var inte ovanligt,
utan hade redan under frihetstiden använts av Olof von Dalin i hans bekanta
Sagan om hästen, och har även förekommit tidigare än så.262
De fiktiva medaljerna tycks inte ha någon officiell förlaga. Enligt Mikael
Alm fanns planer om att en medalj över förenings- och säkerhetsaktens antagande skulle ingå i Gustaf III:s medaljhistoria, men i slutändan blev den
aldrig vare sig slagen eller avbildad som gravyr.263
Två av de övriga verken, Paseas Portrait och Beskrifning öfwer Bar: G:
A-m-f-ts Juhlklapp 1788, är istället beskrivningar av målningar. Den förstnämnda anges vara en beskrivning av ett porträtt av den antike grekiske tyrannen Paseas, där han omges av allehanda ting som symboliserar negativa
aspekter av Gustafs regering. Detta är den enda ekfrasen i korpus till vilken
jag funnit en verklig visuell motsvarighet. Beskrivningen av Paseas/Gustaf
är av allt att döma baserad på ett danskt kopparstick från krigsåret 1788,
även om det där inte görs någon koppling till den antike tyrannen. I Danmark publicerades vid den här tiden en mängd tryckta satiriska karikatyrer
på ett sätt som saknade motstycke i Sverige, och i samband med kriget 1788
blev den svenske kungen ett självklart mål för danskarnas giftiga ritstift.264
Deviser vid sidsta illuminationen i Stockholm d. 19. Dec. 1788 utgörs av
en serie allegoriska bilder med åtföljande korta deviser på vers. Förlagorna
utgörs av de hyllningar som riktades till Gustaf III då han återkom från Göteborg den 19 december 1788. Detta återtåg in i staden efter vad som åtminstone officiellt beskrevs som en lyckad krigsinsats mot Danmark firades med
illumination. Det innebar, som namnet antyder, att staden lystes upp framåt
kvällen, ofta med kulörta ljus. Man hängde också upp så kallade transparanger, målningar på papper eller tunn väv som gjorts genomskinlig med olja
och som lystes upp genom att ett ljus placerades bakom dem. Dessa transparanger föreställde olika allegoriska motiv med koppling till den aktuella
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händelsen, och till bilderna fanns oftast en devis på vers. Enligt den beskrivning av illuminationerna som finns i UUB Ihre 132 syntes bland annat bilder
av rättvisans vågskål och av kungen som närmade sig krigsgudens tempel. I
en annan bild var han på väg att ta sin plats bredvid de två tidigare Gustaverna i Odödlighetens tempel. Han avbildades också i form av Herkules som
nedtrampar hydran samt som en hjälte som öppnar en stängd port och trampar på de kedjor vilka använts för att hålla den låst.265
I de bilder och deviser som beskrivs i Deviser vid sidsta illuminationen är
budskapet det motsatta. Istället för att sammankopplas med rättvisans vågskål anklagas kungen för att trampa på lagen. Författaren framställer inte
heller kriget som något ärofullt, utan tvärtom som något destruktivt för landet. Om Gustaf III överhuvudtaget skulle kunna sägas ha en ärestod är den
enligt dessa bilder knappas rest i Odödligheten tempel bredvid de tidigare
Gustaverna, utan rest av ”gyckel värk” på bekostnad av folkets ”svett och
blod”. Herkules förekommer också i dessa bilder, men inte som en symbol
för kungen, utan som en bild av det Gustaf III borde eftersträva, men inte
uppnått.
Tre av de sammanlagt nio bilderna i smädeskrifter behandlar kungens
förhållande till bönder, präster respektive adelsmän. Medan rojalisterna lyfte
fram hur kungen visade godhet mot alla stånd och blev älskad av sina undersåtar visar en oppositionell skribent här hur alla dessa tre stånd har orsak att
hysa agg mot sin regent. Böndernas besvikelse bottnar i de negativa konsekvenser som kriget får för deras liv och verksamhet, prästernas vrede har sin
grund i kungens bristande respekt för religionen och adeln sägs grunda sitt
missnöje på kungens brist på respekt för lagen. I dessa tre bilder ställs tydligt
de olika ståndens dygder mot kungens brist på dygd. De flitiga bönderna,
vars arbete av många sågs som grunden för landets välmåga, hindras i sitt
arbete av kungens ogenomtänkta krig. Prästernas religiösa nit ställs mot en
kung som valt den breda vägen. Adeln framställs som landets beskyddare,
men inte i den traditionella bemärkelsen krigare, utan istället i form av lagens och regeringsformens beskyddare. Detta kan sättas i relation till en
utveckling där adelns ställning som ett krigarstånd förändrats mot en situation där en stor del av adelsmännen arbetade inom statsförvaltningen. En
mer direkt orsak till denna formulering är förstås att adelsmän i samband
med det pågående kriget mot Ryssland vägrat att strida med hänvisning till
att kungen brutit mot regeringsformen då han inledde kriget.
Om man jämför dessa verk med Lanterna Magica märks att den senare är
unik i det avseendet att den till större delen beskriver ögonblicksbilder ur
kungens levnad snarare än allegoriska och emblematiska bilder föreställande
personifierade begrepp. Allegorier och symboler förekommer visserligen
även i Lanterna Magica, särskilt i den sista bilden (IV:1), men personifiera265
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de begrepp såsom ”Friheten”, ”Sanningen” och ”Sverige” saknas helt. Detta
har med största sannolikhet sin grund i den skillnad i stilnivå som verken
uppvisar. Medan Lanterna Magica är skriven i låg stil och efterhärmar en
marknadsutropare hör de andra verken till en högre stilnivå och söker likna
medaljer, allegoriska målningar och illuminationer.

Impotens och italienska seder – sexuellt smädande av
Gustaf III
Redan i inledningen av kapitlet konstaterades att Lanterna Magica utmärker
sig genom sina grova sexuella anspelningar. Bruket av olika typer av sexuella anklagelser i smädandet av offentliga personer under 1700-talet är något
som varit ämne för flera internationella studier.266 Forskare har bland annat
visat att denna slags anklagelser var en viktig och återkommande företeelse i
Frankrike och England.267
Med tanke på det rikliga jämförelsematerial som föreligger är det av intresse att gå djupare in i frågan om hur frågor kring sexualitet behandlades
eller inte behandlades i smädeskrifterna mot Gustaf III, vilka likheter och
skillnader mot andra länder som går att finna, samt hur dessa kan förklaras.
Vem är kronprinsens far? – Rykten om kronprinsens börd
Som vi redan sett kommenteras ryktena kring kronprinsens verkliga börd
genom ett par anspelningar i Lanterna Magica. Den ena bilden föreställer
kungen som står på knä framför drottningen. Där sägs ingenting uttalat men
själva utelämningen av ett ord blir ett sätt att anspela på ryktena. Något tydligare, men fortfarande inte helt explicit, är omnämnandet av Henrik IV av
Kastilien i beskrivningen av kungens hemliga kabinett på Haga. I båda fallen
används vissa signaler, som utelämnandet av ett ord eller bruket av ordet
”hemligt”, för att ge en ledtråd till läsarna om att de bör uttyda en sexuell
innebörd.
Frågan om kronprinsens börd tas även upp i ett antal andra smädeskrifter i
korpus, men inte i en sådan utsträckning som man hade kunnat förvänta sig.
En personlig skandal av denna typ, med kittlande sexuella inslag, kan tyckas
vara just den sorts händelse som borde tas upp av smädande oppositionella,
men överlag nämns det tämligen sällan, och aldrig med någon större detaljrikedom.
Det finns några exempel på hur temat behandlas som är värda att uppmärksamma. I Transumt af ett breef ifrån Assessor Swedenborg (nr 11) an266

De följande två avsnitten är delvis baserade på min artikel “Kvinnliga tidsfördriv och
manliga mätresser. Kön och sexualitet i smädandet av Gustaf III” i Historisk Tidskrift för
Finland 2007:4.
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Se exempelvis Darnton (1982) och (1995), Merrick (1992), Clark (2004), Brewer (2005).
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vänds samme Henrik IV av Kastilien som i Lanterna Magica, men där kallad
”Hinric den öförmögne”, som ”förde sin Gunstling i Drottningens säng, till
att befästa Trohnen, hvarifrån han störtaddes af sin egen bror.”268 Skriften är
utformad som en dröm, där Konung Biribir (Gustaf III) står inför historiens
musa Clio för att få sitt tillnamn. En rad historiska och fiktiva furstar passerar revy och erbjuder honom sina tillnamn och ger råd, hyllningar eller kritik. De flesta av dessa furstar beskrivs i negativa ordalag, och det är tydligt
att författaren menar att det finns en viss koppling mellan deras och Gustaf
III:s egenskaper. En av dessa kungar är alltså Henrik den oförmögne eller
”vanmäktige” (på spanska el impotente). Jämförelsen med denna kung får en
extra udd av det faktum att Gustaf själv gärna såg en Henrik IV som sin förebild, men inte kungen av Kastilien, utan den franske konungen från slutet
av 1500-talet. Det öppnar för tolkningen att Gustaf III blandat ihop sina förebilder och härmat Henrik av Kastilien istället för Henrik av Frankrike.
Henrik IV av Kastilien var en så utmärkt parallell att han förekommer en
tredje gång i Transumt af ett bref från Gustaf 1ste till Gustaf d. 3dje (nr 10).269
Ett annat verk som nämner ryktet kring kronprinsens avelse är Den förlorade friheten (nr 44) från 1789, där kungen anklagas för att ha valt en hovman som far till sitt barn.270 Även versen Skål på Riksdagen d 1 Maij 1786
(bilaga 1b, nr 1) nämner att Munck vill ”ge arfvingar åt vår Parnass”, medan
författaren till Kort Berättelse om 1789 Års Revolution och dess orsaker (nr
62) inte direkt hävdar att han verkligen är far till kronprinsen, utan nöjer sig
med den mer beslöjade formuleringen att ”Nyttiad till det som fordrar högsta
förtroende, hade han i all mening giordt mycken lycka”. 271
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Nr. 10.
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Nr 44.
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Carl August Ehrensvärds version av kronprinsens avelse. Karikatyren har av allt att
döma tillkommit efter Gustaf III:s död, troligen 1796 eller 1797.272 Foto: Nationalmuseum

Till detta kommer några verk där ryktet nämns, men beskrivs som just bara
ett rykte som väckts av änkedrottning Lovisa Ulrika. Ett exempel är den
mycket spridda Besynnerligt Nytt (nr 86) från 1790, som endast med tvekan
kan benämnas som en smädeskrift mot kungen. Innehållet rör konflikterna
mellan Gustaf III och hans mor och syskon, och utgör snarare förtal mot
kungens släktingar än mot honom själv. Ibland tycks dock skriften ha förekommit tillsammans med ett fingerat brev från kungen till Liljensparre (nr
25), där Gustaf uppmanar sin polismästare att vilseleda den alltmer missnöjda allmänheten genom att sprida en skrift som utmålar medlemmar av kungafamiljen och hovet som fientliga till riket och regenten. När det falska
brevet förekom tillsammans med Besynnerligt Nytt fungerade de två skrifterna som en direkt smädelse mot kungen, eftersom budskapet då blev att
han medvetet diktat ihop lögner om sina närmaste för att vinna folkets sympatier. Det är oklart om skrifterna tillkommit tillsammans, eller om brevet
bifogats i efterhand. Men oavsett vilket som var det ursprungliga syftet med
272

Nilsson (1996), s. 244, samt e-post till författaren från Ulf Cederlöf, Nationalmuseum
070201.
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Besynnerligt Nytt kan den knappats ha fungerat särskilt bra som rojalistisk
skrift, eftersom den beskriver en kung som inte kan hålla samman sin familj.273
Ett annat verk som hävdar att änkedrottningen spridit rykten om kronprinsen är Reflectioner öfver Politiska händelser i Sverige som framdeles i någon
mohn kunna blifva nyttige för en Historie Skrifvare (nr 89). I denna långa
och kritiska beskrivning av 1700-talets svenska politiska historia, som troligen tillkommit någon gång kring 1790, nämns i samband med kronprinsen
de ”utlåtelser af enkedrottningen fälde som gjorde dess [hans] härkomst tvetydig”.274
Värd att nämnas i sammanhanget är även Lagman T.... Bref från Vallhall
til konungen; tolkat från Göthiskan från riksdagsåret 1786. Lagman
T[orgny] slår fast att det egentligen saknar betydelse huruvida ryktet om
kronprinsens börd är sant eller inte. Om kungen gör sig impopulär bland sina
undersåtar kommer folket ändå att tro på beskyllningen och göra uppror.
”Glömmer du vad din Mor utspridt om den telning som en gång skall ärfva
din spira?” skriver Torgny. ”Vet att ditt uppförande mot Hans tillkommande
undersåtare, skall antingen försäkra honom om sitt arf, eller ock uplifva detta
rycktet till Hans undergång och folkets inbördes blodsutgiutelse.”
I Torgnys resonemang finns kanske en förklaring till varför frågan om
Gustav Adolfs börd inte tagits upp särskilt ofta av den med tiden alltmer
hätska oppositionen.Kronprinsens påstått oäkta börd nämns i åtta av skrifterna i korpus, och då är det inte alla av dessa som hävdar att ryktet verkligen är
sant. En orsak till att ämnet är så pass ovanligt kan sökas i författarnas syfte.
Många av dem som skrev smädeskrifter för att undergräva Gustaf III:s legitimitet var negativt inställda till den starka kungamakt han tillskansat sig,
och alla oppositionella var definitivt kritiska till hur han använt denna makt.
Det tycks däremot ha varit få som ifrågasatte själva monarkin som system
eller överhuvudtaget eftersträvade någon mer omvälvande förändring av
samhället. En alltför stark betoning på ryktet om att kronprinsen inte var en
rättmätig arvtagare av tronen skulle inte bara drabba kungen själv, utan även
undergräva själva styrelseskicket, och otvivelaktigt skapa oro i landet. Att
stå utan självklar tronföljare var en situation som landet upplevt tidigare
under 1700-talet, och som få ville uppleva igen, även om vissa gärna skulle
se kungens makt minskad och hans politik förändrad. En av orsakerna till att
kronprinsens börd inte är ett vanligare ämne i smädeskrifterna kan alltså ha
varit att man fruktade den ”folkets inbördes blodsutgiutelse” som Lagman
Torgny varnar för.
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Nr. 86 och 25. Kopplingen mellan de två tas bland annat upp av Staf (1950), s. 165–166.
Nr. 89. RA, Ericsbergsarkivet, Manuskript- och avskriftssamlingen 48.
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Manliga mätresser – Anklagelser om samkönade sexuella handlingar
En annan sexuellt färgad anklagelse som riktas mot Gustaf III i Lanterna
Magica är den att han skulle ha sexuella relationer med, eller åtminstone en
sexuell dragning till, män. Innan vi går in närmare på detta är det påkallat att
ge en närmare bild av synen på samkönad sexualitet under den aktuella tidsperioden.
Att överhuvudtaget tala om homosexualitet mellan män under tidigmodern tid är komplicerat. Först och främst bör påpekas att begreppet ”homosexualitet” ännu inte var uppfunnet. Sexuella handlingar mellan män föll
under begreppet ”sodomi”, som fungerade som ett samlingsbegrepp för diverse förbjudna sexuella praktiker (förutom sexuella handlingar mellan män
även exempelvis oralsex mellan man och kvinna samt tidelag).275 Skillnaden
mellan det gamla sodomibegreppet och det nya homosexualitetsbegreppet
brukar också beskrivas som att man inom det äldre systemet betraktade en
sexuell handling mellan två män som en synd och ett brott, men att det inte
kopplades till en föreställning om någon slags läggning eller identitet hos
förövarna.276 Trots detta började det i exempelvis England redan under 1700talet etableras en bild av en viss typ av feminin man som åtrådde andra män,
den så kallade”molly”-figuren.277 Kopplingen mellan femininitet och manlig
samkönad åtrå kan också spåras ända tillbaka till antikens kinaidos-figur,278
men denna bild verkar inte ha slagit igenom i Sverige. Vissa forskare har
även ifrågasatt hur tydlig kopplingen mellan femininitet och manliga homosexuella handlingar verkligen var i England under 1700- och 1800-talen. I
The Wilde Century. Effeminacy, Oscar Wilde and the Queer Moment framhåller Alan Sinfield klassaspekten i synen på kön och sexualitet. Sinfield
hävdar att medan kvinnlighet hos män ur de lägre klasserna kom att sammankopplas med ”mollies” och samkönat begär ansågs det under 1700-talet
inte misstänkt om män ur aristokratin uppvisade feminina drag. Han hävdar
vidare att adeln länge behöll 1600-talets libertinska och mer flytande syn på
sexualitet, enligt vilken en man inte sågs som mindre manlig för att han hade
både älskare och älskarinnor, så länge han själv var den aktiva parten.279
I den svenska kontexten var inte heller bara kopplingen mellan kvinnlighet och manliga homosexuella handlingar vag, utan man tycks i största möjliga mån ha undvikit att överhuvudtaget benämna sexuella handlingar mellan
275

Se exempelvis SAOB under ”sodomit” och ”sodomi”, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
[100409], Liliequist (1997), s. 94, samt Söderström (1999), s. 1.
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Denna idag tämligen etablerade syn på skillnaden mellan de två begreppen baserar sig
främst på Michel Foucault, som formulerade den ofta citerade frasen: ”Le sodomite était un
relaps, l’homosexuel est maintenant une espèce.” (Sodmiten var en återfallsförbrytare, den
homosexuelle är nu en art.) Foucault (1993) [1976], s. 59.
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Ordet “molly” (från latinets ord för “mjuk”) betecknade i 1700-talets England en feminin
man, ofta klädd i kvinnokläder, som hade sex med andra män. Se exempelvis Sinfield (1994),
s. 38 och Oxford English Dictionary, http://www.oed.com [070620] under “molly”.
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män. Jonas Liliequist spekulerar till och med i att många svenskar under
denna period helt kan ha saknat föreställningar kring sexuella handlingar
mellan personer av samma kön, eftersom ingen satte ord på det.280
I viss mån förekom dock denna slags anklagelse i smädeskrifterna mot
Gustaf III och även inom detta område hör Lanterna Magica till de mest
explicita skrifterna. Den första anspelningen på att kungen skulle ha ett sexuellt intresse av män finns i bilden av kronobränneriinrättningen (I:6). På
lanternans bild representeras ”die grosse kronprenneri Inrettning” (den stora
kronbränneriinrättningen) av general Wrangel och finansminister Liljencrantz, som båda ingick i den så kallade brännvinsdirektionen, samt av kungens kammarpage Per Cederfelt och en grupp andra unga hovpojkar. De gör
alla honnör, Wrangel med sitt blottade svärd, Liljencrantz med sitt blottade
huvud och Cederfelt och de andra pojkarna med sina blottade bakdelar. Att
generalen gör honnör med svärdet är tämligen naturligt. Finansministerns
blottade huvud tyder på underkastelse och kan möjligen kopplas till det faktum att Liljencrantz från början motsatte sig idén att bygga stora kronobrännerier istället för små sockenbrännerier, men blev tvungen att böja sig för
kungens vilja. Det faktum att Liljencrantz var född ofrälse gjorde också att
han inte hade samma status som många av de andra viktiga personerna kring
kungen. Vad Cederfelt och de andra unga pojkarna har med kronobrännerierna att göra är lite svårare att uttyda. Troligen antyds det att pengarna som
tjänas genom brännvinsförsäljningen går till Gustaf III:s pager och favoriter.
Men varför blottar de sina ”ars” (arslen)? En tolkning vore att de inte visar
kungen tillbörlig respekt. En annan tolkning är att det finns en sexuell innebörd. Det kan tilläggas att ”ars” även förekommer i beskrivningen av porträtten på kungens hemliga kabinett på Haga. På väggen mitt emot fursteporträtten hänger nämligen tavlor av ”diverse arsen der der kenig ensam kennet ”
(diverse arslen som endast kungen känner). Den sexuella tolkningen av dessa
bakdelar stöds av att det förekommer flera andra, mindre tvetydiga anspelningar av samma slag senare i skriften.
En sådan antydning finns i stycket om hovlivet (I:11). Inte heller där sägs
dock direkt att kungen har sexuella förbindelser med män, men det ligger
nära till hands att göra den tolkningen med tanke på att han springer med
sina favoriter och pager samtidigt som hälften av hovkavaljererna har varandra som mätresser.
Att samkönade sexuella praktiker ingick i hovlivet är också något som
Hedvig Elisabeth Charlotta hävdar i sin dagbok när hon ondgör sig över den
osedlighet hon upplever sig vara omgiven av. I september 1784 skriver hon
bland annat:
Levnadssättet här är verkligen så skandalöst som möjligt, och de friheter man
tar sig i parken om kvällarna är av den mest opassande sort. Eftersom den pa280
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viljong jag bebor ligger så till att jag kan se och höra allt utan att bli upptäckt
har jag möjlighet att uttala mig om det; alla operaflickornas bullersamma
munterhet är inte det som chockerar för närvarande utan oanständigheterna
tillhör en annan sort, som blygsamheten inte tillåter mig att förtälja. Man har
helt bytt smak här i landet, det tycks som om italienska seder har införts.281

”Italienska seder” ska här tolkas som samkönade sexuella handlingar, troligen mellan män.282 Kopplingen mellan manlig samkönad sexualitet och Italien tycks ha varit etablerad och användes till exempel redan i slutet av 1600talet i England när Vilhelm III anklagades för att ha sexuella förbindelser
med sina manliga favoriter.283 Även om hertiginnan inte uttryckligen nämner
kungen i detta stycke faller onekligen en viss skugga även över honom, särskilt med tanke på att han nyligen återvänt från just Italien.
Begreppet ”italiensk” används även i Lanterna Magica i samband med
bilden av kungens italienska resa. Vi får där veta att kungen beundrade allt
han såg i Italien, och att italienarna i sin tur beundrade att en nordisk monark
kunde vara så ”gantz italienisch” (fullständigt italiensk). Begreppet ”italiensk” behöver dock inte nödvändigtvis ha en sexuell innebörd, utan kunde i
vissa fall användas i betydelsen ”bedräglig”. Det är sannolikt att författaren
medvetet använt sig av ordets tvetydighet. Möjligen kan man se att den sexuella tolkningen understryks av nästa bild, som föreställer ett möte mellan
Gustaf III och drottningen av Neapel. Vi får veta att drottning Maria Karolina följde kungen för en tête à tête i ett torn. Det slutar dock inte som drottningen tänkt sig, för på hennes ”petragte mine” (bedragna min) syns att hon
blev ”attrapirt in sein calculen” (lurad på sina planer). Det är rimligt att tolka
drottningens plan som kopplad till något sexuellt, särskilt som hon hade
rykte om sig att inte vara sin make trogen. Att hon inte lyckas få igenom sina
planer med Gustaf III kan antingen tolkas som ett utslag av att han var så
”fullständigt italiensk” och ointresserad av kvinnor, eller av en bristande
sexuell förmåga.
Lanterna Magica är vad gäller anspelningarna på samkönad sexualitet
förhållandevis ovanlig i det svenska materialet, men knappast unik. Ett exempel på en tidig anklagelse som kan hittas i arkiven är ett privat brev från
Adolph Fredrik Falkenberg till Gustav Adolf Reuterholm från 1783, där
Falkenberg kommenterar att Gustaf III har med sig Armfelt och en annan
281

Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok, ”Lettre au mois de Septembre 1784 de Dronningholm”, RA, Ericsbergssamlingen, Hedvig Elisabeth Charlottas samling . I original: ”Le train
de vie ici est des plus scandaleux les licences qui se font les soirée dans le jardin son des plus
indescretes, comme le pavillion que j’occupée est tellement placé que je puis tout voir et tout
entendre sans être aperçue je puis être à même d’en parler; la joie bruyantes de touttes les
filles d’operas n’est pas ce qui choques presentemens mais les indecences sont poussée á tout
dans une autre genre que la modestie me permet point de raporter on à changée entierement
dans ce pais de gout, il paraît que les modes Italiennes surtout ont été introduis.” Översättningen är baserad på Hedvig Elisabeth Charlotta II (1903), s. 62, med vissa justeringar.
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ung man som ”metraisser” på sin resa till Italien.284 Falkenberg och Reuterholm tillhörde en högre krets av frimurare inom vilken det verkar ha varit
tämligen vanligt med negativa och respektlösa uttalanden om kungen.285
En liknande formulering återfinns i en smädeskrift från 1789 som kommenterar att ”Bland alla hans [kungens] favoriter var Baron Gustaf Moritz
Armfeldt onekligen den främsta: älskad av konungen som maitresse […]”.286
I det fallet rör det sig om en enda rad som behandlar ämnet i en 55 sidor lång
handskrift i 4:o. I övrigt beskrivs främst kungens kupp vid riksdagen 1789.
Förhållandet mellan kungen och Armfelt misstänkliggörs också i smädeskriften Beskrifning på Öfverste KammarJunkarens Baron G. Armfelts Juhl
klapp år 1788 öfversatt från Fransyskan. Där beskrivs hur på ena sidan av
kungen befinner sig ”bakom en buske, en corpulent mansperson i Hofdrägt,
framstupa med nedstrukne böxor, vridande ansigtet åt Monarken och öfver
hvars rygg ses Elefanten ordens bandet”. Denna man ska med största säkerhet tolkas som Armfelt, som genom Gustafs försorg erhållit den danska ele287
fantorden. Kungens beteende beskrivs vidare som att ”N.N. [kungen] med
en begärlig och lättsinnig mine sträcker sig med vänstra handen efter Stor
Vizirens pgr [penningar], och med sin högra nalkas den fete mannens blottade del.”
Armfelts bakdel figurerar även i den smädeskrift som uppges ha börjat
spridas genom att den lagts i kollekten i Maria Magdalena församling, där
uppräkningen av personer kring kungen omfattar ”Armfeldt med dess r-f”.288
Även här används ett utelämnande, men det är tämligen tydligt att ordet ska
utläsas ”röf”.
Assessor Höppener, som flitigt kommenterade i marginalen i sina omfattande avskriftsböcker med oppositionellt material, antyder också han att
Armfelt har något slags sexuell relation till kungen. När det i ett stycke av
Anecdoter rörande innevarande års Campagne berättas om hur Armfelt
skulle ha sagt något som fick kungen att framstå i dålig dager har Höppener
tillfogat en kommentar om att det var en ”Ganska märkwärdig utlåtelse af en
Gannymede”.289 Ganymedes var i den grekiska mytologin en vacker pojke
som Zeus tog till Olympen, där han agerade munskänk åt gudarna och fick
evigt liv, och man föreställde sig ofta ett erotiskt förhållande mellan Zeus
och Ganymedes.290 Användande av ”Ganymedes” som ett ord för en manlig
älskare till en kung förekommer också i två verk i korpus. I Fortsättning av
284

Brev från A. F. Falkenberg till G. A. Reuterholm, Svenska Frimurarordens Arkiv, Reuterholms samling 121. 141. 2. Varmt tack till Kjell Lekeby som uppmärksammade mig på detta.
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Företalet till 1789 års Riksdag hävdas att i suveräna regeringar är de verkliga aristokraterna exempelvis ”en Kgl. Persons Maitresse, Ganymede eller
Favorit”.291 I den latinska versionen av den smädande gravskrift över Filip II
av Spanien som cirkulerade som smädeskrift mot Gustaf III (nr 118) beskrivs han bland annat som någon ”Cui Arrisere Ganymedes”, det vill säga
”ler mot Ganymedes”. I samma vers beskrivs han också som både ond och
kvinnlig i sitt sinnelag.
Rykten kring just Armfelt och bakgrunden till hans priviligerade ställning
vid hovet nämns även av Hedvig Elisabeth Charlotta, som 1783 kommenterar i sin dagbok att hans gunst hos kungen ”orsakat högst förnärmande rykten, till och med sådana att anständigheten inte tillåter mig att delge er
dem”292
I några fall är kopplingen till kungen mer outtalad, som när Armfelt tilltalas som ”dig med Sodomitiska hyyn” i en smädeskrift som utkom strax efter
konungamordet 1792, eller när en det kommenteras om en av de adliga riksdagsledamöter som ställt upp på kungens krav vid riksdagen 1789 att han
”Låtit bruka sig till Quinna” och att det varit ”Det endaste som uphögdt honom til Cavailleer”.293
Mer direkta anklagelser om att Gustaf III skulle ha sexuella relationer
med män framförs i en tryckt dansk skrift från 1790, Tilforladelig Oplysning
om de hemmelige og forberedende Aarsager til den nuværende krig imellem
Sverrig og Rusland for Aarene 1788 og 1789, samt Tilstanden og Tænkemaaden i Sverrig, skriven av den landsflyktige svenske prästen Carl Andreas
Kierrulf. Danmark var vid denna tid involverat i det pågående kriget mellan
Sverige och Ryssland i egenskap av Rysslands allierade, och denna skrift
skiljer sig således från smädeskrifterna som spreds av den inhemska oppositionen i så måtto att den kan betraktas som krigspropaganda från en främmande makt. Den är skriven på danska, och således främst avsedd för en
dansk publik. Eftersom författaren var svensk och dömts till landsflykt för
att han kritiserat kriget är det dock sannolikt att han även hoppades att skriften skulle bli läst i Sverige.294 Flera bevarade handskrivna översättningar
vittnar om att den också verkligen nådde svenska läsare och att den inhemska oppositionen tycks ha använt och spridit den på ett liknande sätt som i
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Nr 66. RA, Ericsbergsarkivet, Manuskript-och avskriftsamlingen 45.
Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok, ”Lettre au mois de Mars 1783 de Stockholm” RA,
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fallet med den ovan beskrivna ekfrasen av en dansk karikatyr.295 Det finns
även uppgifter om att Gustaf III själv läste Kierrulfs pamflett.296
Större delen av verket består av en starkt kungakritisk beskrivning av kriget mellan Sverige och Ryssland 1788–1790 och orsakerna bakom det. Den
avslutas sedan med ett tillägg som innehåller en påstådd karaktärsbeskrivning av den romerske kejsaren Octavianus (mer känd som Augustus). Texten
kring detta stycke ger en tämligen tydlig instruktion om att det ska läsas som
en beskrivning av Gustaf III, och jämförelser mellan Gustaf och Augustus
förekom också i rojalistiska verk. I den danska skriften möter vi dock inte de
kungatrognas bild av den romerska gulålderns fredsälskande välgörare, utan
vi får veta att kejsaren var både osympatisk och enväldig och att han också
”elskede meer en Mæcenas, end sin skjønne Gemal”. Där finns också en
passage som lyder: ”De Yndlinger, som faae den nærmeste Udgang til hans
Fortrolighed     Men jeg drager Gardinet for den mørke Tidsfordriv, som ikkun hører til hans særskilte Levnet.”297 Det är tämligen tydligt att
det som händer bakom denna ridå är sexuella handlingar mellan kejsaren och
hans ”Yndlinger” (gunstlingar). Som så ofta har assessor Höppener varit
tillmötesgående med explicita uttolkningar i marginalen och bredvid de utelämnade orden i sin egen avskrift av verket står ”brukar han å parte post”.298
I Kierrulfs skrift nämns också kvinnlighet som en viktig negativ egenskap
hos kejsaren/kungen. Han var, enligt Kierrulf, ”quindagtig og mat i kjerlighed” och hans personlighet var helt dominerad av ”Qvindagtighed og Forfængelighed”. Här kan vi alltså se en viss koppling mellan kvinnlighet och
homosexuella handlingar; en koppling som är till stor del frånvarande i smädeskrifter med svenskt ursprung. Undantagen bland verken i korpus är gravskriften över Filip II av Spanien, där originaltexten kan ha haft utländskt
ursprung och verkligen ha fungerat som en smädeskrift mot den spanske
kungen, samt ett utdrag ur Eric Schroderus svenska översättning av Johannes
Magni Swea och Götha Crönika (1620). Detta utdrag, som cirkulerade som
smädeskrift mot Gustaf III kring 1790 (nr 90), består av två kapitel som behandlar den forntida konungen Östen. Enligt Johannes Magnus gick denna
kung även under namnet Göstagh och var den tredje kungen med det namnet. Denne Östen beskrivs som en fruktansvärd tyrann och orsaken till att
han kom att kallas Göstagh sägs ha varit att det på det gamla götiska språket
betydde ungefär ”den som rövar och skövlar gods och ägor”. Denne tyrann
ägnade sig även åt grova sodomitiska synder och klädde sig ibland i kvinnokläder och bar sig åt som en sinnessjuk.299 Ursprungligen var stycket om
namnet ”Göstagh” och dess betydelse riktat mot Gustav Vasa, men genom
295

Se exempelvis avskrifter i LUB De la Gardiesamlingen, cod coll I: 11 samt LUB L von
Hauswolff 26.
296
Ehrenström I (1882), s. 326–327, Åhlén (1986), s. 139.
297
Kierrulf (1790), s. 51, 53.
298
KB D158:4.
299
Johannes Magnus (1620), bok 8, kapitel 38 och 39.

140

att Johannes Magnus, som av en lycklig slump, även lagt till att tyrannen var
den tredje med det namnet kom kapitlen också att fungera utmärkt som en
smädeskrift mot Gustaf III 250 år senare. Eftersom originaltexten skrivits så
långt tidigare är det dock svårt att dra några slutsatser angående 1700-talets
politiska smädelser utifrån just denna skrift.
En intressant omständighet kring utdraget ur Johannes Magni krönika är
att det även hänvisades till det i en artikel i Dagligt Allehanda i oktober
1790. Vid första anblicken framstår artikeln som tämligen oförarglig. Den
har rubriken ”Til Granskare i Swenska Språket” och handlar tillsynes om att
det är synd att vissa äldre svenska namn nu helt fallit ur modet. Det föreslås
att man bör verka för att nyfödda ska få namn efter dygdiga förfäder och att
detta skulle kunna vara ett sätt att ge dem goda förebilder i livet. I artikeln
nämns även att ett av de namn som nu fallit i glömska är Östen, samt att det
förr gavs till kungar, precis som namnet Göstagh. För den som känner igen
anspelningen på Johannes Magni krönika får då artikeln en helt annan innebörd – särskilt avslutningen, som lyder: ”Gode och onda efterdömmen wärka
ofta mycket på tilkommande ting, Slägter, Lefnadssätt, Frihet och Säkerhet.”
Innebörden i den tillsynes oskyldiga artikeln kan då förstås om att Gustaf III
genom det namn han givits funnit det naturligt att ta tyrannen Göstag den
tredje som sin förebild, samt att det nu fått den inverkan man kan förvänta
sig på landets frihet och säkerhet.
Omständigheterna kring artikeln kommenteras av Carl Gustaf Nordin berättar i en dagboksanteckning från den 3 december 1790:
Den 3 Dec. RevisionsSecreteraren Låstbom tilfrågade mig om jag kände
något Paper, öfversatt utur Johannis Magni Historia, som skulle alludera til
våra tider; hvartil jag svarade Ja: at jag hört det omtalas, men ej sett det: viste
icke ännu om det vore Konung Östen II eller Östen III, som de giordt sig mödan at öfversätta. Han berättade mig då i förtroende at Assessor Odhelius,
Medicus, vore den som haft besvär med detta och nu löper omkring med
denna Öfversättning. Han hade kommit til Assessor Pfeifer vid pass den 5
Octobr. och begynt tala om Svenska språket och då tagit Pennan och upsatt
det, som den 7 October trycktes i Dagl. Allehanda N:o 232, hvilket Pfeifer ej
ansåg betyda något, så vida det kallades: Til Granskare i Svenska Språket;
men nu sedan Öfversättningen af stället hos Johannes Magni begynte löpa såsom Pasqvill, fann han afsigten, och geck til RiksDrotsen samt Låstbom och
förklarade sin oskuld, samt hotade at vedergälla Odhelius för sin beställsamhet. För 14 dagar sedan kommo flere til mig och frågade om jag hade Johannis Magni Historia: CancellieRådet Adlerbeth lånde den hem d… Nov. och
återsände henne följande dagen.300

Utöver utdraget ur Johannes Magni krönika förekommer direkta anklagelser
om att kungen skulle vara ”sodomit” i två fall. I båda verken är anklagelsen
en av många i vad som mest ger intryck av att vara en lista över de allra
grövsta synderna. I Grifte Runor (nr 103), som tillkommit strax efter kung300
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ens död, anklagas han exempelvis för att vara sodomit, men också för att
vara bland annat fader- och modermördare, ateist och arvfurste till helvetet. I
det sammanhanget är det osäkert om att det i samtiden tolkades som en direkt anklagelse om att Gustaf III hade sexuella förbindelser med män eller
om budskapet snarare var att kungen var värre än alla syndare sammantagna.
Samma sak gäller för Konung Gustaf den tredies Merit-Lista (nr 95), som
också den tillkom strax efter kungens död och radar upp en mängd synder
han sägs ha begått. Som redan kommenterats behövde inte heller ordet ”sodomit” på 1700-talet betyda detsamma som det moderna ”homosexuell”.
Sammantaget har jag således funnit avsnitt som kan tolkas som anspelningar på samkönade sexuella handlingar i nio verk ur korpus, i ett oppositionellt handskriftcirkulerat verk som inte är en smädeskrift mot kungen, i en
dansk smädeskrift, samt vid fem tillfällen i brev, anteckningar, dagböcker
och memoarer. Genomgående är att anklagelsen ofta sker i förbigående, och
aldrig är särskilt utförlig. I många fall är formuleringarna så vaga att det inte
är självklart att de i första hand bör förstås som anklagelser om att Gustaf III
hade sexuella förbindelser med män.
Något som är slående är att kungen nästan alltid framstår som den aktiva
parten i sexualakten. Det är hela tiden hans hovmän som beskrivs som ”maitresser”, som blottar sina bakdelar och som låter bruka sig ”till Quinna” eller
”å parte post”. Även beskrivningen av Armfelt som en ”Ganymedes” antyder
ett maktförhållande där kungen är den dominanta parten. Enligt tidens sätt
att se innebar detta troligen att läsarna inte uppfattade att anklagelserna fick
kungen att framstå som feminin, eftersom det beskrivs som att han innehade
den ”manliga” rollen. Däremot bör det ha fått honom att framstå som extremt omoralisk och brottslig, eftersom förförelse till sodomi var ett mycket
allvarligt brott.
Som ett grepp i den politiskt motiverade smutskastningen av Gustaf III
hade denna typ av anklagelser inte en särskilt framträdande roll. Resultatet är
inte särskilt oväntat, med tanke på att tidigare forskning redan har konstaterat att diskursen kring homosexuella handlingar var i det närmaste obefintlig
i det tidigmoderna Sverige.301
I det aktuella materialet förekommer det, som vi sett, att handlingar av
detta slag beskrivs genom utelämningar eller omskrivningar. Därmed inte
sagt att författarna saknade föreställningar om handlingarna. Däremot tycks
det ha saknats en tradition av att skriva mer utförligt om ämnet, både i allmänhet och i smädande syfte.
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Avskrivare eller medförfattare
Tidigare har konstaterats att de flesta avskrivare av smädeskrifterna håller
sig tämligen nära originalet och sällan ändra några väsentliga delar av verken. I fallet Lanterna Magica förekommer dock ett par ovanliga fall där
avskrivarna har gjort förhållandevis stora ingrepp i verket. I det ena fallet,
LSB H96, består ingreppen främst av utelämningar samt av att vissa stycken
endast refereras på svenska snarare än återges på tysk rotvälska. Detta har
troligen sitt ursprung i tidsbrist eller ett visst ointresse hos avskrivaren. Det
andra fallet, Assessor Höppeners version i KB D158:2, är mer intressant.
Där förekommer både till- och omdiktningar som tycks ha gjorts medvetet
med ett uttalat syfte. Förändringen av stycket om Gustafs försoning med sin
drottning har redan nämnts, och består av en omarbetning som tar bort alla
tvetydigheter så att det framgår tydligt att det är Muncks påstådda inblandning i prinsens avelse som avses. Även vissa andra förändringar tycks ha
haft till syfte att förtydliga, som exempelvis tillägget i samband med att
tryckfrihetsförordningen nämns. I andra versioner står i beskrivningen av
den stora allegoriska bilden att ”Pakfere bewares den Publication von die
warning for schreiben unt talen, unt differente verklarungen von der Truckfrihets Verordninger” (Bakom förvaras publikationen om varning att skriva
och tala, och olika förklaringar av tryckfrihetsförordningen). I den aktuella
versionen utvecklas vad dessa förklaringar innebär, nämligen att: ”the must
nicht nach die buchstaben zu ferstehen werden; die freiheit att drücke, schall
betyde, freiheit at hure, und freiheit at tale, freiheit at smickre filoutere, unt
so weiter.” (de skall inte förstås bokstavligt; frihet att trycka, skall betyda,
frihet att hora, och frihet att tala, frihet att smickra luras, och så vidare.)
På andra ställen har Höppener lagt till eller bytt ut ord så att innebörden
blivit ännu grövre och elakare. Ett exempel är beskrivningen av kungens
hemliga kabinett på Haga. I andra avskrifter kommenteras kabinettet med
”wo der kenig habe so viele plaisiren” (där kungen har så många nöjen), men
i denna version lyder kommentaren: ”wo der könig habet so viele Italienische stüchen und plaisiren” (min kurs. där kungen har så många italienska
stycken och nöjen). En annan ändring i samma anda är den från benämningarna den nordiska Semiramis och den nordiske Salomon (Katarina den stora
och Gustaf III) till den nordiska Messalina och den nordiske don Quijote.
Medan Semiramis, namnet på den mytomspunna babyloniska drottning som
sades ha anlagt de berömda hängande trädgårdarna, var ett smickrande namn
som ofta användes om den ryska kejsarinnan, är Messalina namnet på en
romersk kejsarinna som beskrivits som grym och notoriskt otrogen och således utgör en grov smädelse. På samma sätt förhåller sig den vise Salomon
till den galne don Quijote.
En tredje kategori ändringar är de som gjorts för att uppdatera skriften så
att den även omfattar händelser som ägt rum efter 1787. Ett exempel är en
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helt ny bild bland resorna som tycks anspela på flottstriderna mellan Sverige
och Ryssland 1790:
Sehen sie da weiter der konig und der Prints von Nassau, wo de spassirte zusamen; der Prints schall befale nåkre bunder, und de bönder begynner sin
slagsmåhl, wo alle feck dugtige örfiler ondenmachtes de Bunder them
selbst302

Den tyske prinsen av Nassau var befälhavare över de ryska skärgårdsstyrkorna, som mötte den svenska flottan under Gustaf III:s befäl vid det så kallade Viborgska gatloppet samt andra slaget vid Svensksund i juli 1790. Vad
skribenten vill säga med detta tillagda stycke är oklart. Att beskriva det som
att de högsta befälhavarna spatserar tillsammans och befaller bönder att starta ett slagsmål innebär förstås ett förlöjligande av en händelse som annars
beskrevs i högtidliga ordalag. Bilden skulle också kunna tolkas som att ledarna för de två stridande parterna främst ser krig som en typ av tidsfördriv
där de befaller bönder att slåss mot varandra medan de själva står och ser på.
Att alla fick duktiga örfilar stämmer bra överens med verkligheten, eftersom
båda slagen ledde till förhållandevis stora förluster, i Viborg främst på den
svenska sidan och vid Svensksund på den ryska sidan. Däremot är det svårare att tolka de avslutande orden om ”ondenmachtes de Bunder dem selbst”.
Om ”bönder” ska läsas som de matroser och kaptener som utkämpade själva
slagen är stycket kryptiskt, eftersom många av dessa dog. En möjlighet är att
det skett ett skrivfel så att det egentligen är Gustaf III och prinsen av Nassau
som avses, och att det således handlar om en anklagelse om att de skickade
många människor i döden medan de själva undvek faran.
Vissa av skillnaderna mellan denna avskrift och de övriga kan möjligen
ha ackumulerats över tid, men med tanke på hur ovanligt det är att det överhuvudtaget sker förändringar av substantieller som inte går att härleda från
skrivfel är det inte orimligt att anta att Höppener själv stått för större delen
av ändringarna.
Som vi sett tidigare tillhör Höppener en av de avskrivare som i störst utsträckning utnyttjat de möjligheter till medförfattande som mediet erbjuder.
Förutom att han i vissa fall, som med Lanterna Magica, ändrat stora delar av
verkets innehåll var han en exceptionellt aktiv kommentator till de verk han
skrev av. Ibland skriver han längre svar, och ofta pågår en ständig dialog
med verket i marginalen. Kritiska utrop som ”Falskt!” och ”Varför?” varvas
med instämmande ”Ja!” och innovativa okvädinsord som ”Trappsopare”
eller ”Svart-Mickel”.
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Pryda svenskar och libertinska fransmän? En
internationell utblick
Hur förhåller sig det svenska materialet till liknande verk från andra länder
och från frihetstiden när det gäller sexuella inslag i smädesskrifter? Diskursen kring homosexuella handlingar var tveklöst mer levande i exempelvis
England och Frankrike under tidigmodern tid. Men även om diskursen fanns
och anklagelser om samkönade sexuella handlingar förekom i smädeskrifter
tycks det inte ha varit ett särskilt dominerande tema i smädandet av kungligheter. Det finns dock ett antal kända exempel på smädanden av denna art
från båda länder. Smädeskrifterna mot Vilhelm III från slutet av 1600-talet
har redan nämnts och i Frankrike drabbades Henrik III hundra år tidigare av
samma sorts anklagelser.303 I början av 1700-talet anklagades också den engelska drottningen Anne för att ha sexuella förbindelser med en av sina kvinnliga favoriter.304 I Gustaf III:s samtid var det främst Marie-Antoinette som
anklagades för att leva ett libertinskt liv med både älskare och älskarinnor,
men även den engelske regenten Georg III kopplades ibland samman med
sodomi i oppositionens smädande.305
I allmänhet tycks svenska smädeförfattare ha varit något mindre benägna
än sina utländska motsvarigheter att använda sexuellt färgade anklagelser av
alla slag, i alla fall i jämförelse med det samtida England och Frankrike. När
Bengt Åhlén i sin postumt utgivna Ord mot ordningen (1986) beskriver de
handskriftcirkulerade smädeskrifterna mot Gustaf III som att ”[k]onungens
förhållande till drottningen diskuterades med nesliga detaljer, hans homosexualitet blottades och sattes i samband med valet av ämbetsmän, unga
adelsmäns framgång vid hovet sades gå via konungens sängkammare” så
framstår det som en överdrift. Dessa ämnen förekommer alla i någon mån,
men det rör sig knappast om några dominerande drag. När sexuella anspelningar förekommer är de också i regel beslöjade och består snarare av tvetydiga ord och antydningar än av explicita beskrivningar. Bland de grövsta
verken i korpus vad gäller sexuellt innehåll är Lanterna Magica med dess
kommentar om att den arma drottningen till slut fick ”schmake dass, sum var
gut” (smaka det goda) och att hovkavaljererna hade ”ein andere zu Maitressen” (varandra till mätresser). Som jämförelse kan tas en fransk skrift, Les
amours de Charlot et Toinette, som tämligen oförblommerat beskriver hur
Marie-Antoinette tillfredställer sig själv eftersom den impotente Ludvig
XVI:s ”allumette” (tändsticka) inte var ”plus grosse qu’un fétu” (större än ett
strå) och ”toujours molle et toujours croche” (alltid slapp och alltid kro-
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kig).306 Denna slags sexuellt explicita smädeskrifter tycks inte ha förekommit
i någon större utsträckning i Sverige.
Detta stämmer också överens med Ingemar Carlssons och Karin Sennefelts forskningsresultat om frihetstidens politiska litteratur. Visserligen förekom det även under frihetstiden svenska politiska skrifter med sexuella anspelningar. Exempelvis ”Det war konung Fredrich i Swea land” drev med
Fredrik I och hans älskarinnor och i en ovanligt grov smädeskrift från 1770,
riktad mot kronprins Gustaf och hans närmaste män, nämns både fittor och
horor. Sennefelt påvisar också en viss ökning av de sexuellt färgade smädelserna under frihetstidens sista år. Men vanligtvis var de sexuella inslagen
inte särskilt explicita, och större delen av skrifterna undvek helt den sortens
tematik.307
Hur ska då denna skillnad mellan Sverige och Frankrike förklaras? En relevant fråga i sammanhanget är hur bekanta de svenska smädeförfattarna kan
antas ha varit med den utländska traditionen. Eftersom smädeskrifterna var
anonyma är det svårt att veta säkert vilka författare vi har att göra med. Det
mesta tyder dock på att en stor del av dem var högreståndspersoner, och det
är då sannolikt att de var bekanta med framför allt den franska traditionen.
Förutom att adeln i allmänhet hade god kontakt med Frankrike har Tomas
Anfält och Anna-Maria Rimm visat att franska förbjudna böcker importerades till Sverige, däribland Anecdotes sur Madame la comtesse du Barry, som
i oblyga ordalag beskriver den kungliga mätressen du Barrys väg mot tronen.
Anfält har till och med funnit en tryckt svensk översättning av den franska
Le Gazetier Cuirassé ou Anecdotes scandaleuses de la cour de France från
1772.308 Att bildade svenskar inte följde den franska smädetraditionen berodde således troligen inte på att de inte kände till den.
Vi måste alltså söka en annan orsak till att de svenska smädeförfattarna,
som på många andra sätt rörde sig inom samma retoriska tradition som
fransmännen, i så stor utsträckning avstod från de sexuella smädelserna. En
möjlig hypotes är att det hängde ihop med en annan skillnad mellan svenska
och franska skrifter, nämligen den svenska motviljan mot fransk upplysningsfärgad religionskritik. Kan även skillnaden i smädandet bottna i kyrkans och religionens starka inflytande i Sverige jämfört med Frankrike och
England? Mitt intryck är dock att det handlar om något annat än ett slags
lutheransk motvilja mot pornografiska texter i allmänhet. Sexuella anspelningar tycks trots allt ha varit uppskattade i andra sammanhang. Bellmans
visor är kanske det mest kända exemplet, men även Kellgren och Leopold
gjorde sina insatser i genren.309 De nådde i och för sig sällan upp till franska
och engelska författares frispråkighet, men sexuella anspelningar tycks ändå
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ha varit så pass vanliga och uppskattade att det är något förvånande att det
inte slog igenom även i smädandet. Det tycks dock som 1700-talssvensken
helst avstod från att blanda in det sexuella i det politiska, och främst förknippade skabrösa inslag med humor, pornografi och mer opolitiska genrer.
En avgörande skillnad mellan de svenska smädeskrifterna mot Gustaf III
och franska chroniques scandaleuses som till exempel Anecdotes sur Madame la comtesse du Barry är att det fanns en möjlighet att tjäna pengar på
de franska verken. De skrevs med andra ord för en marknad, medan de
svenska verken hade som främsta syfte att övertyga i politiska frågor. De
franska författarna hade därför en helt annan motivation att i första hand
göra sina verk underhållande och det är möjligt att det politiska syftet kunde
upplevas som sekundärt.
Hittills har den internationella jämförelsen begränsats till Frankrike och
England, men om synfältet breddas något visar det sig att Sverige inte var
unikt. Den holländske forskaren Wijand W. Mijnhardt har visat att det även i
Holland under 1700-talet var tämligen ovanligt att pornografi blandades med
politik eller filosofi på det sätt som skedde i frankspråkiga verk. Mijnhardt
föreslår att orsaken till detta skulle ligga dels i den nederländska tryckfriheten, som hindrade den sammanblandning av politik, filosofi och sexuell frispråkighet under rubriken ”förbjuden litteratur” som hade uppstått i Frankrike, dels i frånvaron av kung, hov, statskyrka och inflytelserik adel, som
gjorde att det inte fanns några uppenbara måltavlor för skrifterna, dels i den
förhållandevis enhetliga sexualmoral som fanns i ett land med små skillnader
mellan socialgrupperna. Mijnhardt lägger särskilt stor vikt vid den sistnämnda punkten, och hävdar att pornografin inte fungerar som politiskt vapen i en
miljö där det inte går att rikta sin polemik mot en inflytelserik grupp med
avvikande normer, så som fransmännen som kunde hävda att adeln och hovet var sexuellt depraverade.310
Mijnhardts hypoteser är svåra att applicera på Sverige, eftersom det
svenska regeringssättet under Gustaf III på många sätt liknade det franska
mer än det holländska, men iakttagelserna i Nederländerna kan inspirera till
en mer nyanserad bild av läget i Europa. Kanske borde man snarare än att
sätta Frankrike och England mot Sverige och Holland tala om en skala, där
Frankrike är extremt med sin breda flora av böcker som blandar det vi i vardagligt tal skulle kalla ren pornografi (det vill säga litteratur som har till
syfte att ge läsaren sexuell stimulans) med politik och filosofi. På en sådan
skala skulle England komma en bit längre ner, eftersom det sexuella där inte
hade samma dominerande position i de politiska skrifterna, men ändå förekom flitigt. Holländarna tycks däremot sällan ha blandat pornografi och politik, men verkar ändå ha varit något mer frispråkiga i sitt smädande än svenskarna, och Sverige framstår som det land av dessa fyra där man är minst
sexuellt explicit i sitt smädande.
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En parallell till denna skala skulle kunna utgöras av vissa forskares resultat angående de språkliga smädeordens innebörd i olika delar av Europa. En
syn som ibland åberopas är att medelhavskulturen tenderar att använda sig
av erotiserade smädelser, med anspelningar på att en man blir penetrerad av
en annan man, eller bedragen av sin hustru, medan denna slags smädelser
med tiden försvunnit ur nordeuropeiska kulturer. Gudrun Anderssons
genomgång av rättegångsprotokoll från 1600- och 1700-talen visar också att
de smädelser som blev fall för domstolen sällan var särskilt erotiserade, utan
att de vanligaste angreppen riktade mot män bestod i ord som ”tjuv” och
”skälm”.311
Kulturella skillnader i hur sexualitet kopplas till begrepp som heder och
ära skulle kunna förklara varför smädeskrifter från de olika länderna uppvisar sådan likhet vad gäller många yttre aspekter, som form och genre, men
ändå skiljer sig åt i användningen av sexuella teman. Det är sannolikt att
fransmännens typ av smädande skulle ha fungerat dåligt i den svenska kontexten. Kanske hade läsaren till och med upplevt det som så plumpt och
ovärdigt att det väckte sympati snarare än antipati för föremålet för dikten,
medan den som verkligen förlorade i heder var författaren själv. Blotta möjligheten att så skulle bli fallet borde ha fått en retoriskt skolad skribent att
förkasta idén. Huvudsyftet med en smädeskrift var ju trots allt persuasio,
övertygande.
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5. De trenne Gustaverna – Historiebruk i
smädeskrifterna

Som vi sett i de föregående kapitlen är historiska anspelningar vanliga grepp
i smädeskrifterna mot Gustaf III. Ömsom anklagas han för att likna historiens mest ökända tyranner, ömsom uppmanas han att ta historiens goda regenter till sitt föredöme. Ibland uppges en historisk person vara skriftens
avsändare och i andra fall diskuteras den historiska bakgrunden till den aktuella situationen.
Olika intressegrupper använde sig ofta av historietolkning för att övertyga
och stärka sin ställning under 1700-talet. Peter Hallberg visar exempelvis i
sin avhandling Ages of Liberty (2003) hur såväl de ofrälse stånden under
frihetstiden som Gustaf III under sin regering använde sig av historiereferenser och historieskrivning för att legitimera ståndpunkter och stärka identiteter.
I detta kapitel kommer fokus primärt att ligga på historiebruk i smädeskrifterna, men även bruket av religionen som locus kommer att behandlas.
Begreppet historiebruk definieras med utgångspunkt från Peter Aronssons
Historiebruk – att använda det förflutna (2004) som ”de processer då delar
av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och
handlingsorienterande helheter”. Med andra ord handlar det om när historia
används med ett särskilt syfte, exempelvis som en del av en argumentation,
för att skapa legitimitet eller i identitetsstärkande syfte. Med historiekultur
menas källor, artefakter och påståenden med referenser till det förflutna.312 I
smädeskrifterna mot Gustaf III, liksom i de kungatrogna verken, handlade
det om ett politiskt historiebruk, där påståenden om historien användes för
att övertyga om en viss politisk ståndpunkt.
I smädeskrifterna förekommer historiebruk främst genom att goda och dåliga förebilder lyfts fram ur historien, för att sedan på olika sätt jämföras
med Gustaf III. Den retoriska termen för att ta fram exempel på detta sätt är
exempla (i singular exemplum). Den viktigaste egenskapen hos ett exemplum
är att det är något som visar prov på en speciell egenskap, ofta en dygd eller
en last. Det retoriska syftet med greppet kan variera, men i de politiska skrif-
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terna fungerar de som en del av en argumentation.313 Aristoteles beskriver
användingen av exempla som ett induktivt resonemang, och hos Vossius
omtalas exemplet som ett av de tre starkaste sätten att argumentera, tillsammans med entymem och bevisning.314 Ett exempel på detta slags argumentation är smädeskriften Wid Utgifwandet af Götheborgska Witterhets Sällskapetts pris fråga (nr 7), där kritiken mot Gustaf III bland annat framförs genom en beskrivning av den ökände kejsar Neros kärlek till skådespel. Det
fungerar då som en argumentation enligt följande: Nero älskade skådespel
och var en dålig härskare  Dåliga härskare älskar skådespel. Nästa steg
blir: Gustaf III älskar skådespel  Gustaf III är en dålig härskare. Inte sällan
är större delen av resonemanget underförstådd; i just detta fall uttalades endast den första satsen, men innebörden var ändå tydlig.
Den amerikanske forskaren John D. Lyons har behandlat användningen
av exempla i det tidigmoderna Frankrike och Italien och för ett resonemang
om figurens ideologiska innebörd.
Example may [...] qualify as the most ideological of figures, in the sense of
being the figure that is most intimately bound to a representation of the world
and that most serves as a veil for the mechanics of that representation.315

Detta kan sägas vara särskilt relevant för historiska exempla. Historiebruk
kan ofta fungera som ett sätt att dölja den värderande aspekten i en argumentation, genom att det ges anspråk på att beskriva något som verkligen ägt
rum och det då på ett övertygande sätt går att hävda att resonemanget är baserat på induktion utifrån erfarenhet snarare än på tolkning och värdering.
Samtidigt finns en stark koppling mellan historietolkning och ideologi. Vilka
historiska personer som lyfts fram som föredömen respektive avskräckande
exempel säger mycket om de grundläggande värderingar och idéer som utgör utgångspunkter för resonemangen. Utifrån vilka historiska exempel som
används i smädeskrifterna mot Gustaf III går det därför att dra slutsatser om
vilka ideologier verken ansluter till. Särskilt intressant är det att studera hur
de oppositionellas exempla förhåller sig till rojalisternas, eftersom detta kan
tänkas säga något om ideologiska likheter och skillnader mellan de båda
lägren. Urvalet och tolkningen av historiska gestalter i smädeskriften kan
även säga något om avsändare och implicit publik.
Tankarna kring exempla och historia i äldre och tidigmodern tid handlade
inte enbart om hur man skulle övertyga i den politiska debatten. Exempla
och historiestudier i allmänhet var starkt förknippade med politisk och moralisk fostran. Genom att studera historiens exempel på lastbara och dygdiga
313
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personer, dåliga och goda beslut, och så vidare, ansågs man kunna lära sig
att bli en bättre människa – i Gustaf III:s fall en bättre furste.316 Fram till
romantiken sågs det som historieskrivningens viktigaste uppgift att leverera
exempel, såväl föredömliga som avskräckande. Det mest kända uttrycket för
denna historiesyn står kanske Cicero för med formuleringen ”historia magistra vitæ” (historien är livets lärarinna).317
Det historiska exemplets starka ställning hängde samman med den statiska, eller i vissa fall cykliska, historiesyn som dominerade i Europa fram till
åtminstone slutet av 1700-talet. Historien sågs inte som en irreversibel utvecklingsprocess, utan man föreställde sig snarare att de grundläggande
mänskliga förutsättningarna var de samma i alla tider, vilket gjorde det förhållandevis oproblematiskt att dra paralleller mellan historiska och samtida
skeenden. I vissa sammanhang uttrycktes även en cyklisk syn på historien,
vilket bland annat visar sig i användningen av ordet ”revolution”. I sin äldre
betydelse innebar en ”revolution” att hjulet så att säga snurrat hela varvet
runt och det skedde en tillbakagång till ett tidigare tillstånd. Det var i denna
betydelse ordet användes om statskuppen 1772, då Gustaf III hävdade att
han gjort slut på den destruktiva frihetstiden och istället återgått till det styrelsesätt som rått under Gustav II Adolfs dagar.318 Sin moderna innebörd fick
ordet först i och med franska revolutionen 1789, vilken ofta beskrivs som
början till slutet för den statiska synen på mänsklighetens historia. När utvecklingstakten i samhället ökade och upplysningens framstegstankar började få genomslag utvecklades den moderna evolutionära och linjära historiesynen. Där ses historien snarare som en rad händelser som genom en utvecklingslinje leder fram till nuet. Revolutionen var inte längre en tillbakagång
utan blev istället ett språng framåt.319
Olika grepp används när historiska gestalter förekommer som exempla i
smädeskrifterna. Ett grepp är jämförelse mellan Gustaf III och andra historiska gestalter, vilket är tydligast utvecklat i Jemnförelse emellan de trenne
Gustafwer (nr 8). I det andra verket som kommer att tas upp till närmare
analys i kapitlet, Lagman T.... Bref från Vallhall til konungen; tolkat från
Göthiskan (nr 9), är en historisk person också skriftens fiktiva avsändare.
Båda verken anknyter till den ”guldåldersmyt” som utgjorde em vanlig locus
communis vid denna tid. Med von Dalins historieskrivning som ett av de mer
inflytelserika bidragen till ämnet odlades en bild av en fjärran tid då svenskarna var sundare, modigare, strävsamma och enkla till sättet. Inte sällan
ställdes detta mot en bild av samtiden som förkonstlad och stadd i moraliskt
förfall.320
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För att historierelaterad argumentation skulle fungera var det nödvändigt
att de personer och händelser som omnämndes redan var kända av publiken.
Vad som gick att hänvisa till berodde till viss del på vilka samhällsskikt man
riktade sig till. I retorikutbildningen vid denna tid ingick en indirekt inlärning av klassiska exempla ur antikens historia. De som inte fått retorisk bildning kunde antas vara bekanta med bibliska berättelser.
Under 1700-talet i Sverige blev även den svenska historien allt mer framträdande i framför allt den politiska retoriken. Särskilt Gustaf III lade stor
tonvikt vid exempla ur landets egen historia. Eftersom böcker om Sveriges
historia gavs ut på svenska i allt större utsträckning under 1700-talet, och
även i mindre och förhållandevis billiga och lättillgängliga utgåvor, kan det
antas att anspelningar på den inhemska historien kunde förstås av allt fler
under århundradets gång.321 Vissa särskilt framträdande inhemska historiska
gestalter, såsom exempelvis Gustav Vasa, kan antas ha varit bekanta för en
stor del av befolkningen genom bland annat kistebrev, enklare tryckta verk,
visor och muntlig tradering.322
I det följande kommer en jämförelse att göras mellan användningen av historiska exempla i hyllningar och smädelser av Gustaf III. I samband med
analysen av Lagman T.... Bref från Vallhall kommer även den officiella historieskrivningen att tas in som jämförelsematerial. Även användningen av
exempla ur Bibeln och religionens roll som locus i smädeskrifterna kommer
att behandlas.

Historiska exempla i rojalistiska verk
Som framgått i föregående kapitel hade kopplingen till de två tidigare Gustaverna en central roll i både hyllningar till Gustaf III och i hans egna försök
att legitimera sin position. Marie-Christine Skuncke har visat i sin studie av
Gustafs barndom och uppfostran att Den Tredje Gustaven var ett motiv som
introducerades redan vid prinsens födelse 1746 genom följande fyrrading av
Carl Gustaf Tessin:
Deux G U S T AV E S chéris ont regné dans le Nord
L’Amour de leurs Sujets, l’honneur du Diadéme :
A qui le prix est dû, le monde est peu d’accord :
Dieu, pour en decider, nous donne le troisiéme.323
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Detta grepp kom med tiden att bli i det närmaste obligatoriskt inom panegyriken över Gustaf III. I samband med firandet av kröningen i maj 1772
svämmade tryckpressarna över av hyllningar som innehöll liknande jämförelser.324 Exempelvis uttryckte sig Johan Govert Palmér som följer i sitt Underdånigste Skalde-Tal i Nyköpings rådhus på kröningsdagen:
Se Swea! hur din kung just liknar de GUSTAFVER
Som Du så älskat har och städs i minne hafwer.
Se! hur Din stora kong i Deras fotspår går.
Tro wist! af GUSTAF Du Din största sällhet får.325

Ett annat exempel är ”skaldekvädet” Swerrges Trenne GUSTAVER (Stockholm, 1772) som prästen Anders Lanærus framförde i Karlshamns rådhus
samma dag, där han formulerade en liknande tanke:
Men Swea, som himlen dig åter beskärt en GUSTAF på Thronen uplyfta
Så kom at bestiga de sällheters högd, dit Swenske GUSTAVER plä syfta!326

Författaren till detta verk var för övrigt samma Lanærus som med tiden blev
allt mer kritisk mot Gustaf III och efterlämnade en omfattande samling avskrifter av oppositionella verk, till en del illustrerad med förstärkande emblematiska bilder.
I samband med statsvälvningen 1772 utvecklades jämförelserna mellan
Gustaf III och de tidigare Gustaverna ytterligare. Såsom redan nämnts
beskrev kungen själv statskuppen som en återgång till Gustav Adolfs dagar.
Paralleller drogs också mellan Gustav Vasas kamp mot tyrannen Kristian II
och Gustaf III:s kamp mot det frihetstida styrelsesättet. Det hävdades att det
handlade om likartade situationer, med den skillnaden att tyranniet under
frihetstiden utövades av flera personer.327 Gustav Vasa och Gustav II Adolf
var i det svenska sammanhanget etablerade exempla virtutis, dygdeexempel,
som också lyftes fram i den utbildning Gustaf fick som barn.328
Andra svenska kungar förekom också som dygdeexempel i rojalistiska
sammanhang, men långt mer sparsamt. Till skillnad från de två tidigare Gustaverna var exempelvis Karl XI och Karl XII problematiska förebilder på
grund av deras envälde och den senares impopulära krig. Trots att Gustaf III
förkastade det parlamentariska styre som rått under frihetstiden och målade
upp det i mörka färger, var han samtidigt noga med att tydliggöra att han inte
324
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avsåg en tillbakagång till det envälde som föregick denna period. Envälde,
eller suveränitet, var ett begrepp som hade blivit i det närmaste tabubelagt
inom den politiska retoriken och Gustaf III var noga med att framställa sig
som lika främmande för detta styrelseskick som för aristokrati, det vill säga
ett fåtals totala makt. I stället sade han sig stå för ett mellanting, med en stark
kungamakt, men där riksdagen kontrollerade ett antal viktiga kärnområden,
som exempelvis beskattningen. Detta styrelsesätt, hävdade kungen, var det
enda som försäkrade medborgarnas frihet. På samma sätt som suveränitet
stod för något alltigenom negativt var ”frihet” ett positivt nyckelbegrepp i
tidens politiska debatt.329
Det finns dock vissa antydningar till att Gustaf III ibland jämförde sig
även med de suveräna svenska konungarna. I ett brev till Armfelt under kriget mot Ryssland 1788–1790 drar han vissa paralleller mellan sig själv och
Karl XII.330 Dessa paralleller är dock till största delen frånvarande i officiella
sammanhang. Kungen var inte ensam om sin något ambivalenta inställning
till Karl XII. Många skribenter under 1700-talet brottades med dilemmat att
de å ena sidan önskade och förväntades ta avstånd från både styrelseskicket
och de många dyra krigen under Karl XII, samtidigt som en berömd och
förhållandevis sentida svensk kung inte kunde vanhedras offentligt. En vanlig strategi för att kringgå problemet var att hylla hans personliga egenskaper, men beklaga att omständigheter hindrat honom från att till fullo uppnå
sin potential.331 Olof von Dalin uttryckte saken kärnfullt i sin Swenska friheten: ”Personen större war hos honom, än Monarken”.332
Som redan nämnts var antikens historia och mytologi en naturlig motivkrets för tidens retoriskt skolade skribenter. Rojalistisk propaganda framställde ofta Gustaf III som en Herkules som krossat den tvedräktens hydra
som plågat landet under frihetstidens partistrider. Gustaf III som Apollo,
konsternas beskyddare, förekommer i form av Sergels staty nedanför Slottsbacken i Stockholm.333 Anspelningarna på antikens historiska persongalleri
är dock förhållandevis få i retoriken kring Gustaf III. Den vanligast förekommande antika gestalten är kejsar Augustus, vars namn tolkades som ett
anagram av Gustavus. Dessa jämförelser tog ofta fasta på Augustus understöd av de sköna konsterna, och före kriget mot Ryssland även på den fred
som rådde under hans regim. Skalden Leopold stod för flera exempel på
detta, bland annat i form av dikten ”Ode til Augustus”.334
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Den tredje motivkrets ur vilken hyllningar till konungar vanligen togs är
den bibliska, men i Gustaf III:s fall förekommer detta sällan. Religionen är
närvarande i omnämnanden av Guds nåd och den Allsmäktige, men referenser till bibliska personer och händelser förekommer inte i någon större utsträckning. Det låg också i tiden, då Bibelns plats i den politiska retoriken
kom att bli mindre betydelsefull för 1700-talets moderna ”upplysta” härskare.335 Överlag verkar religionens roll i den politiska offentligheten minska
väsentligt under 1700-talet, som redan nämnts i avhandlingens första kapitel.
Religionen var fortfarande en viktig faktor i samhället, men religiösa motiv
tycks får en allt mindre plats i den politiska debatten.336
Utländska furstar ur den moderna historien nämns tämligen sällan i texter
för svensk publik, vare sig av kungen själv eller i hyllningar till honom, trots
att kungen såg flera av dem som viktiga förebilder. En rimlig förklaring till
detta, som kanske även kan förklara varför anspelningarna på antika historiska personer är få, är att kungen byggde mycket av sin legitimitet och persona på det faktum att han var just svensk. Inte sedan Karl XII hade Sverige
haft en kung som var född i landet och talade flytande svenska. Detta uppmärksammades redan när Gustaf föddes. Hans behärskande av och omsorg
om det svenska språket, hans djupt rotade svenskhet och hans släktskap med
Gustav Vasa var dessutom något han själv gång på gång lät lyfta fram. I
ljuset av detta var det förstås långt mer önskvärt att dra paralleller till svenska furstar än till utländska.

Den Tredje Gustaven
En av de mest spridda smädeskrifterna i korpus är Jemnförelse emellan de
trenne Gustafwer, som finns bevarad i minst 42 olika avskrifter. Den har
daterats till riksdagen 1786,337 en tidpunkt som ofta beskrivits som vändpunkten för Gustaf III:s regering, då det missnöje som anats vid riksdagen
1778–1779 slog ut i full blom.
Som framgår av den aktuella smädeskriftens titel använder sig författaren
av det etablerade motivet ”den Tredje Gustaven”, men resultatet blir ett annat än i hyllningarna. Rojalistiska dikter och tal kom ofta fram till slutsatsen
att hos Gustaf III kombinerades de två tidigare Gustavernas alla dygder, och
att han därför skulle komma att överglänsa dem och leda landet till aldrig
förr skådad framgång. I smädeskriften blir däremot resultatet av jämförelsen
att Gustaf III inte bara saknar alla dygder som Gustav Vasa och Gustav II
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Adolf uppvisat, utan att han också aktivt arbetar för att omintetgöra vad de
åstadkommit.
Jämförelse ingick som en övning i Afthonios Progymnasmata. Där beskrivs hur jämförelser kan fungera både som hyllningar och smädelser. I
lovprisandet ställer man ofta bra saker mot varandra – som i de rojalistiska
dikterna till Gustaf III. I smädelsen ställs däremot oftast bra saker mot dåliga
– som i smädelserna mot kungen. Det rekommenderas också att föremålen
ska jämföras punkt för punkt, snarare än att helheterna ställs mot varandra.
De områden man behandlar ska i övrigt vara desamma som i det traditionella
lovtalet (eller smädelsen).
Jemnförelse emellan de trenne Gustafwer framstår som ett versifierat
skolboksexempel i övningen jämförelse. Diktens nio strofer tar i tur och
ordning upp nästan alla de traditionella loci som använts i hyllningarna till
kungen. Inom varje strof ställs sedan de tre Gustavernas prestationer mot
varandra, och varje gång kan det konstateras att de två första handlat som
förebilder, medan den siste handlat förkastligt.
Ett exempel hämtat från tiden för Gustafs kröning 1772 kan få illustrera
hur vanliga smädeskriftens loci var. Prosten Anders Lanærus redan nämnda
skaldekväde är kanske inte så mycket en regelrätt hyllning som en rådgivande dikt, vilken även innehåller en del förtäckt kritik mot kungen. Skaldekvädet rör sig dock inom gränserna för vad som var acceptabelt i en dikt till en
kung.
Lanærus beskriver de två tidigare Gustavernas dygder, och uttrycker sedan en förhoppning om att den tredje Gustaven ska följa sina föregångares
exempel. Bland de viktiga dygderna nämns bland annat kärlek till friheten,
omsorg om religionen, mod och enkelhet. Det påpekas att Gustav Vasa inte
lade någon vikt vid yttre prål, utan endast vid inre dygd: ”Ej gullsmidder hatt
eller bardaga-drägt utgiorde en ridderlig ära:/Det ädelt och ridderligt kallades
blott, at dygd uti sköldarna bära”.338 Författaren önskar sedan att även Gustaf
III ska jaga ”alt qwinligt glitter och bjäfs från Mannahems stadiga bygder”
och istället ge ”den manliga tarflighet rum ibland sine Kunglige dygder”.339
Här kan anas en förtäckt kritik, med tanke på att Gustaf redan som kronprins
kritiserats för att vara alltför slösaktig och ytlig.340
Vidare beskrivs den förste Gustaven som tapper och han ”bryter med
oförskräckt mod igenom wäl tusende faror”, medan den andre var känd som
”Lejonet i Norden” och det uttrycks en förhoppning om att den tredje ska
väcka ”Göthernas hjältemod”.341 Läsaren får också veta att Gustav Vasa störtade tyrannen och att både den förste och den andre Gustav kämpade mot de
katolska ”Romare-ulfwarne”. Verket avslutas med konstaterandet att när nu
338
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Sverige återigen hamnat i nöd har försynen skänkt landet ännu en Gustav,
vars gudsfruktan kan leda folket rätt och vars person kan bli en sköld för
frihetsgudinnans bröst.
Alla dessa dygder hör till det som i furstespegeltraditionen framhålls som
viktiga egenskaper hos en god kristen furste. Inriktningen mot just dessa
egenskaper: mod, enkelhet i sättet, gudsfruktan och kärlek till friheten
stämmer också väl överens med vad Jonas Nordin har visat om synen på den
svenska nationella identiteten under 1700-talet. I avhandlingen Ett fattigt
men fritt folk (2000) pekar han ut tre karaktärsdrag som särskilt framträdande
i de litterata klassernas nationella självbild vid denna tid, nämligen lutheranism, strävsamhet och frihet. I mytkomplexet ”strävsamhet” samlar han
bland annat egenskaper som tapperhet, redlighet och enkelhet.342 Om Gustaf
III kan övertyga om att han äger dessa egenskaper understryks således bilden
av honom som en god kung, en svensk kung, och den senaste i raden av
många stora svenska konungar. Hans makt får en legitimitet som grundar sig
i flera av tidens viktigare idékomplex.
I smädeskriften Jemnförelse emellan de trenne Gustafwer hävdas dock att
Gustaf III inte äger någon av de konungsliga eller svenska dygderna och inte
har något gemensamt med de stora svenska hjältarna. Redan i första raden
nämns det under 1700-talet starka politiska slagordet ”frihet”, vilket sedanställs mot Gustaf III:s ”träldom”:
Den första Gustav haar åt Swärge Frihet gifwitt
Den Andra har dess glantz till största högden drifwitt
Den Tredie ett fritt folck haar under okett lagdt
Ock Träldoms Andan snart till högsta spetsen bragt.

Samma mönster upprepas sedan angående religionen. Gustav Vasa införde
den rätta läran, Gustav II Adolf dog för att bevara den, men Gustaf III vill
förstöra den. På detta sätt går författaren igenom en rad dygder, såsom exempelvis omsorg om undersåtarna, enkelhet och klokhet. Den enda strof som
inte direkt svarar mot den gängse repertoaren inom panegyriken av Gustaf
III är den där han kritiseras för att köra ihjäl bondhästar:
Den Första kring sitt Land, som en huusfader wanckar
Den Andra utom Lands, war stor i wärf och tanckar
Den Tredie i sitt Land, Bond’Hästar kör ihiel
Ock räser ut till tröst, för en beängstad siäl.

Här rör det sig inte så mycket som en spegling av hyllningarna, som en anpassning till den repertoar som utvecklats inom smädandet av Gustaf III. Att
han körde ihjäl bondhästar var en anklagelse som vid denna tid tycks ha varit
i det närmaste obligatorisk när kungens brister skulle räknas upp.
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Den sista strofen berör de tre Gustavernas respektive död, precis som
handböckerna rekommenderar att man ska avsluta en hyllning eller smädelse
av en person. Gustaf III var ännu i livet när dikten skrevs, så det blir istället
en förutsägelse om hur hans framtida frånfälle kan tänkas gestalta sig, vilket
enligt författaren sannolikt äger rum på ett dårhus.
Formmässigt är verket en enkel men effektiv skapelse, med en tydlig och
konsekvent genomförd struktur. Varje strof består av fyra rader, där den
första beskriver den första Gustaven, den andra raden den andra Gustaven
och de tredje och fjärde beskriver Gustaf III. Innehållet i de två sista raderna
i varje strof blir därmed också en motsats till det i de två första, eftersom vi
först får veta de två första Gustavernas förtjänster, och sedan den tredjes fel
och brister. Formen påminner om visan, men det är svårt att med säkerhet
avgöra om den kan ha sjungits. Det är dock tämligen osannolikt, eftersom
det inte i någon av de bevarade versionerna tycks finnas någon melodiangivelse eller anteckning om att det är en visa.343
Även om Jemnförelse emellan de trenne Gustafwer inte sjöngs kan det
faktum att stilen påminner en del om den folkliga visan kanske säga något
om den tilltänkta publiken. Den har en enkel stil och det krävs ingen stor
förkunskap för att förstå den, så det är troligt att författaren önskade nå ut till
en så stor publik som möjligt.344
Men vad var syftet med verket? Handlar det om ett skämtsamt verk som
kunde uppskattas av fler än de som tillhörde oppositionen? Var det tänkt att
kunna övertyga tveksamma, eller var syftet snarare att stärka sammanhållningen bland de redan övertygade? Stilen är mindre frän och oanständig än i
Lanterna Magica, men det framförs allvarliga anklagelser, såsom att Gustaf
III ”träldoms andan snart til högsta spetsen bragt” och att han försökt ”med
mened göra slut på all slags religion” medan folket ”sucka uti nöd”. Troligen
upplevdes detta som så pass allvarliga anklagelser att det inte kunde uppfattas som skämtsamt av dem som verkligen stödde kungen. Något annat som
tyder på att det primära syftet inte var att omvända kungatrogna är bristen på
logos-argument. De flesta anklagelser är allmänt hållna och det påstås till
exempel att Gustaf III sugit ut och förslavat folket, men det sägs inget närmare om hur detta skulle ha skett. Vid riksdagen 1786 fanns det dock ett
utbrett missnöje med kungen, så det lär ha funnits en mottaglighet för denna
slags verk. Ett syfte kan ha varit att nå så många som möjligt av de redan
missnöjda i syfte att förstärka deras fientlighet mot kungen och motverka
kungens egen propaganda. Om verket spreds i Stockholm i samband med
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riksdagen fanns det en stor potential att nå ut till hela riket, eftersom riksdagsmännen snart skulle resa tillbaka till sina hemorter och då kunde ta med
sig avskrifter. Det stora antalet versioner som bevarats vittnar också om att
spridningen blev omfattande, och vi bör komma ihåg att en eventuell spridning bland samhällets lägre stånd inte avspeglas i arkiven, vilka främst tillhört högreståndspersoner.

Lagman Torgny
Ett fingerat brev från den historiska, eller snarare mytiska, lagmannen Torgny är det verk i korpus som finns bevarat i flest kända versioner. Lagman
Torgnys brev finns idag bevarat i 43 fullständiga versioner och spreds under
titeln Lagman T.... Bref från Vallhall til konungen; tolkat från Göthiskan, där
”T….” ofta är utskrivet till ”Torgny”. Verket är daterat till början av år 1786.
Enligt samtida påskrifter i olika exemplar av verket började det spridas i
februari eller mars detta år, det vill säga ett par månader före den riksdag
som öppnades i maj.345 Som redan beskrivits präglades stämningen i nationen
då av ett starkt missnöje med konungens styre, framför allt bland adel och
bönder.
Att lägga orden i munnen på historiska eller fiktiva personer var ett vanligt grepp som användes i bland annat essäpress och pamfletter under 1700talet, ofta i form av fingerade brev eller dialoger i dödsriket. Gustaf III själv
skrev som ung prins en rad ”dialogues des morts” som en del av sin utbildning.346 Även att låta en död historisk person reagera på en nutida händelse
var en övning som ingick i retorikundervisningens progymnasmata. Denna
övning kallades eidolopoeia och låg under huvudrubriken ethopoeia, under
vilken även ingick att på ett trovärdigt sätt återskapa en känd gestalts sätt att
tala, samt att framställa något livlöst som talande.347
Historieböckernas Torgny
Den fingerade avsändaren av den aktuella smädeskriften, Lagman Torgny, är
känd genom Snorre Sturlassons Heimskringla, där det beskrivs hur Olof
Skötkonungs vägran att sluta fred med Norges konung mötte ett starkt folkligt motstånd vid Uppsala ting. Enligt Snorre gav Lagman Torgny då röst åt
folkets missnöje i ett skarpt tal till konungen, varefter denne lovade att ta
hänsyn till sina undersåtars vilja. Talet återges i Heimskringla och blev känt i
Sverige på 1600-talet.348
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Torgnys brev till Gustaf III ligger nära talet såsom Snorre framställer det,
såväl till disposition som till innehåll. För att diskutera talet använder jag
mig i det följande av Sven Lagerbrings översättning i Sammandrag af Swea
rikes historia (1775), eftersom denna kan ha funnits till hands för den dåtida
författaren och läsaren. Talet är deliberativt och har till syfte att förmå kungen att ändra sin politik. Torgny inledes med att konstatera att: ”Annorlunda
är nu […] Swea Konungars sinnelag, än det varit tillförne.”349 Han fortsätter
sedan med en narratio där han går igenom de tre föregående konungarnas
gärningar och förhållande till sina undersåtar. Sedan kommer han till talets
huvudpunkt, dess probatio, eller tes. Torgny konstaterar att Olof Skötkonung, tvärtemot sina föregångare, suktar efter att erövra landområden som
aldrig tidigare ansetts tillhöra Sverige och att han vägrar att lyssna på sina
undersåtars råd och önskemål. Detta oroar bönderna och deras och Torgnys
önskan är att kungen ska acceptera den norske kungens fredsvillkor och ge
upp sina tankar på att erövra Norge. Argumenten för detta, talets argumentatio, ingår delvis implicit i själva tesen: de landområden som konungen vill
erövra har han ingen rätt till, och han beter sig inte som en god och vis kung
när han vägrar att lyssna på andras råd. Torgny avslutar dock med sitt starkaste och mest koncisa argument: ”om du intet wil höra det, som wi tale,
wilje wi anfalla dig, och dräpa dig.” Han ger sedan hotet trovärdighet och
legitimitet genom att visa att liknande saker har hänt förr: ”[s]å hafwa wåre
förfäder gjordt för [före] oss, som störtade fem konungar i en brun på Mula
ting, som warit upblåste af högfärd och inbilningar, som du nu är.”
Smädeskriftens brev till Gustaf III innehåller samma grundläggande element som i det ovan refererade Torgnys tal: En beskrivning av hur det varit
under tidigare regenter och hur det nu är, en uppmaning till kungen att ändra
sitt beteende och lyda folkets vilja, och slutligen hotelser om vad som kommer att ske om kungen inte följer uppmaningen. Samtidigt har det skett en
transport mellan två olika former, från ett tal (om än i skrift) till ett brev. För
att anknyta till Stina Hanssons resonemang i Ett språk för själen så sker det
en förflyttning från en officiell retorisk textmodell till en extraretorisk.350 I
detta fall tycks dock inte brevformen ha påverkat verkets innehåll eller utformning nämnvärt. Det är fullt möjligt att föreställa sig verket framfört som
ett tal.
Smädeskriftens Torgny – om brevets fiktive avsändare
Brevets inledning, dess exordium, har ingen motsvarighet i talet. I brevet
inleder Torgny med att presentera sig och etablera sitt ethos, vilket inte var
nödvändigt i det tal som utgjorde förebilden. Redan i överskriften får vi veta
att brevet kommer från Valhall, och att det ursprungligen skrivits på götiska
349
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men blivit översatt. Det tänkta fornnordiska urspråket götiska hade många
positiva och patriotiska konnotationer. I historieskrivningen vid denna tid
(och under såväl föregående som följande århundrade) utmålades göterna
ofta som förebilder och landets stolta ursprung. Att Torgny skriver på götiska stärker således hans trovärdighet. I brevets inledning beskrivs sedan hur
han i Valhall, där han nu vistas, njuter av den ”sälla förtjusning” som tillfaller ”dygdiga, rättvisa och oförskräckta medborgare”. Ord som ”dygdig”,
”rättvis” och ”oförskräckt” befäster det intryck som gavs redan genom omnämnandet av götiskan. Hans ethos förstärks ytterligare av de beskrivningar
av Torgny som gavs i samtidens historieböcker, som det kan antas att åtminstone en del av läsarna var bekanta med. Lagman Torgny omtalas av såväl
von Dalin i hans Svea rikes historia (1747–62), som av Lagerbring i Sammandrag af Swea rikes historia (1778) och Botin i Utkast till svenska folkets
historia (1757–64). von Dalin och Lagerbring återger det tal som finns i
Heimskringla, men uttalar inget närmare omdöme om händelsen, även om
von Dalin påpekar att Torgny vid denna tid ansågs vara den visaste i Sverige.351 Botin är mer översvallande i sin beskrivning av lagmannen, något som
Nils Eriksson hänför till dennes syn på forntidens demokratiska ting som ett
ideal. Enligt Botin försvann den ideala formen med demokratiska riksdagar i
och med att lagmännen togs upp i rådet, och lagmansämbetet således kom att
tillsättas av adelsmän, vilket ledde till att lagmännen upphörde att vara folkets språkrör och istället kom att driva privata intressen.352 Det är alltså möjligt att det i läsarnas förkunskaper om Torgny ingick en syn på honom som
en folkets talesman mot överheten.
Det kan även vara värt att uppmärksamma valet av ordet ”medborgare” i
den inledande beskrivningen av Torgny. Det var ett begrepp som genomgick
en betydelseförskjutning under 1700-talet och vid tidpunkten för verkets
tillkomst hade det fått en viktig plats i den politiska retoriken. Från att ha
varit ett tämligen ovanligt ord med skiftande betydelse blev ordet politiskt
laddat under frihetstiden och kom att förknippas med en föreställning om
den nyttige och patriotiske samhällsmedlemmen som arbetade för det gemensamma bästa. Någon gång nära tidpunkten för författandet av Torgnys
brev började ordet ”medborgare”få en ännu starkare innebörd, och fick vissa
kopplingar till den amerikanska revolutionens idéer om jämlikhet och frihet.353 Som Mikael Alm visat i sin avhandling pågick det en kamp kring detta
laddade begrepp, där Gustaf III försökte vinna över det till den rojalistiska
retoriken genom att kalla sig själv för ”den förste medborgaren” och
”Konung och medborgare”.354 Ordet hade således en positiv och patriotisk
laddning, men också en potentiellt revolutionär klang. När Torgny kallar sig
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för medborgare bör det ha fört den dåtida läsarens tankar till någon som
kämpar för fosterlandets väl, men kanske också någon som eftersträvar större jämlikhet och frihet för folket.
Att Torgny hyser stark kärlek till sitt fosterland framgår i nästa rad i brevet, då han beskriver hur att han trots att han nu befinner sig i en paradisisk
tillvaro ”likväl icke kan glömma det land, där jag är född friboren Odalsman,
til hvars sällhet jag upoffrade egit lugn, och som oftast blottstälde mig för de
mägtigas vrede, och med hvar jord mit stoft sluteligen blandat sig”. Här förstärks intrycket att Torgny kan ses en medborgare i den nyare betydelsen:
någon som kämpar mot makthavarna för folkets rättigheter, vilket bekräftas
av den beskrivning av honom som ges i Heimskringla och i 1700-talets historieböcker.
Viktigt är också uttrycket ”friboren Odalsman”. Begreppet ”odalman”
hade den historiska betydelsen ”självägande bonde”, men under frihetstiden
kom ordet att få en politisk laddning. ”Odalman” och ”odalstånd” började då
användas för att beteckna de ofrälse stånden i kontrast mot de adliga. Under
frihetstidens senare del blev begreppet förknippat med konflikten mellan
adeln och de lägre stånden.355 Den livliga debatt om privilegier och rättigheter som då rasade i såväl riksdag som press i slutet av frihetstiden kom att
försvinna ur det offentliga rummet i och med Gustaf III:s statskupp i augusti
1772, 356 men konflikten mellan adel och ofrälse dog aldrig ut helt. Efter sina
misslyckanden vid riksdagen 1786 kom också Gustaf III själv att av strategiska själ spä på oviljan mellan de två grupperna.357 Begreppet ”odalman”
var således till en del förknippat med kontroversiella politiska frågor och när
Torgny beskriver sig själv som friboren odalman kan ordvalet ha fört läsarens tankar till ofrälse som kämpar för ökade privilegier på adelns bekostnad.
På flera sätt beskriver sig den fiktive Torgny som en medborgare och en
man av folket, men därav följer inte nödvändigtvis att brevet ska uppfattas
som ett brev från en medborgare till en överhet. Den Torgny som förekom i
historieböckerna var lagman, vilket också skrivits ut i smädeskriftens titel,
och han innehade således en officiell position. Lagmannens roll vid tinget
var främst att recitera och tolka lagarna, samt att föreslå lagändringar. Enligt
Heimskringla och Botins historieskrivning hade han också en särskild möjlighet att påverka vid tingen och uppfattades av historiker som ett folkets
språkrör. Det är i egenskap av lagman som han skriver till Gustaf III. I och
med att Torgny var laglärd, innehade ett officiellt ämbete och hade en roll
som folkets språkrör innehade han en särskild rätt att bedöma och kritisera
kungens handlingar och hade ett starkt ethos. Att han dessutom var medborgare och odalman gjorde honom ännu mer trovärdig i sitt ämbete, på samma
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sätt som Gustaf III gärna framställde sig som både medborgare och konung.
Men den fiktive Torgnys ethos stärks också av att han skriver från Valhall
och därmed befinner sig utanför det politiska och världsliga maktspelet. Han
kan således inte misstänkas för att ha egennyttiga motiv, utan har enbart
landets bästa för ögonen.
En komprimerad historielektion
Efter det exordium där Torgnys ethos etableras kommer en narratio som går
igenom Sveriges regenter från Gustav Vasa och framåt. Att ge politiska
kommentarer genom att gå igenom och beskriva forna tiders regenter var ett
etablerat grepp inom den politiska litteraturen. Till de mer kända verken
inom genren hör Olof von Dalins Sagan om Hästen och Swenska friheten,
där genomgångar av regentlängden ges en politisk innebörd.358 Narratio i
Torgnys brev ansluter också till talet i Heimskringla. I talet beskrivs de föregående kungarna som goda härskare, vars klokhet i styret ställs mot den
nuvarande regentens bristande omdöme. I brevet, där Torgny går igenom
alla regenter från Gustav Vasa till Gustaf III (Sigismund undantagen), får
dock inte alla ett gott betyg. Vissa, såsom Gustav Vasa, Gustav II Adolf,
Karl X och Karl XI, framhålls som förebilder. Torgny kommenterar också
att Gustaf III själv velat ta Gustav II Adolf till sin förebild, men att hans
undersåtar ännu inte sett mer av hjältekonungens tid än ”hans vida byxor”.
Medan Torgny uttrycker beundran för de tidigare Gustavernas dygder och
Karl X:s och XI:s förnuft finner han dock stora brister hos andra regenter.
Erik XIV kritiseras för att ha uppoffrat ”rikets väl och sin egen säkerhet, för
en misstänksam och regeringssiuk rådgifvares arghet”, Johan III anklagats
för att ha lidit av vankelmod och samvetsyra och Kristina beskrivs som ”et
lärdt, yrt, högdragit, och på nöjen begifvit fruentimer”. När han kommer
fram till 1700-talets regenter eskalerar kritiken. De sägs alla ha försatt landet
i nöd och ”arbetat på dess undergång”. Karl XII blir uppläxad för sin ”yra
krigslystnad”. Ulrika Eleonora d.y. sägs ha drivits av en lågtänkt ”nit at
upoffra alt för at utestänga hollstenska huset från Thronen”, en anklagelse
som har sitt ursprung i att hon konkurrerade om tronen med Karl XII:s systerson hertig Karl Fredrik av Holstein-Gottorp. Med ”at upoffra alt” menas
troligen att hon godtog den nya regeringsform som inskränkte konungamakten och i praktiken införde parlamentariskt styre, eller möjligen det faktum
att hon inom kort överlät kronan till sin make Fredrik I. Mot denne hennes
make riktar sedan Torgny ännu allvarligare anklagelser, då han sägs ha drivits av en ”räddhoga at blifva skild ifrån en krona, den han genom list, konungamord, och konungamagtens plötsliga förstörande, tilskantsat sig”. Den
”konunga magtens plötsliga förstörande” som nämns är sannolikt återigen
införandet av det frihetstida styrelseskicket. Anklagelsen om konungamord
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bör ha haft sitt ursprung i ett rykte om att Fredrik I låg bakom Karl XII:s
död.359
Gustaf III:s far, Adolf Fredrik, kommer något lindrigare undan, då han
beskrivs som en klenmodig kung med bundna händer. Gustaf III själv anklagas, som så ofta i smädeskrifterna, för att vara feg och nöjeslysten och därför
avstå från att handla för folkets bästa, trots att han äger möjligheterna därtill.
Om denna komprimerade historielektion jämförs med vad som uttrycktes
i tidens officiella historieskrivning, blir det tydligt att Torgny till stor del
uttrycker en etablerad tolkning av historien. Gustav Vasa och Gustav II
Adolf beskrevs i alla sammanhang i panegyriska ordalag, medan Kristina
lika genomgående fördömdes på grund av sin abdikation och omvändelse till
katolicismen. Erik XIV hörde också till dem som alltid kritiserades i någon
mån i de officiella historieböckerna, däremot varierade förklaringarna till
varför han var en misslyckad regent. Vissa skyllde på sinnessjukdom, medan
andra lade en del av skulden på hans rådgivare, och då i synnerhet Jöran
Persson. Medan Lagerbring i sin Sammandrag af Swea-Rikes historia överhuvudtaget inte nämner Jöran Persson, anklagar von Dalin honom för att ha
underblåst den sinnessjuke kungens vrede mot Sturarna och kallar honom
”lismare” och Erik XIV:s ”grymheters handtlangare”.360 Att författaren till
Torgnys brev valt att lägga skulden i stort sett helt på den misstänksamme
och regeringssjuke rådgivare som utan tvivel ska tolkas som Jöran Persson
kan troligen sättas samman med den i övrigt i verket förekommande kritiken
mot ämbetsmän och rådgivare. Torgny säger till exempel också att Karl IX
kanske hade varit mindre hård i sitt styre om inte ”ämbetsmännerna under de
två föregåendes regering vant sig vid sielfsvåld och sturskhet”. Som vi ska se
har kritiken av ämbetsmännen också en viktig plats i den senare delen av
brevet.
Bland de regenter som får positiva omdömen finns även Karl XI. Detta
kan förvåna med tanke på den negativa klang som enväldet hade under större
delen av 1700-talet, men även om Karl XI var en omstridd regent förekom
det trots allt en del positiva omdömen om honom i 1700-talets historieskrivning och historiebruk. Han beskrivs bland annat som en god hushållare som
skapade ordning i rikets finanser.361
Men om beskrivningen av regenterna före 1700-talet till stor del sammanfaller med det som uttrycktes i officiella verk passerar kritiken av de mer
sentida regenterna gränsen för vad som kunde tryckas. Att Karl XII led av
krigsyra var inte ett särskilt kontroversiellt påstående, men att Ulrika Eleonora skulle ha drivits av själviska och låga motiv upplevdes sannolikt som mer
stötande. Värst är dock anklagelserna mot Fredrik I, som till och med beskrivs som konungamördare. Även den frihetstida konstitutionen kritiseras,
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dels genom talet om ”konungamagtens plötsliga förstörande” och dels genom beskrivningen av Adolf Fredriks ”bundna händer”. Här anknyts till
Gustaf III:s negativa beskrivning av frihetstiden.
Narratio avslutas med konstaterandet att ”Alt detta har bragt riket i yttersta nöd och förtviflan, så Thor må veta, om det utan underverck kan hjelpas.”
Direkt efter denna dystra beskrivning kommer dock en propositio som återigen väcker läsarens hopp. Det finns trots allt en lösning, menar Torgny, men
avgörandet om huruvida Sverige ska möta undergång eller en ny storhetstid
ligger helt och hållet hos kungen. Budskapet sammanfattas i en direkt uppmaning till Gustaf III: ”Ville du vakna up och göra hvad du förmår, så torde
sverige än en gång få se Gustaf Adolphs tidehvarf.”
Konungen, ämbetsmännen och folket – om kritiken mot Gustaf III
Tesen att Gustaf III inte handlat som han borde och måste ändra sitt sätt underbyggs i en argumentatio som är utformad som direkta uppmaningar till
kungen. Han avråds i starka ordalag från att fortsätta som han gjort och
uppmanas istället ta sina uppgifter på allvar och uppfylla sin plikt som
konung. De fel Torgny anklagar honom för ligger främst i att han intagit en
passiv position och låtit ämbetsmän och ”aristokratiska rådgifvare” driva
landet i sank och förtrycka folket, medan han själv avskärmat sig från undersåtarna, njutit av flyktiga nöjen, och låtit sig smickras av ovärdiga gunstlingar. I jämförelse med de forna regenter Torgny nyss beskrivit uppvisar Gustaf
III samma egenskaper som de sämsta av dem, medan han inte har något
gemensamt med dem som gav landet lycka och välstånd. Istället för att ta
intryck av Gustav II Adolfs kärlek till sina undersåtar och Karl XI:s försiktiga hushållning har Gustaf III snarare tagit efter Kristina i sin nöjeslystnad,
Erik XIV och Johan III i sitt sätt att låta rådgivare och ämbetsmän driva landet i sank, och sin far Adolf Fredrik i sin klenmodighet. Torgnys narratio
fungerar därför som en viktig del av argumentationen, eftersom den uppvisar
både bra och dåliga exempel på härskare, vilka sedan kan jämföras med Gustaf III för att visa att han handlar som en dålig kung.
Det yttersta ansvaret läggs på kungen själv, eftersom han är den som har
makten att befalla ämbetsmän och andra personer i maktpositioner, men det
är dessa ämbetsmän som anklagas för större delen av de handlingar som
direkt skadat folket. Gustaf III själv har enligt Torgny inte aktivt velat skada
sitt folk, utan har främst begått en underlåtenhetssynd. Detta var en åsikt
som tycks ha varit vanlig vid denna tid. Lars von Engeström skriver i sin
dagbok från riksdagen 1786:
I rummet, där andra classen voterade, kom Muncken [Adolf Fredrik Munck]
til mig, och sade: han undrade ej på mitt sätt at tänka, jag hade ej orätt i saken; Fersen hade ock talt så väl, at ej något var at säga därimot: konungen
kunde ej annat än få motstånd, då folket var så mycket lidande genom en
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felaktig administration af ämbetsmännerne; konungen vore för god mot de
felaktige, och därigenom fortsattes oförrätterna mot folket.362

I samma anda uppmanar Torgny kungen att ”se huru ämbetsmännerna handtera Dina undersåtare”. Men skulden läggs inte enbart på ämbetsmän och
rådgivare, utan det framhålls att landets problem har sin grund i ”konungarnas efterlåtenhet och tyrannie, de förnämas Regeringssiuka och högdragenhet, samt folckets partier och förtviflan”. Därmed delas skulden på alla inblandade, såväl konung som adel och folket i stort. Att en så stor del av kritiken riktar sig mot ämbetsmän och rådgivare, samt att det ges en positiv
beskrivning av Karl X och Karl XI, gör dock att det går att ana en adelskritik
i verket. Karl X och Karl XI var kända för den räfst och reduktion de genomförde på adelns bekostnad.
I likhet med talet i Heimskringla innehåller brevets avslutande del hotelser mot kungen i form av beskrivningar av vad som kan ske om han inte
lyder Torgnys råd. Argumenten hämtas med andra ord från den locus som
brukar kallas eventus, det vill säga vilken utgång saken kan tänkas få.363
”[A]f Dig skall ansvaret utkräfvas”, skriver Torgny till Gustaf III. De som
ska utkräva detta ansvar är de undersåtar som känner sig förtryckta. Torgny
beskriver det som ”en hel menighet”, som är redo att hämnas på kungen för
de oförrätter de utsatts för. Användningen av ordet ”menighet” förstärker
också intrycket av att Torgny för folkets talan.
Liksom i talet ges hoten om uppror legitimitet och trovärdighet genom att
de förankras i landets historia. Torgny visar hur det hänt förr att konungar
förlorat sina kronor, och antyder därmed att det kan ske igen. Gustaf III jämförs med Kristian II, som störtades av Gustav Vasa, med Erik XIV, som
sattes i fängelse, och Karl XII, som ryktet sade hade fallit offer för överlagt
mord. Mest slagfärdig är jämförelsen med Kristian II, som står i bjärt kontrast mot Gustafs egen bild av sig själv som Gustav Vasas like. Det faktum
att upprorsledaren Gustav Vasa av såväl kungen som historieskrivarna framhölls som en hjälte och en förebild används här som ett bevis för att undersåtar i vissa situationer har rätt att vända sig mot sin kung, om denne uppträder
som en tyrann och missköter sin plikt.
Gustav Vasa var också en av de mest symbolmättade figurerna ur svensk
historia, som alla läger försökte ”erövra” till sin sak. Den staty av Gustav I
som avtäcktes på Riddarhustorget 1774 var från början adelns idé och placeringen var tänkt att understryka Vasaättens ursprung i adeln.364 Gustaf III
liknades, som vi sett, ofta med den förste Gustaven och var noga med att
framhålla att han var av Vasablod. Även de ofrälse försökte göra honom till
”sin”, genom att påpeka att det var från allmogen han fick det understöd han
behövde för att driva ut dansken. På ett bildtryck från 1782, som föreställer
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den nämnda Vasa-statyn, finns en kort text som beskriver det historiska skeendet som att Gustav Vasa först ”sökte upwigla Adelen at afskudda Danska
oket; men sedan han fick afslag, anförtrode han sit wärf åt Dall-Allmogen”
och tillägger att hans valspråk var “GUD och Sweriges Allmoge” (vilket det
inte var). Som vi sett gav sig även oppositionen mot Gustaf III in i denna
livliga kamp om nationalhjälten, genom att framhäva hans roll som upprorsman mot en tyrann.
Torgnys brev avslutas sedan tämligen abrupt med det stycke som nämnts i
tidigare kapitel, där Torgny påminner om ryktet som ”Din Mor utspridt om
den telning, som en gång skal ärfva Din thron”, och sedan uttalas ännu en
hotelse om att ”Dit upförande emot hans tilkomande undersåtare, skal antingen försäkra honom om sit arf, eller ock uplifva detta rygte til hans undergång, och folckets inbördes blodsutgiutelse.”
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Till kungen och till folket – Om brevets syfte och publik
Som framgått av genomgången har brevet en deliberativ form. Torgny ger
Gustaf III rådet att ändra sitt sätt och ta större ansvar för rikets styrelse. Det
starkaste argument han anför är att kungen annars riskerar att folket gör uppror. Han hävdar också att resultatet skulle bli det omvända om kungen väljer
att följa hans råd. Då kommer välmåga och stabilitet att känneteckna landet.
Att ställa hopp mot fruktan var ett vanligt deliberativt grepp. Men beskrivningen av hur kungen missköter sina plikter medan folket lider är snarare
ägnad att väcka indignation och avsky, vilket är något som vanligen eftersträvades när man anklagade eller smädade någon.365 Verket fungerar därmed
också som en smädeskrift som beskriver hur usel kungen är.
I och med att verket kan hänföras till flera olika genrer kan det också sägas ha flera olika adressater. Den uttalade adressaten är ”konungen”, underförstått Gustaf III, som genom Torgnys deliberativa brev ska övertygas om
att han måste ändra sitt sätt. De implicita adressaterna är Gustaf III:s undersåtar, vilka genom judiciella och demonstrativa grepp ska övertygas om att
kungen bär skulden till landets problem och är en dålig furste. Det primära
syftet måste dock antas ha varit att övertyga kungens undersåtar, medan
adresseringen till kungen snarare kan ses som en del av verkets form. I jämförelse med dikten om de trenne Gustaverna innehåller Lagman Torgnys
brev en mer detaljerad beskrivning av hur Gustaf III brustit i uppfyllandet av
sina plikter och orsakerna till att han är värd förakt. Dessutom uttrycks ett
visst hopp om att kungen har förmåga att vända utvecklingen, och det ges en
möjlighet att tolka det som att han inte medvetet vill orsaka lidande, utan att
han faktiskt inte insett allvaret i situationen. Trots att verket riktar skarpa
anklagelser mot kungen pekar dessa faktorer på att verket kan ha haft till
syfte att övertyga även de tveksamma. Verket innehåller också flera dubbelbottnade begrepp, såsom ”odalman”, ”medborgare”, ”aristokrat”, och även
själva talaren Torgny är öppen för olika tolkningar. Den som ville skulle
kunna ha läst in en viss adelskritik, eller en allmän kritik mot överheten, men
antydningarna är så pass svaga att en läsare utan problem kunde välja att
tolka dem som ståndsneutrala. Även detta kan ha bidragit till att verket kunde tilltala en bred publik med något skiftande politiska åsikter.
En avsändare i Valhalla? Diskussion om författare
Som är fallet med nästan alla de handskriftcirkulerade oppositionella skrifterna har också Lagman T.... Bref från Vallhall spridits anonymt. I en avskrift attribueras den dock till Sprengtporten. Då avses troligen Göran Magnus Sprengtporten, kring vilken en starkt oppositionell adlig grupp formerats
i Finland vid denna tid. Inom gruppen uttrycktes inte enbart kritik mot kungen och hans politik, utan där formulerades även planer på att med ryskt stöd
bryta loss Finland från det svenska riket och grunda en republik.
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Brevet från Torgny Lagman har i tidigare forskning knutits till ordenssällskapet Walhalla som grundades 1783 av några officerare på Sveaborgs fästning. Till en början rörde det sig om ett i det närmaste rojalistiskt sällskap,
men med tiden förändrades dess karaktär och 1786 kom det att inta en rent
kungafientlig inställning. Medlemmarna var alla adelsmän, varav många var
officerare vid Sveaborg. Bland de ledande inom ordenssällskapet fanns
bland andra Jan Anders Jägerhorn, som även ingick i kretsen kring Sprengtporten.366
Om Torgnys brev tillkommit bland Walhallas medlemmar får förstås
överskriftens ”Bref från Vallhall till konungen” en helt annan innebörd. Det
ligger nära till hands att läsa det som ett fräckt avslöjande av avsändarna.
Det kungakritiska budskapet kan också vid första anblicken tyckas stämma
väl överens med Walhallabrödernas åsikter. Ehrenström, själv medlem, beskriver de åsikter om kungen som ventilerades inom sällskapet som att:
Han [kungen] utmålades som en genom sin begärelse för yppighet och sin
osläckliga törst efter nöjen för riket högst skadlig regent. Man sade, att han
väl förstod att döma öfver ett spektakel och en hoffest samt kanske att med
framgång sjelf upträda på en theater, men aldeles icke att styra ett land. Man
påstod, att hans caractere var full af flärd och falskhet, och att han oagtadt sin
medfödda svaghet likväl ouphörligt sträfvade att tillskansa sig ett despotiskt
välde med förstörande af nationens ännu qvarvarande fri- och rättigheter.367

Walhallaorden tycks också ha präglats av göticism och en patriotisk historiesyn, vilket även det ingår i Torgnys brev. De republikanska tankar som förekom inom den finska adliga oppositionen och den bild av Gustaf III som en
makthungrig despot som Ehrenström vittnar om ligger dock långt från Torgnys ställningstagande. Torgnys råd till kungen går ut på att han bör ändra sitt
handlande, börja utöva sin konungsliga makt och minska ämbetsmännens
och rådgivarnas inflytande. En stark kungamakt är inget Torgny vänder sig
mot. Inte heller beskriver han Gustaf III som någon som önskar tillskansa sig
mer makt och medvetet förtrycker folket. Budskapet i brevet från Torgny
stämmer således inte helt överens med de tankar som tycks ha funnits inom
ordenssällskapet Walhall. Därmed inte sagt att någon av dess medlemmar
inte kan ha varit upphovsmannen, men det tål att ifrågasättas huruvida verket
uttrycker sällskapets dominerade tänkesätt. Möjligen kan författaren i så fall
ha valt att tona ned de mest kontroversiella delarna av ordenssällskapets
åsikter i syfte att öka möjligheterna att övertyga så många läsare som möjligt
om själva huvudpunkten: att Gustaf III var en dålig härskare.
Attributionen till det finska ordensällskapet framstår inte heller som särskilt väl underbyggd. Går man tillbaka till den första gången attributionen
förekommer, i Karl Gabriel Leinbergs ”Ordenssällskapet Wallhall” från
366
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1907, tycks den inte grunda sig i annat än omnämnandet av ”Vallhall” i brevets överskrift, samt det faktum att det både i verket och i ordenssällskapet
uttrycktes kritik mot Gustaf III.368
Användningen av Torgny som talesman, förekomsten av begrepp som
”odalman”, och tendenserna till adelskritik öppnar också för frågan om avsändaren skulle kunna ha tillhört de ofrälses skara. Det är inte helt
osannolikt, med tanke på att kritiken mot kungen vid denna tid var stark
inom delar av alla stånd. Det är samtidigt möjligt att tolka de delar av brevet
som framstår som anpassade till de ofrälses intressen som indikationer på
den avsedda publiken snarare än avsändarna. Om avsändarna fanns inom
adeln är det tänkbart att författaren ändå valde att lyfta fram synsätt som
skulle tilltala de ofrälse om det främsta målet med verket var att stärka oppositionen inom de ofrälse stånden.

Antika tyranner och romersk frihetsanda
I såväl Jemnförelse emellan de trenne Gustafwer som Lagman T.... Bref från
Vallhall til konungen; tolkat från Göthiskan görs jämförelser med gestalter
ur den svenska historien, och det var också där som Gustaf III själv helst
sökte sina exempla. Inom hovkulturen kan man dock, som vi sett, ibland
finna anspelningar på antika figurer, som exempelvis kejsar Augustus.
Även i smädeskrifterna är det den svenska historien som dominerar, men
en del antika referenser går att finna. Det tidigaste exemplet i korpus är svaret på prisfrågan om allmänna skådespels inverkan på sederna som utlystes
1784. Detta svar hävdar att skådespel enbart har en negativ inverkan på sederna, och ett par av argumenten är att den grymme tyrannen Nero uppskattade skådespel och att Roms storhet försvann i samma takt som dess invånare lärde sig att gå på teatern. Parallellen mellan Nero och Gustaf III är i detta
fall outtalad, men ändå tydlig. Nero som symbol för grymhet och tyranni
förekommer också i två andra verk i korpus.369
Före 1789 förekommer i övrigt antika referenser enbart i Lanterna Magica, där Gustaf III jämförs med Alexander den store genom att hans häst benämns Bucephalus, samt i Transumt af ett bref från Gustaf Iste till Gustaf d.
IIIdje (nr 10), där Nero nämns. I de skrifter som kritiserar kriget mot Ryssland
och statskuppen 1789 blir dock de antika referenserna något fler och mer
utförliga. Bland annat förekommer ett par hänsyftningar på tyrannmord.
Paseas Portrait syftar på den grekiske tyrannen Paseas i stadsstaten Sicyon,
som mördades 251 f. Kr. I Den förlorade friheten (nr 44) sägs om Gustaf III
att “Det tyckes liksom Du Caligula vil blifva” och dikten avslutas sedan med
”[e]n Chereas kan snart Dig banesåret gifva”, där ”Chereas” är Cassius Cha368
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ereas, känd som Caligulas baneman. Den mest kände tyrannmördaren av
dem alla, Caesars mördare Brutus, nämns i Declamation d’un Vieux Rheteur
contre l’Usurpation d’Auguste (nr 39), där Brutus ande uppmanas beväpna
talarens hand. En annan Brutus, som enligt den romerska historieskrivningen
låg bakom monarkins fall och den romerska republikens grundande, nämns i
raderna ”Den kan ej Frihetskänslor väcka/Som tvingar Brutus att bli trähl”,
vilka avslutar den korta dikten Till Grefvinnan Lantingshausen (nr 78).
Declamation d’un Vieux Rheteur utgörs av en dramatisk monolog som
fördömer kejsar Augustus som en orättfärdig tyrann. Att beskrivningen av
Augustus handlingar egentligen handlar om Gustaf III:s regering framgår
med all önskvärd tydlighet och kontrasten mot rojalisternas bild av både den
romerske kejsaren och den svenske kungen skapar en ironisk effekt.
I ett par fall används också direkta hänvisningar till specifika klassiska
verk. En smädeskrift består exempelvis av ett direkt citat ur Aeneiden, medan en annan baseras på ett stycke ur Justini Historiarum Philippicarum och
i vissa versioner innehåller en excerpt ur verket.
I en del sammanhang görs även anspelningar på Romarriket i mer allmänna ordalag. I den ovan nämnda dikten till grevinnan Lantingshausen sägs
hon till exempel äga en ”Romersk Siäl”. I sammanhanget bör det tolkas som
”en frihetsälskande själ”. Grevinnan ifråga, Johanna von Lantingshausen,
född von Stockenström, arbetade aktivt för att förmå societetens damer att
hålla sig borta från hovet efter Gustaf III:s statskupp 1789, och blev därför
föremål för kungens vrede. Dikten är en hyllning som framhåller hennes
frihetsnit som ett föredöme. Kopplingen mellan det gamla Rom och kärlek
till friheten antyds även i Ode febr 1789 (nr 75), där författaren utropar:
”Neij Rom, man icke mer för Dina Hieltar häpnar”.
Materialet är visserligen magert, då endast tolv av de i studien inkluderade handskriftcirkulerade oppositionella verken innehåller hänsyftningar till
antikens historia, men om man ändå försöker urskilja något mönster skulle
det vara att verken ifråga beskriver adeln i positiva ordalag eller på något sätt
riktar sig till en mer bildad publik. Svaret på prisfrågan är, i alla fall nominellt, riktat till ett vitterhetssällskap, och i majoriteten av de aktuella verk
som tillkommit efter händelserna 1789 hyllas adeln, antingen som helhet
eller i form av namngivna personer som grevinnan Lantingshausen eller
oppositionsledaren Axel von Fersen d.ä. Detta har troligen dels sitt ursprung
i att det krävdes ett visst mått av bildning för att förstå en antik referens, men
sannolikt inverkade även att vissa adliga oppositionella var inspirerade av
antika republikanska ideal, och såg republiken Rom som frihetstänkandets
ursprung. Många läsare såg troligen en koppling mellan användade av hänvisningar till den romerska republiken och romersk frihetsanda å ena sidan
och den svenska frihetstiden och dess republikanskt inspirerade ideal å andra
sidan. Själva begreppet ”frihetstid” användes exempelvis både om den ro-
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merska republiken och den svenska frihetstiden.370 Då hänvisningarna till den
antika historien blev vanligare under Gustaf III:s sista år blev det också vanligare att smädeförfattare förespråkade en återgång till en konstitution som
liknande den frihetstida. Både förespråkandet av frihetstidens regeringssätt
och hänvisningarna till den antika historien tycks i första hand ha varit kopplade till adeln. En annan orsak till att de svenska skribenterna ökade sitt användande av antika refernser under de sista åren kan ha varit att de blev inspirerade av den antikiserade retorik som kom att prägla franska revolutionen. I smädeskrifterna mot Gustaf III syns dock ingen koppling mellan sociala jämlikhetssträvanden och antika referenser.

Smädeskrifternas historiebruk
Jemnförelse emellan de trenne Gustafwer och Lagman T.... Bref från Vallhall til konungen; tolkat från Göthiskan är tämligen representativa i sitt historiebruk i så måtto att de använder exempla ur den svenska historien. Den
inhemska historien var den dominerande locus communis i smädeskrifterna,
liksom i de rojalistiska skrifterna.
Utländska historiska personer är mer ovanliga i smädeskrifterna. I Lanterna Magica nämns flera ur det förekommande utländska persongalleriet,
där Henrik IV av Kastilien och Machiavelli hör till dem som återfinns i flera
andra verk. I en del fall används också andra hänvisningar till uppror mot
kungar ur den utländska historien, exempelvis Englands glorious revolution,
för att illustrera vad som kan hända Gustaf III om han inte ändrar sitt sätt.
Behandlingen av den svenska historien i smädeskrifterna ligger mycket
nära den officiella historieskrivningen som den återfinns hos exempelvis
Lagerbring och von Dalin. Uppdelningen i positiva och negativa exempla
sammanfaller i princip mellan officiella historieböcker och förbjudna smädeskrifter. Vissa historiska personer framställs alltid som hjältar i såväl officiella som oppositionella verk. Bland dem märks främst Gustav Vasa och Gustav II Adolf. Vissa andra beskrivs ständigt som tyranner, och viktigast av
dessa ur den svenska historien är utan tvivel Kristian II, som populärt också
kallades Kristian Tyrann. Att beskriva inhemska furstar i negativa ordalag
tycks av naturliga skäl ha varit mer problematiskt inom den officiella historieskrivningen än vad det var i smädeskrifterna. Som redan nämnts fanns en
ambivalent inställning till exempelvis Karl XII. Denna ambivalens kan även
spåras i smädeskrifterna, där Karl XII omväxlande används som negativt och
som positivt exemplum.
Vissa svenska regenter utsätts dock för kritik även i officiella sammanhang. Främst gäller detta drottning Kristina och Erik XIV. Den senare tillhör
också de mer populära negativa exemplen i smädeskrifterna.
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Som vi sett i Lagman Torgnys brev kunde dock smädeförfattarna vara
långt mer kritiska än officiella historieskrivare i sin beskrivning av landets
forna regenter. En Lagerbring eller von Dalin kunde knappast ha anklagat
Fredrik I för att ha varit inblandad i Karl XII:s död. Överlag tycks dock synen på den svenska historien och dess uppsättning av hjältar och tyranner ha
skiljt sig förvånansvärt lite mellan oppositionella och kungatrogna.
Det finns således få tendenser i de aktuella verken till att omtolka historien och beskriva rojalisternas historiska hjältar som skurkar. Det enda tydliga
undantaget är omtolkningen av kejsar Augustus – en historisk person som
beskrevs som en fredsälskande välgörare av rojalister, men som en grym och
omoralisk despot av en av smädeförfattarna. I allmänhet väljer dock de
svenska författarna att omvärdera Gustaf III och hans handlingar utan att
avvika från sina meningsmotståndares syn på historiens exempla. De utgår i
sin argumentation främst från allmänt accepterade påståenden som ”Gustav
Vasa var en god kung” eller ”Nero var en tyrann”. Inledningsvis i kapitlet
diskuterades hur valet av exempla ofta kan säga något om verkens ideologiska utgångspunkter. Att de svenska smädeförfattarna valt samma historiska
exempla som den rojalistiska sidan skulle kunna tolkas som att de i grunden
hade liknande ideologiska utgångspunkter. I och med historiska personer och
händelser tolkas på liknande sätt är det sannolikt att man utgick från liknande normer och värderingar om exempelvis hur en stat skulle styras, vilka
dygder en furste bör äga, osv. Den fråga där oenighet rådde rörde huruvida
Gustaf III levde upp till idealbilden av en god härskare.

Brevet från Gustav Vasa och religionens roll i
smädeskrifterna
Det redan nämnda verket Transumt af ett bref från Gustaf Iste till Gustaf d.
IIIdje (nr 10) kan betraktas som en pendang till brevet från Torgny Lagman.
Förutom att själva formen, ett fördömande brev från en positivt laddad person ur Sveriges historia, är densamma, finns även innehållsliga likheter.
Redan det inledande ordet, ”Ehuru”, är detsamma i båda verken. I båda fallen beskriver avsändaren också hur han i eftervärlden avnjuter belöningen
för sitt rättfärdiga leverne och både Gustav Vasa och Torgny varnar Gustaf
III för att hans folk kan komma att göra uppror om han inte ändrar sitt sätt.
Brevet från Gustav Vasa tycks dock ha tillkommit något senare, eftersom det
beskriver händelserna under riksdagen 1786. I kontrast till brevet från Torgny var det inte heller ett särskilt spritt verk. Idag finns endast en känd version
bevarad.
I uppräkningen av Gustaf III:s laster och synder påminner verket också
om Jemnförelse emellan de trenne Gustafwer. Historien är därtill en viktig
locus för verkets argumentation. Förutom det stora dygdeexemplet Gustav
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Vasa nämns också Erik XIV, Nero och flera avsatta europeiska kungar som
varnande exempel. Så långt stämmer verket väl överens med ämnesval och
grepp i övriga smädeskrifter i korpus. Vad som däremot gör att brevet från
Gustav Vasa utmärker sig är den framträdande roll som religionen har i argumentationen. På de inledande fem sidorna, av sammanlagt ca nio, utgör
religionen en viktig grund för resonemangen. Gustav Vasa, som införde den
sanna läran, ställs mot Gustaf III, som bryter ned den. Medan Vasa har uppnått sällhet i himmelriket varnas hans ättling för det straff som väntar alla
orättfärdiga furstar efter döden. Gustaf III anklagas också för att sakna gudsfruktan och sätta nöjen och teater framför religion. Därtill hävdar hans förfader att han förstör religionen bland folket, dels genom att vara ett dåligt föredöme och dels genom att han upphöjer de uslaste och mest omoraliska
präster och låter dem predika ute i landet. En intressant vändning i detta resonemang är att minskad religiositet bland folket inte bara framställs som
omoraliskt och farligt för landet, utan att det även sägs utgöra en direkt fara
för kungen själv. Enligt Gustav Vasa är det nämligen i nuläget endast folkets
respekt för Guds bud som håller dem tillbaka från att döda kungen:
Det är Religion som endast håller dine Medborgare tillbaka. Olyckelig om
den tages ur Folkhopens bröst. Den första du då gör olycklig, han blir ock din
baneman. 371

Samtidigt hävdas att folket snart kan komma att be om Guds hjälp för att bli
fria från kungens förtryck. I detta sammanhang diskuteras den motsättning
som kunde upplevas mellan den lutherska betoningen av lydnad mot överheten och en opposition mot en orättfärdig kung. Enligt brevets Gustav Vasa är
det visserligen inte tillåtet att önska överhetens olycka, men kristendomen
tillåter samtidigt att man ber till Gud om att bli befriad från det som är ont.
Således är det enligt den fiktive Gustav Vasa åtminstone inte i strid med
religionen att be till Gud om Gustaf III:s undergång, även om rätten att
genomföra ett direkt uppror skulle kunna ifrågasättas ur ett religionsperspektiv.
Att religionen används som grund för så pass många och utförliga resonemang som sker i brevet från Gustav Vasa är ovanligt i smädeskrifterna.
Vissa av argumenten kan dock återfinnas även i andra verk. I flera andra
skrifter återfinns påståendet att Gud står på folkets sida mot Gustaf III och
att Guds straff på något sätt kommer att drabba kungen. Himla Rösten (nr
74) är till exempel utformad som den högstes fördömande ord till kungen
och i ett par verk från tiden strax efter mordet antyds till och med att det var
Guds vilja som utfördes när Gustaf III dödades. Mot slutet av perioden, efter
kuppen vid riksdagen 1789, händer det även att kungen kopplas samman
med Djävulen. Något som är genomgående är att Herrens straff alltid förut371
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sätts drabba Gustaf III och hans män personligen. I inget av verken förekommer den typ av resonemang som bland andra kungen själv använde i
början av sin regering, där Guds vrede över de styrandes handlingar kunde
drabba hela landet i form av till exempel missväxt.372
Förutom i resonemang kring gudomliga straff förekommer religionen som
locus i första hand i samband med anklagelser om att kungen saknar tillbörlig gudsfruktan. Dessa anklagelser framförs ofta tillsammans med en mängd
andra exempel på att Gustaf III saknar de dygder som krävs av en god regent.
I jämförelse med frihetstiden går det att ana en viss förändring av religionens roll i den politiska retoriken i och med att direkta referenser till Bibeln
är ovanliga i smädeskrifterna mot Gustaf III. Denna utveckling har även
tidigare iakttagits i forskningen om svenskt 1700-tal och tycks ha pågått från
slutet av stormaktstiden. Från att direkta paralleller mellan Sverige och det
bibliska Israel upplevdes ha en plats i retoriken tycks det ha skett en gradvis
utveckling under århundradet mot att religiösa teman undveks i den politiska
retorik som inte direkt handlade om kyrkorelaterade frågor.373 Karin Sennefelt har också noterat en viss utveckling bland smädeskrifterna under frihetstiden, från att kristna dygder hade en central roll till att medborgerliga dygder och senare könsbundna dygder fick en mer framträdande roll.374 I smädeskrifterna mot Gustaf III finns en tendens till att de könsbundna dygderna
har en något mer framträdande roll under den tidigare delen av perioden,
medan medborgerliga dygder som patriotism blir centrala i samband med
kriget och riksdagen 1789. Under ingen del av perioden framstår religionen
som särskilt central i verken. Ett fåtal exempla ur Bibeln förekommer dock. I
brevet från Gustav Vasa framhålls kung Salomon som en förebild, och i
versen ”Wore jag som Salomon Rijk” (nr 120) nämns, förutom Salomon,
även Jehu och Simson. När denna slags exempla förekommer handlar det
ofta om verk där kungens förhållande till prästerskapet på något sätt kritiseras. Som allmänna dygdeexempel används inte bibliska figurer i smädeskrifterna mot Gustaf III. Detta stämmer också överens med den officiella rojalistiska retoriken vid denna tid.
Trots den återkommande kritiken mot Gustaf III:s förhållande till religionen förekommer endast vid ett tillfälle att han kallas för ateist. Inte heller har
det i något av det förbjudna svenska handskriftscirkulerade material jag
kommit i kontakt med förekommit något ifrågasättande av religionen som
sådan. Kungen och prästerna fördöms ofta för sin bristande kristlighet, medan det inte går att se några spår av de deistiska och materialistiska idéer
som förekom i franska klandestina handskrifter. Den etablerade religionen är
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en given referensram. Bilden av svenskarna som ytterst oförstående inför
den kontinentala religionskritiken stämmer väl överens med vad tidigare
forskning visat.375
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6. Tyrannen avslöjar sitt rätta ansikte – de sista
åren 1788–1792

I samband med krigsutbrottet 1788 skedde en markant ökning av antalet
handskriftcirkulerade oppositionella skrifter. Samtidigt förändrades skrifternas innehåll. Allt fler verk tog formen av långa politiska uppsatser, ofta till
försvar för Anjalamännen. Ingående statsrättsliga resonemang blev vanligare, samtidigt som tonen i de direkta smädeskrifterna blev allt hätskare. Anklagelser om tyranni och försvar av folkets motståndsrätt hamnade i fokus.
I samband med de dramatiska händelserna under riksdagen 1789, då Gustaf III med de ofrälses bistånd genomförde en statskupp som ytterligare
stärkte hans makt, blev stämningen i smädeskrifterna om möjligt ännu skarpare. Det var under den perioden vanligt med hyllningar av adelns hjältemod
i kampen mot Gustafs tyranni, och ofta uttrycks en övertygelse om att rättvisan en dag skulle segra och att kungen skulle få sitt rättmätiga straff.
År 1790–1792 skedde en viss minskning av skrifternas antal, i samma
takt som oppositionen i ett allt hårdare klimat gradvis tycks ha gått under
jorden. Under den korta riksdagen 1792 var oppositionen oväntat tyst, vilket
återspeglas i det begränsade antalet handskriftcirkulerade skrifter. De verk
som ändå förekom var skarpa och hotet om drastiska åtgärder var hela tiden
närvarande i dessa skrifter.
Som vi vet tog Anckarström sedan till den mest drastiska av åtgärder, och
konungamordet kommenterades i flera förbjudna verk som utkom strax efter
kungens död. Tonen skiftar från hyllningar av tyrannmördaren till avståndstaganden från handlingen i sig men uttryck av lättnad över att Gustafs regering var till ända.
I följande kapitel kommer sex smädeskrifter från fyra olika tidpunkter
(1788, 1789, 1790 och 1792) att analyseras närmare: Det Politiska Samtalet
på Maja Lisas Caffé Hus (nr 32) från året för krigsutbrottet 1788, Transumt
af Förenings och Säkerhets acten (nr 50) samt Tillökning af Transumtet (nr
64)som behandlar den turbulenta riksdagen 1789, Samtal emellan en Prelat
en Fru en Landtman och en Handlande (nr 76) från tiden kring årsskiftet
1790 samt ”Han dog, Acteurernes Monarque” (nr 102) och Grifte Runor (nr
103) från tiden strax efter mordet 1792.
Tyngdpunkten i kapitlet kommer att ligga på användningen av olika slags
statsrättsliga argument och verkens plats i tidens politiska diskurser. På vilket sätt förhåller sig författarna till frihetstidens politiska debatt och den
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frihetstida konstitutionen? Hur används naturrättsliga argument? Vilka
kopplingar finns till furstespegeltraditionen och dess beskrivning av den
goda fursten respektive tyrannen? Hur förhåller sig författarna till revolutionerna i Amerika och Frankrike?
Svåra kriser för Gustaf och riket: Kriget och Anjala
Den första skriften som ska analyseras, Det Politiska Samtalet, började cirkulera under en dramatisk tid inom det svenska riket. Gustaf III hade i flera
år laborerat med planer på krig. Fram till mitten av 1787 hade planerna rört
ett anfall mot Danmark i syfte att erövra Norge. I samband med att krig bröt
ut mellan Porten (Ottomanska riket, nuvarande Turkiet) och Ryssland vändes Gustafs håg mot öster.
I början av 1788 inledde kungen de direkta förberedelserna till krig mot
Ryssland. I förberedelserna ingick diplomatiska förhandlingar med Danmark, Porten och England om allianser, subsidier och stöd. Dessa förhandlingar misslyckades på alla fronter, men Gustaf III framhärdade i sina krigsplaner och under våren inleddes en rustning av den svenska flottan. De rådgivare som kände till planerna avrådde från projektet i ett läge där varken
finansiering eller allianser var säkrade och där varken flotta eller armé ansågs vara redo att gå ut i strid.376
Kungen lät sig dock inte avskräckas och i slutet av juni 1788 inleddes kriget mot Ryssland. Men det fanns ett problem: enligt 1772 års regeringsform
ägde kungen inte rätt att starta anfallskrig utan ständernas godkännande. För
att kringgå paragrafen lät kungen dels anföra några diplomatiska klavertramp
från rysk sida som bevis för landets fientliga inställning, dels anordna ett
falskt ”ryskt anfall” vid gränsorten Puumala den 28 juni. Exakt vad som
hände vid Puumala är oklart, men det tycks som om hemliga order utgick om
att låta utklädda svenska soldater anfalla sin egen gränspostering.377
Dagen efter det regisserade ”anfallet” inleddes själva kriget genom att
svenska trupper gick in på ryskt territorium.378 Den första stora striden ägde
rum till havs vid Hogland i Finska viken den 17 juli, då två ungefär jämstarka flottor möttes. Slaget firades som en seger från svensk sida, men i praktiken slutade det snarast taktiskt oavgjort. Strategiskt innebar slaget tveklöst
en svår motgång för svenskarna, vars planer på ett blixtanfall mot S:t Peterburg grusades.379 Den svenska flottan gick efter striden in i Sveaborg, men
möttes där av ännu en motgång då det saknades såväl förråd som förberedel376
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se att ta hand om de sårade. Man insåg också snart att varvet vid Sveaborg
var för litet för att utföra nödvändiga reparationer.380
Bland de adliga officerarna grodde redan före krigsutbrottet ett missnöje
med Gustaf III. De bakomliggande orsakerna var flera. Adelsståndet i stort
intog fortfarande den kritiska hållning som visade sig vid riksdagen 1786.
Bland officerarna tillkom även missnöje med ackordsväsendet. Detta system
innebar att en officer vid befordran måste köpa sin tjänst av den tidigare
innehavaren.381 Till detta kom en bland officerarna utbredd indignation över
förordningen av den 3 mars 1788, som stipulerade att den som fick utnämning till en militär befattning måste förbinda sig att utföra husbehovsbränningen av brännvin för sitt boställe. Eftersom denna förordning innebar en
särskild pålaga för enbart militära befattningshavare upplevdes den av
många som en rättskränkning.382
Motgångarna för örlogsflottan, den allt mer spridda misstanken om att
kungen inlett ett grundlagsvidrigt anfallskrig och bristen på mat och utrustning spädde på det redan befintliga missnöjet hos officerarna. En del valde
att begära avsked, men möttes av stort förakt från allmänheten vid sin hemkomst.383
Gustaf III tog sedermera själv över befälet över landtrupper som närmade
sig Fredrikshamn i Finland, och planerade att inta staden under de första
dagarna i augusti, med understöd av landstigande trupper. Men motvind
fördröjde landstigandet, och motsträvigheten hos officerarna kan ytterligare
ha försämrat förutsättningarna för anfallet. Styrkorna fick snart retirera tillbaka över gränsen, och kungen började förlora hoppet om en lycklig utgång
av kriget.384
Strax efter reträtten från Fredrikshamn gick en grupp officerare samman
och undertecknade den så kallade Liikalanoten, riktad till Katarina II, vari
föreslogs underhandlingar om fred. Kort därefter skrevs Anjalaförbundet
under av än fler officerare. I detta dokument framfördes protester mot att
kungen inlett ett lagvidrigt anfallskrig och krav restes på att riksdagen omedelbart skulle sammankallas. Ironiskt nog väckte dessa händelser återigen
Gustaf III:s hopp och företagsamhet, när han insåg vilka propagandistiska
möjligheter som öppnades genom officerarnas myteri.385
Med nyväckt entusiasm återvände kungen till Stockholm. De adliga officerarnas uppror och hotet om ett stundande anfall från Danmark i kombination med de ofrälses djupt rotade misstro mot både adel och danskar gjorde
att kungen såg en möjlighet att vinna de ofrälses stöd. I mitten av september
380
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reste Gustaf III från Stockholm till Dalarna för att upprätta en frikår till försvar mot det stundande danska anfallet. Resan blev en framgång, och frikårer
kom under höstens gång att upprättas på flera ställen i landet. Även i Stockholm bildades en särskild borgarkår till huvudstadens försvar.
I slutet av september kom så det väntade dansk-norska anfallet mot Bohuslän. Angriparna besegrade utan större svårighet de fåtaliga svenska trupperna och besatte Uddevalla, Åmål och Bohus fästning. Längre kom de inte
förrän medling från Englands sida ledde till ett stillestånd som varade till juli
1789, då Danmark utfärdade en neutralitetsförklaring.386
Kungen utnyttjade Anjalaförbundet för att vinna de ofrälses sympatier,
men de direkta åtgärderna mot officerarna lät vänta på sig. Det rättsliga efterspelet inleddes först tre månader efter aktens underskrivande, den 15 november, då häktningsorder utgick för de ledande officerarna. Rättegångarna
inleddes sedan i mars 1789, och pågick i ett drygt år. Ett antal officerare
dömdes till döden för förräderi, men i slutänden kom endast en av dem, Johan Henrik Hästesko, att avrättas.387
Om vi utgår från att Det Politiska Samtalet tillkom under hösten 1788
hade rättsprocessen mot Anjalamännen alltså knappt hunnit inledas. Frågan
befann sig fortfarande i ett skede där det fanns en möjlighet att påverka så
väl den offentliga opinionen som de styrandes beslut. Även då det gällde
skriftlig propaganda hade kungens och rojalisternas reaktion nämligen dröjt.
Först den 29 september kom den första offentliga tryckta skriften som anspelade på händelserna. Gustaf III varnade då i en kungörelse för fienders
stämplingar avsedda att skapa söndring inom riket och mellan kung och undersåtar. Några detaljer offentliggjordes inte. I sin avhandling om svenska
kungörelsers funktion under 1700-talet antar Elisabeth Reuterswärd att bristen på detaljer i det här fallet berodde på att överheten förutsatte att nyheter
om händelserna i Finland redan nått större delen av landet.388 Det är kanske
osannolikt att allmänheten kände till exakt vad som utspelat sig vid Anjala,
men de flesta borde ha insett att kungörelsen anspelade på upproriska officerare. Stämningen i armén var känd redan före Anjalaförbundet, och de officerare som valt att ta avsked hade fått utstå skarp kritik. Därtill hade troligen
uppgifter om Anjalaförbundet spridits muntligt och genom privata brev.
Gustaf III själv och hans medarbetare bidrog sannolikt till att sprida uppgifter under kungens resa till Dalarna i september.389
Personer tillhörande samhällets högre skikt hade även tillgång till utländsk press, som var långt mer generös än den inhemska vad gällde uppgifter om politiska händelser i Sverige.390 Som så ofta spreds också handlingar
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som Anjalamännens föreningsakt, Liikalanoten och andra dokument i handskrifter över landet. Avskrifter av dokumenten återfinns i ett flertal handskriftsamlingar från tiden, och omnämns i brev under hösten 1788.391 Troligtvis var därför de specifika detaljerna kring Anjalaförbundet kända bland
en del av befolkningen, trots att den officiella informationen var sparsmakad.
Först i oktober började det spridas tryckta rojalistiska skrifter som anspelade på saken. Borgmästare Yckenberg i Uppsala höll den 18 oktober ett tal
som strax därefter trycktes, där han målar upp en mörk bild av rikets tillstånd
och sedan utbrister:
Men! ömsinte Medborgare, - lät oss icke widare stadna wid denna mörka tafla, och än mindre at wilja utforska uphofwen til alla dessa olyckor, om de än
skulle kunna leda sig från sådane Mordbrännare, de där med facklan i hand
trotsa all lydnad och Konunga-bud, nog af, at wi upriktigt önske, det, hwarken någras Regeringslystnad, utländskt Guld, eller Poultroneri, til någon del
wållat alt detta, den bästa Konungs bekymmer och hela Rikets tilämnade
ofärd.392

Yckenbergs ord om ”Mordbrännare” som ”trotsa all lydnad och Konungabud”, och om att det hela kunde bero på ”någras Regeringslystnad, utländskt
Guld, eller Poultroneri [feghet]” ger en tämligen god sammanfattning av de
anklagelser som riktades mot armén i Finland. Bland andra skrifter från slutet av oktober och början av november kan nämnas dikten Afskedet, som
prisade ädelmod och fördömde feghet och innehöll tydliga anspelningar på
officerarna i Finland, samt en artikel i Götheborgs Allehanda som fördömde
förräderi i tämligen allmänna ordalag.393
Den 14 november utkom en skrift som var långt mer explicit än de tidigare trycken: Aftryck af et från Finland ankommit bref, af d. 14 september
1788, angående åtskillige stämplingar samt hwad som händt wid Fredrikshamns belägring. I denna skarpa skrift, känd som ”Brevet från Finland”,
anklagades upproriska officerare för att genom ordervägran och allmän obstruktion ha orsakat nederlaget vid Fredrikshamn. Där beskrevs även hur
finska officerare under ledning av överste Göran Magnus Sprengtporten
konspirerat att med rysk hjälp skilja Finland från Sverige, och det påstods att
en officer sålt svenska rekognosceringskartor till Ryssland. Här handlar det
alltså om uttalade och detaljerade beskrivningar av såväl myteri som förräderi. Det var djupt allvarliga anklagelser, som i förlängningen handlade om
Anjalamännens liv. Såväl landsförräderi som myteri och mottagande av mu-
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tor från främmande makt var brott som enligt missgärningsbalken skulle
straffas med döden.394
Brevet innehöll också en tydlig kritik mot hela adelsståndet, även om
adeln aldrig nämndes direkt. Det konsekventa utelämnandet av adelsståndet i
beskrivningen av kungens trogna undersåtar talar dock sitt
tydliga språk i formuleringar som: ”i synnerhet äro Präste- och Borgarestånd samt Bönderna härstädes på det högsta skandaliserade och förargade
öfwer Armeens owärdiga, straffbara och oförlåtliga upförande.”395
Ungefär en vecka senare utkom pamfletten Erindringar til de missnögde i
landet. Där talas explicit om ”Swea Ädlingar” och kritiken mot adelsståndet
är stark. Inledningsvis beskrivs Gustaf III:s alla välgärningar för landet och
mot det ställs de adliga officerarnas brist på trohet mot sin konung. Det påpekas att själva grunden till adelns privilegierade ställning i riket är att de har
till uppdrag att bibehålla lugnet inom landet och försvara rikets gränser mot
yttre fiender, men att de nu istället agerat upproriskt och förrädiskt. Under
ytan antyds ett ifrågasättande av adeln som stånd: Om de inte uppfyller sina
plikter, varför ska de då inneha privilegier?396 Särskilt Brevet från Finland,
men även Erindringar til de missnögde, spreds i för tiden stora upplagor,
trycktes om på flera ställen i riket och väckte uppmärksamhet bland hela
befolkningen.397
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Satirisk teckning över de avskedstagande officerarnas
feghet. UUB Nordin 951.

Samtal på kaffehuset mitt under brinnande krig
I Det Politiska Samtalet på Maja Lisas Caffé Hus återges ett samtal mellan
två män, kallade ”Rojalisten” och ”Patrioten”. De träffas av en slump på
Maja-Lisas kaffehus i Stockholm, och börjar språka om aktuella politiska
frågor. Samtalet inleds med några kommentarer om nyligen utkomna tryck,
där Rojalisten uttrycker en naiv tro på det han läst i rojalistiska skrifter, medan Patrioten beklagar sig över bristen på goda tryckta verk under vad han
kallar ”Skrif Tyraniet”. Detta utgör en kommentar till själva förutsättningarna för Det Politiska Samtalet, som i sig är ett verk som inte kan tryckas under rådande förhållanden. Outtalat ligger i konstaterandena om tryckfrihetsläget en påminnelse till läsaren om att handskriftcirkulerade verk inte utsatts
för någon censur, och att just denna text därför har möjlighet att vara mer
sanningsenlig än tryckta skrifter.
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Efter denna inledning kommer samtalet in på huvudfrågorna. Rojalisten
startar det politiska grälet genom att kalla armén i Finland för ”Poultroner
och Landsförrädare” och hävda att den som håller med dem är ”gement och
nedrigt sinnad”. Patrioten argumenterar emot och använder sig framför allt
av statsrättsliga resonemang vars kärnpunkt är att Gustaf III brutit mot regeringsformen och att armén i Finland därmed var tvungen att skydda grundlagens helgd och folkets frihet. Huvudsyftet med verket är således att försvara
och legitimera Anjalamännens handlande.
Verket finns bevarat i 14 kända versioner, och hör därmed till de mest
spridda av de verk i avhandlingskorpus som går att datera till tiden 1788–
1792. I Stig Jägerskiölds i övrigt förtjänstfulla artikel ”Tyrannmord och motståndsrätt 1792–1809” (1961) uppges att Det Politiska Samtalet trycktes
under Gustaf III:s levnad, men allt tyder på att det är en missuppfattning, och
att verket endast spreds i handskrift.398
När skrevs Det Politiska Samtalet?
I titeln till en version av Det Politiska Samtalet anges datumet 9 november
1788, och i en annan anges oktober samma år.399 I den ofullbordade och postumt utgivna avhandlingen Sammansvärjningen mot Gustav III (1959) föreslår Anders Larson dateringen april 1791 och samma år nämns av Stig Jägerskiöld i hans tidigare nämnda artikel.400 Jägerskiöld anger ingen källa till
uppgiften, men det är sannolikt att han baserat sig på Larsons studie. Denne
stödjer sig i sin tur på en version av Det Politiska Samtalet som avslutas med
årtalet 1791, vilket Larson tolkat som en angivelse av tillkomståret. Jag anser
det vara troligare att årtalet anger när just den versionen nedtecknats, snarare
än när verket först kom i cirkulation.401
En omständighet som talar för att verket började spridas under hösten
1788 är att regeringsformen av år 1772 omtalas som den gällande lagen,
vilket tyder på ett tillkomstdatum före Förenings- och säkerhetsaktens införande i februari 1789. Överhuvudtaget är det osannolikt att ett verk från 1791
som diskuterar statsrättsliga principer i förhållande till den inrikespolitiska
situationen inte skulle ta upp riksdagen 1789, utan istället diskutera händelserna i Finland 1788. Flera detaljer i texten talar för denna datering. Tidskrif398
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ten Medborgaren, som diskuteras i inledningen började till exempel utkomma den 24 september 1788. Anders Lanærus kungakritiska pamflett om sedernas förfall, som också nämns, utkom även den 1788, troligen under hösten eftersom den omnämns i källor från början av november detta år.402
Rojalisten kommenterar också att England och Preussen lovat komma till
svenskarnas bistånd i kriget, vilket tyder på att verket författats tidigast i
oktober. I början av oktober framförde nämligen den brittiske ministern i
Köpenhamn besked till den danske befälhavaren om att England och Preussen var beredda att komma till Sveriges undsättning om inte de danska fientligheterna upphörde. Den 10 oktober utgick en deklaration från Vilhelm
Fredrik II av Preussen till Danmarks regering om att preussiska trupper skulle gå in i det danska Holstein såtillvida inte stillestånd genast ingicks med
svenskarna. Denna deklaration kom inte till Gustaf III:s kännedom förrän
den 17 oktober. Rutger Fredrik Hochschild nämner i sina dagboksanteckningar att en kurir ankom till Stockholm den 21 oktober och meddelade att
preussiske kungen lovat anfalla med 16 000 man om de danska trupperna
inte lämnade Sverige.403 I Det Politiska Samtalet uppges 60 000 istället för
16 000 man, men angivelsen av ett exakt antal talar för att verket tillkommit
efter att uppgifterna nått Stockholm. Det kan förstås också ha baserats på
rykten som cirkulerat ännu tidigare, vilket gör dateringen utifrån den händelsen något osäker. Vi har däremot en säker tidigast möjliga datering i datumet
för Medborgarens första nummer, den 24 september, medan datumet för
kurirens ankomst till Stockholm den 21 oktober kan anses vara en trolig
sådan. Att fastställa en senaste möjliga datering är något svårare, men verket
bör definitivt ha tillkommit innan Förenings- och säkerhetsaktens antagande
den 21 februari 1789.
Vi kan alltså konstatera att Det Politiska Samtalet med största sannolikhet
tillkom precis i det läge då de rojalistiska skrifterna mot Anjalamännen började spridas på allvar, samt att rojalisternas vanligaste anklagelser handlade
om officerarnas påstådda feghet, myteri och förräderi.
Syftet: Att försvara Anjalamännen
Det Politiska Samtalet är ett komplicerat verk som tar upp flera tunga politiska ämnen. Frågan om huruvida Anjalamännen är skyldiga eller oskyldiga
till förräderi är central och därför används främst tekniker från den judiciella
genren, men där förekommer också andra typer av argumentation. För att
undergräva den anklagande partens trovärdighet smutskastas kungen, rojalisterna i allmänhet och Rojalisten i synnerhet, och i dessa stycken används
tekniker från den demonstrativa genren. Mot slutet av verket förklarar Patrioten hur regeringsformen borde ändras för att liknande händelser ska kunna
402
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undvikas i framtiden, och eftersom det handlar om ett rådgivande resonemang används där främst deliberativa grepp.
De frågor som tas upp i verket rör sig på två olika nivåer. Diskussionen
har sin utgångspunkt i de specifika händelserna i Finland (in specie), men rör
sig sedan till en allmängiltig nivå (in genere) när Patrioten för att underbygga sitt försvar av Anjalamännen tar upp frågor om hur en stat bör styras och
om människornas grundläggande rättigheter och skyldigheter.
På den specifika nivån kan fyra teser urskiljas, där den första är utgångspunkten för verket och stöds av övriga teser: 1. Anjalamännen har inte begått
landsförräderi, utan har uppfyllt sin plikt som goda medborgare. 2. Gustaf III
är en dålig kung som leder landet i fördärv. 3. Rojalistens och hans meningsfränders åsikter är grundade i dumhet och egoism. 4. Sverige behöver en ny
författning som erbjuder motvikter till regentens makt och föreskriver en
tydlig maktdelning.
På den allmängiltiga nivån kan huvudtesen sägas vara: Regenten är till för
folkets väl och ska stå under lagen. Till detta kommer ett par underteser: 1.
Lagen, och i synnerhet regeringsformen, är en överenskommelse mellan
regenten och folket, och om regenten bryter sin del av avtalet upphör också
folkets förpliktelser mot regenten. 2. Det är var medborgares plikt att känna
till innehållet i regeringsformen, och att i den mån det står i deras makt försvara denna grundlag mot kränkningar.
Formen: Ett lättillgängligt samtal
Utmaningen för författaren (eller författarna) har framför allt legat i att göra
de komplicerade och abstrakta resonemangen begripliga och intressanta för
läsarna. Andra författare av oppositionella skrifter med liknande budskap
valde ofta en mer formell form, såsom promemorian, och använde en tydligt
undervisande stil. Författaren till Det Politiska Samtalet har däremot gjort en
medveten ansats att nå utanför den begränsade kretsen av personer med både
högre formell bildning och politiskt engagemang som kan antas ha utgjort
publiken för de längre och mer formella verken. Det kan inte råda någon
tvekan om att det fanns ett starkt sug efter information om händelserna i
Finland, även i de breda folklagren, med tanke på den stora efterfrågan på
verk som Brevet från Finland och Erindringar til de missnögde. Författaren
till Det Politiska Samtalet tycks ha tagit fasta på det och därför valt en form
som hade potential att nå ut till en bredare målgrupp och påverka opinionen i
stort.
En viktig uppgift var att behaga åhörarna eller läsarna. En alltför hög stil
och svåra begrepp riskerade att avskräcka dem som inte var vana att läsa
formella dokument. Till skillnad från exempelvis promemorian var samtalet
en form som de flesta läskunniga var bekanta med. Det var ett slags ”extraretorisk” modell som förekom inom en rad områden, varav det största var
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andaktslitteraturen.404 Det Politiska Samtalet anknyter främst till den under
1700-talet populära essäpressen, där samtal mellan olika stiliserade figurer
var ett vanligt inslag. I den främsta föregångaren inom genren, Addisons och
Steeles The Spectator (1711–1712), återgav till exempel ofta berättaren, ”the
Spectator”, samtal han sade sig ha hört på kaffehus och klubbar. Samtalet
som form finns även inskrivet i namnet på flera svenska tidskrifter från frihetstiden, såsom Samtal emellan Argi Skugga och en obekant Fruentimbers
Skugga (1738–1739) och Tanckar Öfver Den Swenska Oeconomien Igenom
Samtal Yttrade (1738).405 Denna slags essäpress hade sin glansperiod under
frihetstiden, men förekom fortfarande under Gustaf III:s regeringsperiod.
Den tidskrift som brukar räknas som genrens slutpunkt i Sverige är Medborgaren, som vid debuten till stor del bestod av samtal mellan stiliserade personer, och som också omnämns i Det Politiska Samtalet.406 Även bland de
handskriftcirkulerade politiska skrifterna från tiden återfinns flera verk med
liknande utformning.407
Samtalet mellan två personer av motsatta övertygelser påminner om retorikens pro et contra, där argument för och mot en tes redovisas. När båda
sidor får komma till tals ger det ett visst intryck av objektivitet, och det skapar en upplevelse av att läsaren eller åhöraren själv får fälla avgörandet. I
Det Politiska Samtalet förstärks denna känsla av författarens flitiga användande av evidentia, att måla upp en åskådlig bild av skeendet, vilket får läsaren att känna sig som ett ögonvittne som kan dra sina egna slutsatser utifrån
händelserna. I praktiken är förstås den här typen av samtal ofta upplagda så
att ena sidan är långt mer övertygande än den andra. I vårt fall råder det ingen tvekan om vem det är tänkt att läsaren ska sympatisera med. Redan utrymmesmässigt får Patriotens argument större plats. Av 217 rader utgörs
endast 70, eller ca en tredjedel, av Rojalistens repliker. Även deras sätt att
argumentera skiljer sig åt; medan Patrioten åberopar naturrätten och regeringsformen uttrycker Rojalisten mest tvärsäkra åsikter utan att motivera dem
närmare. Ofta blir hans repliker rent komiska, som när Patrioten säger sig
lita till sitt förnuft och Rojalisten svarar att ”det hör icke hit” (rad 40).
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Protagonisterna: Rojalisten och Patrioten
Politiska skrifter i form av samtal mellan ”rojalister” och ”patrioter” förekom redan i början av 1700-talet, 408 men orden genomgick vissa mindre
betydelseförändringar under århundradets lopp.
När ordet ”patriot” först togs upp i nationalspråken från latinet kom det
ganska snart att utöka sin innebörd från det tämligen neutrala ”landsman” till
att även omfatta egenskaper som trohet, lojalitet och beredskap att ge upp sitt
egenintresse för det allmännas bästa. I Sverige kom det under frihetstiden att
bli ett politiskt honnörsord som användes i flera syften. Begreppet tycks
också ha haft en viss anknytning till republikanska ideal om medborgerlig
dygd. Så exempelvis hos Rousseau, som framhöll patriotismen som ett fundament för staten. På svensk botten märks Anders Nordencrantz (1697–
1772) som i sina politiska skrifter framhöll medborgarens vilja att uppoffra
sig för det gemensamma bästa som en förutsättning för ett gott samhälle.409
Ordet ”rojalist” har en mindre nyanserad innebörd, och kan i det här
sammanhanget bäst beskrivas som en ”person som stöder den kungliga politiken”.410 År 1788 hade begreppen ”rojalist” och ”patriot” även mer konkreta
betydelser. De två politiska läger som vuxit fram i den svenska inrikespolitiken, de som stödde kungen och de som var i opposition, kallades i dagligt tal
för just ”rojalister” respektive ”patrioter”. Detta märks i ”Patriotens” kommentar om att han inte bekänner sig ”blindvis” (ung. slaviskt, kritiklöst)
”hvarken til Rojalister eller Patrioter”(rad 38–39).411
Samtal mellan personer som representerar olika grupper, stånd eller åsikter var vanliga i 1700-talets litteratur, inte minst i politiska skrifter. Personerna är ofta fiktiva och stereotypa och har namn som tydligt signalerar vad
de är tänkta att representera, såsom ”Rojalisten” och ”Patrioten”, eller ”Prelaten” och ”Handlanden”. Ingemar Carlsson påpekar att det inte är omöjligt
”att en eller annan av dessa fiktiva personer kan ha dolt för samtida läsare
kända profiler”. Sådana anspelningar tycks oftast ha varit outtalade, och
inbjöd läsaren till gissningar.412 I Det Politiska Samtalet avslöjas dock Rojalistens identitet i slutet av samtalet, då han talar om att han ”är Bryggare och
heter Ab: Wmn ”. Förkortningen, som i vissa versioner skrivs ut, lär utan svårighet ha kunnat utläsas som ”Abraham Westman” av läsare från Stockholmstrakten och troligen även av politiskt insatta personer från andra delar
av riket. Att hans namn inte avslöjas förrän i verkets näst sista replik gör att
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gissningsmomentet kvarstår för läsaren, vilket skapar spänning och nyfikenhet.
Den Westmanska släkten var känd i politiska sammanhang och enligt
uppgift närdes ett adelshat inom släkten.413 Bryggare Abraham Westman var
en övertygad rojalist som tycks ha dragit särskild uppmärksamhet till sig
under hösten 1788. Han sades bland annat ha uppmuntrat en officersfientlig
folkmassa som samlats utanför en källare där två hemvända officerare befann sig.414 Det kan således inte ha varit svårt för en dåtida läsare att föreställa sig den bevittnat livlige och politiskt engagerade bryggare Abraham
Westman sitta på ett kaffehus och tala i kungens sak mot de finska officerarna.
Westman var som framgår en omstridd man och tillhörde oppositionens
hatobjekt, vilket bland annat märks genom att hans namn återkommer i
andra smädeskrifter mot kungen och hans anhängare.415 Patrioten uttrycker
troligen på ett ganska realistiskt sätt de oppositionellas åsikt om bryggaren
när han besvarar avslöjandet av namnet med: ”Fy fan; Adieu”. Satiren över
en välkänd och politiskt omstridd Stockholmsbo bör också den ha fungerat
som ett lockande element för läsaren.
Rojalisten nämner dessutom flera meningsfränder vid namn. Alla dessa,
gulddragaren ”Bror Oldbg”, skomakaren ”Bror Timn” samt ”Gladmrs ” var
även de verkliga personer i dåtidens Stockholm, vars fullständiga namn utläses Carl Ernst Oldenburg, Gabriel Timan och Johan Petter Gladberg. Som
Rojalisten antyder var alla tre aktiva inom borgerskapets militärkår, vilket
även Westman var.416 De var troligen personligen bekanta, om inte genom
militärkåren så genom ordenssällskapen.417 Allt tyder på att de alla var erkända rojalister. Om gulddragaråldermannen Oldenburg skriver till exempel
Carl Forsstrand i Storborgare och stadsmajorer (1918) att han ”företedde
flera likheter [med Abraham Westman] såväl i tänkesätt som uppträdande”.418
Att Patrioten aldrig namnges, utan förblir en slags ”Envar”, medan både
Rojalisten och hans meningsfränder är verkliga personer, framstår som ett
naturligt val av författaren. Det gör Patrioten till ett identifikationsobjekt
som fungerar för de flesta (manliga) läsare. Blotta faktum att Rojalisten
namnges och blir en individ gör det svårare för en läsare att identifiera sig
med honom, och det framstår heller inte som önskvärt med tanke på alla de
negativa och löjeväckande egenskaper han ger prov på.
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Genom hela verket undergrävs Rojalistens ethos på olika sätt. Han framstår som en politiskt naiv figur som låtit sig luras av den rojalistiska propagandan och därför förbehållslöst hyllar kungen. Hans naivitet avslöjas redan
i verkets inledning. Medan Patrioten uttrycker sig vältaligt och kritiserar
författaren av Medborgaren för att vilja förleda en godtrogen allmänhet
tycks Rojalisten däremot vilja hävda att innehållet i tryckta skrifter inte bör
ifrågasättas just därför att de är tryckta. ”Är ni rasande”, utbrister han, ”som
vill disputera Tryckta skrifter?” Hans starkaste argument för att författaren
till Medborgaren är hedervärd är att han hört det sägas av personer som imponerat på honom genom titlar och fina formuleringar: ”Bror Oldbg och
Bror Timn som begge äro Compagnie Chefer och dessutom en grossör, som
talar hela långa meningarne, har berömt honom och sagt, at han är en stolt
karl.”
Men Rojalistens åsikter verkar inte bara ha sin grund i naivitet, utan det
antyds att egennytta och egenkärlek har påverkat hans ställningstagande. Det
är särskilt framträdande i samband med hans engagemang i borgerskapets
militärkår. Hans uppenbara stolthet över sin position i kåren i samt behovet
av att berätta hur rik och betydelsefull han är ger en fingervisning om att
hans rojalism kanske främst är grundad i en önskan att bli uppmärksammad
av makthavare och få högre status i samhället.
Stockholms borgerskaps militärkår och landets övriga frikårer fick också
stor uppmärksamhet och gillande från kungen, och hyllades i rojalistiska
sammanhang.419 Uppsalas borgmästare Yckenberg, som i en annan smädeskrift beskrivs som ”Fänadens och Wessmans [Westmans] Bror”420, beskrev
till exempel kåren i sitt tal den 18 oktober 1788:
och wände wi oss ytterligare endast litet om til det ädelmodiga och wördnadswärda Stockholms Borgerskap, må man wäl snart falla uti en slags förnöjande förtjusning, ty de wåga alt, och med et Swenskt hieltemod, tråtsa tusende dödar, för at förswara sin Stad, och alles wårt dyrbara samt höga Konungahus.421

Denna sorts översvallande hyllningar av en otränad civil militärkår som aldrig deltagit i strid utgjorde ett tacksamt mål för raljanta kommentarer från
oppositionen.422
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Rojalistens militära engagemang antyds först i uttalandet: ”men de
[svenska armén i Finland] hade bordt gå på, derföre, at de i freds tider sitta
och dra sina löner. Hade vi bara blifvit Commenderade, vi skulle ha visat,
hvar et rätt svenskt hjerta sitter.” Patrioten förstår inte vad som åsyftas med
”vi”, utan kommenterar: ”Jag är aldeles förbryllad uti hvad syn punct jag
skulle anse min herre; men det bör icke vara någon Militair obekant, hvad
hårdt öde armeen måste vidkjänna.” Underförstått är att Rojalisten knappast
kan vara en äkta militär.
Ännu löjligare framstår Rojalisten när han konstaterar att även han lidit av
kriget, eftersom han fått betala en ansenlig summa för sin uniform, samtidigt
som försäljningen har minskat på hans krogar. Det futtiga i hans lidande
framhävs av Patriotens beskrivning av hur militären lider under ackordssystemet och folket utarmas.
Till undergrävandet av Rojalistens ethos bidrar också uppgiften i en not
om att ”vår stadsman [Rojalisten] har blifvit afstraffad med en månads vatten
och bröd, för våld och tjuf bränning under förra [brännvins]förbudet”, något
som särskilt förminskar hans trovärdighet när han talar om vikten av att följa
lagen.
Patrioten framställs däremot som en positiv motpol till Rojalisten. När
Rojalisten skryter om sin rikedom och status framhåller Patrioten sina enkla
omständigheter, och anknyter därmed till de götiska idealen om enkelhet.423
Det framhävs att han arbetat sig upp till sin nuvarande position, och han har
således gjort sig förtjänt av det han har, även om det inte är mycket. Medan
Rojalisten flera gånger argumenterar för sin ståndpunkt genom att hänvisa
till vad andra tycker säger Patrioten att han inte okritiskt ansluter sig till någon grupp eller person, utan stödjer sig på sitt eget förnuft.
Patriotens ethos stärks än mer av att han använder sig av nyckelord som
är kopplade till upplysningsidealen och hade en stark positiv laddning i samtiden. Tidigt säger Patrioten att han ”älskar sanning och Rättvisa, och är af
förnuftets Parti”. Just dessa ord har nedskrivaren av en version uppfattat som
extra viktiga och strukit under. Orden ”sanning”, ”rättvisa” och ”förnuft”
upprepas sedan på strategiska ställen i verket, liksom även ”medborgare”,
”rättighet” och ”frihet”.
Patrioten kan ses som en personifikation av den ideale medborgaren. Han
står för måttfullhet, sanning, upplysning och rättvisa. När han engagerar sig i
rikets angelägenheter är det inte för personlig vinnings skull utan för att han
uppriktigt vill verka för det allmännas bästa och för alla medborgares frioch rättigheter. Patrioten har också nått sina ståndpunkter efter noga övervägande av den tillgängliga informationen, och har bildat sig en egen uppfattning grundad på sitt förnuft. Han äger således en mängd politiska dygder
som läsaren kan tänkas vilja identifiera sig med.
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Verket är på flera sätt utformat så att en bred läsargrupp ska kunna identifiera sig med protagonisten, men den tänka läsaren tycks hela tiden vara en
man. Hela verket rör sig inom en manlig diskurs. De två protagonisterna är
båda män, samtalet äger rum i en miljö där nästan enbart män vistades och
inget tyder på att ordet ”medborgare” skulle kunna användas om en kvinna.
Scenen: Maja Lisas kaffehus, Riddartorget, Stockholm
Flera av de smädeskrifter som analyserats i tidigare kapitel har ett ickerealistiskt ramverk, som riddarspelsparodin från 1779 med sin mytiskmedeltida miljö eller den döde Lagman Torgnys brev från Valhalla. Det
Politiska Samtalet utmärker sig i sammanhanget genom sin lekfulla antydning om att det skulle kunna vara ett verkligt samtal som återges. Det förekommer hela tiden ”realistiska” markörer som omnämnanden av verkliga
personer och tidpunkter. Den exakta dateringen 9 november 1788 som anges
i en version stämmer till exempel överens med Patriotens kommentar på rad
2 om att det är tomt på kaffehuset eftersom det är söndag – den 9 november
1788 inträffade nämligen just på en söndag. Som vi sett namnges också flera
verkliga personer. Det är sannolikt att de ”realistiska” markörerna av samtidens läsare uppfattades som en signal om genretillhörighet snarare än som
ett tecken på att verket hade något slags dokumentära kvaliteter. Även på
den punkten anknyter Det Politiska Samtalet till essäpressen, vilken enligt
Ingemar Oscarsson innebar ”en vändning mot det realistiska, aktuella och
igenkännliga.”424
Att samtalet äger rum på Maja Lisas kaffehus nämns både i verkets titel
och i dess inledande replik. Även detta anknyter till den realistiska tonen,
eftersom det var en känd lokal som låg vid Riddartorget i Stockholm.425 Såväl Maja Lisa – eller Maria Elisabeth Borgman som var hennes verkliga
namn – som hennes kaffeutskänkning spelar för övrigt viktiga roller i Bellmans Lust-spel den 17 julii 1790, vilket tyder på att det rör sig om ett allmänt välkänt etablissemang i tidens Stockholm.426
På kaffehusen samlades en stor del av Stockholms manliga befolkning
inte bara för att inmundiga kaffe eller starkare drycker, utan även för att spela spel, röka och samtala om aktuella ämnen. Klientelet ska enligt Claes
Lundin ha bestått av ”bildade manspersoner med olika sysselsättningar, både
köpmän och bodhandlande, lika väl som statens tjänstemän af olika grader
samt till och med ganska förnäma personer”, vilket stämmer överens med
vad vi får veta om Rojalistens och Patriotens sociala ställning.427 Även Karin
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Sennefelt framhåller i en studie om frihetstidens riksdagskultur att kaffehusen i Stockholm hade ett klientel av blandad ståndstillhörighet, och då särskilt i samband med riksdagarna, när staden svämmade över av riksdagsmän
från alla stånd.428 Riksdagsmännen diskuterade gärna politiska angelägenheter på kaffehusen, men även mellan riksdagarna var det vanligt att det samtalades om politik och nyheter i stadens offentliga lokaler.429 Enligt Sennefelt
sågs det offentliga politiska samtalet under frihetstiden som en medborgerlig
dygd. Idealt sett skulle samtalet föras mellan främlingar, vara oreglerat och
öppet, röra det allmänna och ge olika synvinklar på samma problem – ett
ideal som ligger nära det som sker i det fiktiva samtalet på Maja Lisas.430
Scenen på kaffehuset anknyter således tydligt till det dagliga (politiska)
livet i Stockholm och de flesta läsare torde ha känt igen platsen, personerna
och omständigheterna. De realistiska detaljerna bidrar till att skapa evidentia
via descriptio (beskrivning), vilket ger läsaren intrycket av att vara ögonvittne till samtalet. Det är ett grepp som kan fungera för att väcka intresse, få
verkets innehåll att framstå som trovärdigt samt göra innehållet lättillgängligt för läsaren.
Scenen saknar inte heller litterära föregångare. Kaffehuset förekommer
flitigt som scen för episoder i essäpressen, som även gick under namnet
”kaffehusjournalistik” (eftersom den dels tog upp de ämnen som diskuterades på kaffehus och klubbar och dels lästes i dessa miljöer).431 Samtal på
kaffehus återfinns även inom äldre politisk litteratur.432
Liksom den tysk-svenske marknadsutroparen i Lanterna magica tycks
Rojalisten, med sina ofta ofrivilligt komiska och tvärsäkra politiska uttalanden, också anknyta till en figur från tidens teaterscen. På hösten 1776 spelades till exempel en komedi av Olof Kexél där en herr Ehrenproject, beskriven som ”en politisk Pratmakare”, diskuterar dagens politiska nyheter på ett
kaffehus.433 Även Bellman och Schröderheim använder sig av kaffehuset
som plats för samtal om dagsaktuella händelser i dramatiska stycken.434
Inom såväl essäpressen som komedierna har scenerna på kaffehusen en
skämtsam prägel. Att de två figurerna i Det Politiska Samtalet befinner sig
på ett kaffehus kunde troligen uppfattas som en antydning om att de kunde
tillhöra den grupp av komiska politiska pratmakare som befolkade kaffehusen på teaterscenen och i tidskrifterna. Redan själva inramningen ger således
en fingervisning om att verket innehåller humoristiska och satiriska element.
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Det är också möjligt att valet av miljö kunde få läsaren att tänka på det
dåliga rykte kaffehusen började få på grund av utskänkningen av alkohol.
Patrioten avvisar dock redan i sin andra replik Rojalistens förslag om att de
ska dricka öl eller brännvin, och stärker på sätt genast sitt ethos i jämförelse
med Rojalisten. Att Rojalisten är en politisk pratmakare av den mer komiska
sorten, medan Patrioten tvärtom står för moderation och förnuft, framträder
än tydligare i det följande stycket, där tidskriften Medborgaren diskuteras.
Anjalamännen: skyldiga eller oskyldiga?
Verket har, som redan konstaterats, tydliga judiciella drag. Rojalisten agerar
åklagare och Patrioten försvarare, medan Anjalamännen sitter på de anklagades bänk.
Det största och allvarligaste brottet Anjalamännen anses ha begått är
landsförräderi, men även andra anklagelser framförs. Rojalistens angrepp
speglar i stort innehållet i de rojalistiska skrifter som utkom under hösten
1788. De kan sammanfattas med:
1.
2.
3.
4.
5.

Officerarna i Finland har förrått sitt land.
De har visat otacksamhet.
De har svikit sin plikt.
De har drivits av feghet.
De har orsakat militära nederlag för Sverige.

Den sorts argument som dominerar i Patriotens repliker tillhör en strategi
som beskrivs i den klassiska retorikens ”statsuslära”, nämligen relatio criminis, en försvarsstrategi där skulden återförs på den anklagande parten.435 I det
här fallet läggs skulden på Gustaf III själv, och det argumenteras för att
kungen handlat på ett sätt som tvingade Anjalamännen att agera som de
gjorde.
Strategin att överföra skulden på Gustaf III används på flera punkter i Patriotens försvar, och även högre moraliska och naturliga lagar och rättigheter
åberopas. När det gäller huvudanklagelsen om landsförräderi vänder sig
Patrioten till statsrättslig kontraktsteori och naturrätt för att visa både att
Anjalamännen handlat moraliskt och juridiskt försvarbart och att det i själva
verket är kungen som är brottslig.
Naturrätten var en viktig del av den politiska filosofin under tidigmodern
tid. Under 1600-talet kom Aristoteles inflytande över det statsrättsliga tänkandet sakta att försvagas, för att göra plats för filosofer som Hobbes, Locke,
Pufendorf och Grotius. De olika naturrättsliga teorier som de stod för var
förbundna med en tanke om ett ursprungligt naturtillstånd som rådde innan
samhällen och stater bildades. I naturtillståndet var alla människor, eller
åtminstone alla hushåll, fria och jämlika. De flesta filosofer utgick från att
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detta tillstånd var vanskligt och osäkert. På grund av osäkerheten skulle
människorna ha beslutat att ge upp delar av sin personliga frihet för att inordna sig i ett samhällssystem som krävde lydnad och underordning under en
övermakt, men erbjöd större säkerhet och stabilitet. Enligt naturrätten uppkom staten således genom ett kontrakt mellan folket och den överhet det
utsett; ett kontrakt där folket förband sig att lyda överheten, medan överheten förband sig att erbjuda säkerhet och trygghet och agera för folkets väl.436
Patrioten ansluter sig till dessa tankar:
Borgerliga lagar äro en folkets öfverrenskommelse om en Regering eller Regent som skall befordra och vaka öfver allmän säkerhet och allmänt väl._ Häraf följer, at gud låtit komma Regenter för folkets väl skull, och icke folket
för Regentens ro skull; ty det för håller sig som En til flere Millioner._ Sjelfva Regerings Formen, är et Contract emellan Regenten och folket, som å ena
sidan utstakar Hans rättig heter och skyldig heter, och å andra folkets[...]. (rad
65–70)

Patrioten hävdar att lagarna, och i synnerhet regeringsformen, i praktiken
utgör samhällskontraktet. Han anser vidare att kontraktet upphör att gälla om
regenten bryter sin del av avtalet, och att undersåtarna således inte är bundna
att lyda en regent som inte följer lagen, ty ”alla Contracter äro af den natur,
at då det brytas å ena sidan, uphör förbindelsen å den andra”.
Kontraktsteoretiska resonemang av denna typ var vanliga i den politiska
debatten under 1700-talet. Detta tänkesätt återfinns i tolkninar av Sveriges
frihetstida konstitution, där regentens konungaed och konungaförsäkran i det
närmaste likställdes med ämbetsmannaeden. Således kunde även kungen,
liksom ämbetsmännen, avsättas om han bröt mot sin ed. Samma resonemang
syns i den så kallade riksakten, som tillkom efter kungaparets misslyckade
kuppförsök 1756, där det konstateras att ”Hans Kongl. Maj:t brutit sin konungsliga ed och försäkran och [att] Riksens ständer följakteligen, efter lagar
och regeringsform, äro berättigade att upplösa det band, som förenat öfverhet och undersåtare”.437
Kontraktsteorin var också en viktig del av den diskussion kring amerikanska revolutionen som fördes under slutet av 1770-talet. Den svenske
författaren Bengt Lidner försvarade exempelvis amerikanerna genom att
hävda att ”när amerikanerna ingick fördrag med britterna och med en ed svor
trohet mot den engelske konungen, då var de tvungna att följa denna överenskommelse, men denna deras skyldighet upphörde när England bröt fördraget”.438 Det Politiska Samtalet anknyter således till ett välkänt och etablerat tänkesätt.
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Patriotens huvudargument kan sammanfattas: när Gustaf III startade ett
grundlagsvidrigt krig bröt han sin del av det kontrakt som utgörs av regeringsformen, och i samma stund upphörde folkets skyldighet att lyda kungen.
Om någon begått landsförräderi är det således inte officerarna i Finland utan
Gustaf III.
Rojalisten blir inte övertygad, utan ifrågasätter om det verkligen är arméns sak att avgöra huruvida kungen brutit mot lagen: ”Hvar står det skrifvit
at Arméen får dömma om hans Majt brutit Regerings formen, då han började
kriget? Det tillhör Ständerne och icke dem; utan de hade bordt gå på.” (rad
82–84) Patrioten svarar att det visserligen inte står skrivet någonstans att
armén ska avgöra denna sak, men att det inte heller står skrivet att ständerna
ska göra det. Han anser också att det är helt rimligt att det inte är en rättighet
som enbart tillhör ständerna, eftersom en sådan rättighet i så fall vore värdelös så länge det är kungen som beslutar när ständerna ska sammanträda.
Rojalisten tar fasta på Patriotens medgivande att lagen inte specificerar
vem som har rätt att döma kungen: ”Ha! Ha! Nu är ni fast; således har konungen magt, at gjöra hvad han vill.” Patrioten hänvisar då återigen till den
naturliga rätten och förnuftet, och hävdar att i de fall där den skrivna lagen
inte ger någon vägledning måste den naturliga lagen gälla. Förnuftet säger
att det måste finnas möjlighet att avgöra huruvida kungen kränkt grundlagen,
såtillvida landet inte är en despoti. Men eftersom det inte specificeras vem
som ska göra detta måste den makten sägas tillhöra alla kårer och om möjligt
även de individer som äger möjligheten att ingripa. Därför, och under förutsättning att folkets väl bör vara grunden för alla lagar, är det enligt Patrioten
tydligt att officerarna handlat i överensstämmelse med lagen, om inte den
skrivna lagen så i vart fall den naturliga rätten.
En annan anklagelse Rojalisten snuddar vid är att officerarna i Finland visat otacksamhet mot sin kung, särskilt som de i fredstid uppbär lön utan att
behöva göra något. Patrioten svarar att officerarna knappast haft det lätt, inte
heller före kriget, utan att de levt under svåra förhållanden och nästan saknat
lön för sina insatser för riket. Det viktigaste exemplet är ackordsystemet.
Patrioten hävdar att en officers lön knappt ens motsvarar räntan för den ackordsumma han betalt, en summa som det inte är säkert att hans hushåll
kommer att få tillbaka. Återigen vänds således anklagelsen tillbaka mot Gustaf III. Om någon som agerat otacksamt är det kungen, som inte ger officerarna sin rättmätiga lön, utan istället behandlar dem respektlöst och orättvist.
Denna replik är starkt pathos-laddad och syftar till att väcka sympati och
medkänsla med officerarna och indignation (indignatio) gentemot Gustaf III,
vilket tillhör standardgreppen inom den judiciella retoriken.439
Plikt är också ett ämne som ofta kommer upp i diskussionen. Anjalamännen anklagas för att ha brutit mot sin plikt både som officerare och medborgare. Rojalisten tycks vilja hävda att varje medborgares främsta plikt är att
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vara lojal mot sin regent: ”frågan är at hålla med Kungen,” utbrister han,
”och den, som icke det gjör, är en Ryss eller dansk och icke värd att heta
Svensk.” Patrioten påpekar att officerarna inte bara svurit trohet mot konungen, utan även mot riket och ständerna, och att de uppfyllt sin plikt mot
de två senare genom att motsätta sig Gustaf III:s grundlagsbrott. Patrioten
tillägger att de även uppfyllt sin plikt som medborgare, vilket enligt honom
inte handlar om att alltid hålla med kungen, utan om att alltid försvara
grundlagen och friheten. Här kan anas ett eko från den frihetstida politiska
debatten, då bland andra Anders Nordencrantz hävdade att det var en medborgares plikt att söka ”bewara Regeringssättet, lagen, Friheten och Medborgare för wåld orättwisa och allehand corruption”.440
Även vad gäller frågan om plikt för Patrioten tillbaka skulden på Gustaf
III. Anjalamännen har inte brutit mot sin primära plikt vare sig som officerare eller medborgare, och i den mån de kan anses ha brutit sin edsplikt mot
konungen har kungens handlingar tvingat dem till det. Gustaf III har däremot
brutit sin edsplikt när han startade ett grundlagsvidrigt krig. Därtill har han
brutit mot sin grundläggande plikt att verka för folkets bästa.
Feghet var en annan sak som officerarna i Finland ofta anklagades för och
det gällde både Anjalamännen och de officerare som begärde avsked från
armén. Rojalisten ansluter sig till detta genom att kalla armén för ”Poultroner” (ung. ”fega stackare”). Patrioten bemöter anklagelsen med dubbla försvarsstrategier, som delvis motsäger varandra. Å ena sidan hävdar han att det
på intet sätt är feghet som drivit officerarna och adeln till opposition, utan
tvärtom hjältemod: ”svenska Arméens beslut i Finland, och Ridderskapet
och Adelens rådplägningar sidsta Riksdag som alt åsyftat, at bevara folkets
rätt, samt Riksens Ständers fri- och rättigheter, [är] sådane gjerningar, som
utmerkas och lysa af idel ära och hjeltemod.” Å andra sidan antyder han att
om svenskarna på något sätt ändå skulle ha brustit i hjältemod så beror det
på att de leds av en dålig kung: ”svenska folket är än idag lika tappert trofast
och skickeligt til stor verk som forna dagar, då det blir styrt af en konung,
som äger rättrådighet och hyser hederliga tankesätt.” Försvaret blir således
att Anjalamännen uppvisat hjältemod, men att om någon skulle ha handlat
fegt är det Gustaf III:s fel.
Den sista av Rojalistens huvudanklagelser är att officerarna orsakat militära nederlag för landet: ”hade de bara gått på, så hade vi nu haft våra förlorade länder, och Petersburg med”. Patrioten svarar genom att hävda att Anjalamännen genom sin anhållan om ständernas sammankallande försökte förhindra de framtida militära motgångar som skulle uppstå om Danmark förklarade krig. Outtalat finns en anklagelse om att det danska anfallet och de
problem det orsakat hade kunnat avvärjas om Gustaf III handlat annorlunda.
Återigen slungas anklagelsen tillbaka mot kungen.
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Gustaf III: En hänsynslös despot
Förutom försvarsstrategin att föra över skulden på Gustaf III innehåller verket även försök att undergräva kungens ethos genom grepp som anknyter till
den smädande demonstrativa retoriken Framför allt märks detta i Patriotens
nionde replik (rad 47–57). Han svarar där på Rojalistens kommentar om att
kungen inte ”behöfver skrifva någon på näsan, om han vill börja krig eller
ej” genom att dra hans resonemang längre och räkna upp allt annat som
kungen i så fall skulle äga rätt att besluta om efter eget godtycke. I denna
uppräkning ingår mycket av det Gustaf ofta anklagades för, såsom att slösa
pengar på gunstlingar och komedianter och fördärva sederna. Stycket avslutas dock med kommentaren: ”NB [nota bene] Här talas icke om någon gifven Regent.” Som vi sett tidigare var den typen av brasklappar tämligen
vanliga inom den oppositionella litteraturen och fungerade snarast som en
markör för att det verkligen handlade om en specifik regent. Särskilt de typiska raderna om ”gunstlingar, Comedianter, Spelmän, dants mästare och
usla Rimmare med flere hofvets nåde hjon” visar att det är Gustaf III som
åsyftas.
Vissa av anklagelserna är således typiska och har förekommit i alla verk
som behandlats hittills, men andra är av ett nyare slag. Som tidigare konstaterats sker det en viss utveckling över tid från att kungen utmålas som löjeväckande och inkompetent till att han i ökad grad framställs som en slug och
maktlysten tyrann. I Det Politiska Samtalet framträder den senare bilden allt
tydligare när anklagelserna gäller sådant som att ”våldföra den stilla och
suckande Förtjensten. Taga mutor, förderfva Sederne och filoutera trogne
undersåtare med et Skrymteri som man hedrar Religionen.”441 Om vi erinrar
oss Lagman Torgnys kritik mot kungens rådgivare och ämbetsmän är det
intressant att se att även Patrioten kritiserar de personer som kungen låtit
upphöja till ”äreställen”. Han framställer det däremot inte som att Gustaf III
låtit sig luras eller begår någon underlåtenhetssynd när han tillåter ämbetsmän att förtrycka folket. Tvärtom anklagas kungen för att aktivt ”[t]ilskapa
eller upleta de största Spetsbofvar i Landet” för att låta dem ”uphöjda til
äreställen stifta oenighet, medborgare emellan, at desto lättare åtkomma
folkets goda, och bland de uprörde sinnena få fika efter en gränslös magt”.
Att inkompetenta och omoraliska personer fått högt uppsatta positioner är
således inget misstag, utan en del av Gustafs plan för att utöka sin egen
makt. Till detta kommer att han medvetet ljuger för folket och försöker
”måla denna nedriga Politiquens svarta afsigter med guds frugtans, Barmhärtighetens och Höflighetens vackra färgor”.
Orden och bilderna som Patrioten använder i det här stycket är överlag
starkt känsloladdade och utgör en upprörd hopning av anklagelser utformade
i syfte att väcka indignation hos läsaren. Exempel är personifieringen av den
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”stilla och suckande” Förtjänsten, på vilken kungen sägs våldföra sig och
kontrasten mellan de ”vackra färgor” som Gustaf III vill måla sina avsikter i
och ”denna nedriga Politiquens” verkliga ”svarta afsigter”. Detta stycke är
således starkt pathosladdat, i kontrast till avsnittet om naturrätt och kontraktsteori som följer.
Beskrivningen av kungens brott fungerar som ett argument för flera av
Patriotens huvudteser. Gustaf III får fungera som ett avskräckande exemplum
som visar varför kungen måste lyda under lagen och varför grundlagen måste innehålla olika motvikter till regentens makt. Patrioten hävdar att om Gustaf inte fått så stora befogenheter hade den nuvarande krisen inte uppstått.
Dessutom underbygger den inledande beskrivningen av kungen som slug,
omoralisk och maktlysten den följande argumentationen om att Gustaf III
själv bär skulden till händelserna i Anjala.
En ny författning: Konkreta förslag till förändring
Patrioten uttrycker missnöje med situationen i Sverige hösten 1788, men han
ger också konkreta förslag till förändringar som skulle kunna förebygga liknande händelser i framtiden. Rojalisten anklagar honom för att vilja ”komma
på gamla foten”, d.v.s. återgå till den frihetstida regeringsformen. (rad 138–
139). Patrioten erkänner att han gärna skulle se en ändring av den gällande
lagen, eftersom han anser att: ”då en besvuren lag blifvit kränkt är sjelfva
kränkningen et bevis at den är svag och vådelig, och då följer af sig sjelft, at
den fordrar förbättring.” (rad 140–141) Han hävdar även att den frihetstida
regeringsformen hade positiva egenskaper, såsom i förväg bestämda tidpunkter för ständernas sammankomst samt ett starkt råd som kunde fungera
som en jämvikt mot regentens makt. I en stor del av de politiska skrifterna
från denna tid är författarna noga med att påpeka att de inte vill återinföra
det frihetstida systemet och även Patrioten tar avstånd från vissa aspekter av
den forna konstitutionen. Han håller med Rojalisten om att det ”bär åt helfvete” (rad 139 och 151) om frihetstidens konstitution skulle återinföras i sin
helhet. I den frihetstida riksdagen satt nämligen många statliga tjänstemän,
vilka i sin egenskap av riksdagsmän fattade beslut som de sedan själva skulle
verkställa, och de ägde därmed redovisningsansvar inför sig själva. Denna
kritik framfördes redan under frihetstiden av Anders Nordencrantz i memorial till riksdagen 1760.442 Som konstaterats tidigare anknyter Patriotens resonemang även på andra ställen till Nordencrantz politiska idéer. Patrioten
framför också en lösning på problemet med sammanblandning av beslutande
och verkställande organ, vilken går ut på att främst näringsidkare och landägare skulle ta plats i riksdagen, vilket skulle kunna gynna borgare, bönder
och vissa adelsmän.
Även om Patrioten till viss del tar avstånd från frihetstiden framstår han
trots allt som ovanligt positivt inställd till perioden i förhållande till andra
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oppositionella verk från samma tid. Att uttrycka positiva omdömen om frihetstiden var riskabelt i ett samhälle där Gustaf III i sexton år lagt ned stor
möda på att uppmåla den period som föregick hans statskupp som en tid av
kaos och aristokratiskt vanstyre. I Det Politiska Samtalet bemöts den skepsis
mot perioden som kunde finnas hos läsarna med ett medgivande av att det
fanns problem med den frihetstida konstitutionen, men också med en identifiering av problemen som söker påvisa att det i själva verket rörde sig om fel
i genomförandet snarare än om fel i de grundläggande utgångspunkterna. På
det stora hela förespråkar Patrioten en regeringsform som liknar frihetstidens, där rådets och ständernas makt utvidgas på bekostnad av kungens. Det
Patrioten eftersträvar är således inget kullkastande av monarkin, eller av den
enskilde monarken, men däremot en inskränkning av regentens makt.
Om Rojalistens och Patriotens världsbilder
Som konstaterats inledningsvis rör sig Patriotens och Rojalistens diskussion
även på ett allmängiltigt plan. Grunden till deras oenighet ligger i att de har
olika åsikter om hur en stat ska fungera och vilken roll regenten respektive
medborgaren har i staten.
Rojalistens åsikter anknyter till enväldet och tanken på regenten av Guds
nåde. Han hävdar bestämt att en kung bör få styra som han vill och äga rätten att inleda krig. Medborgarens, eller snarare undersåtens, roll är att alltid
stödja sin regent och aldrig resonera om dennes göranden och låtanden eller
om grundlagens innehåll och rätta tolkning. ”[I]ngen bör understå sig raisonera om Kungen och Regerings formen, eller at han behöfver skrifva någon
på näsan, om han vill börja krig eller ej.” Rojalisten nämner inte kungen av
Guds nåde, men åsikterna han ventilerar anknyter till tanken på en regent
som har Guds mandat och som därför ska åtlydas. Dessa resonemang bör för
tidens läsare främst ha fört tankarna till enväldet under Karl XI och Karl XII,
en period ur landets historia som framstod som problematisk ur statsrättslig
synpunkt.443 När Gustaf III genom sina två statskupper 1772 och 1789 stärkte
kungamakten var han vid båda tillfällena noga med att poängtera att han inte
ville återgå till enväldet. Den grund som Rojalistens världsbild vilar på hade
sannolikt för det flesta läsare en negativ laddning.
Patrioten står för en annan syn på såväl regenten som medborgaren. Han
anser visserligen att monarkin, och kanske även de enskilda regenterna, är
givna av Gud: ”Häraf följer, at gud låtit komma Regenter för folkets väl
skull, och icke folket för Regentens ro skull.” Regenten är dock inte bara
ansvarig inför Gud, utan även inför folket. Av detta kommer att en regent
som förbryter sig mot sina undersåtar inte behöver åtlydas.
Enligt Patriotens åsikt är det en förutsättning för ett civiliserat samhälle
att varje medborgare har rätt att ifrågasätta sin överhet. Detta grundar sig i
hans naturrättsliga tankar om att alla egentligen är födda jämlika, men att ett
443
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ömsesidigt kontrakt givit ett fåtal makt över många och att detta kontrakt
måste åtföljas av båda kontrahenter för att det ska vara giltigt. Enligt Patriotens världsbild kommer regentens makt således från folket.
Idén om att makten utgår från folket och att ett kontrakt upprättas mellan
folk och regent hade gamla anor. Repliken om att regenten är till för folket är
i det närmaste en direkt återgivning av Olaus Petrii ord från Kröningspredikan 1528: ”Gud hafver skickat konungen för folkit skul och icke folket för
konungens.”444 I svenska politiska skrifter från 1600-talet uttrycks också
tankar om att regentens makt kommer från både Gud och det fria folket
(Gyldenstolpe, 1657) och att folket har rätt att avsätta en regent som bryter
mot sina edsförpliktelser (Gothus, 1629).445 Att Patrioten flera gånger motiverar sina ståndpunkter med att han vill bevara ”friheten” anknyter även till
en etablerad föreställning om frihet och frihetsälskan som något konstituerande för det svenska folket och dess historia.446
Patriotens världsbild är alltså tydligt förankrad i historien. Kopplingen till
frihetstiden kan tänkas ha väckt en viss skepsis i samtiden, eftersom Gustaf
III aktivt arbetat för att nedvärdera denna period, medan däremot 1500- och
1600-talets svenska historia hade en tydligare positiv laddning.
Samtidigt som Patriotens resonemang har en historisk förankring uppfattades de troligen som delvis moderna i en positiv bemärkelse. Som tidigare
nämnts använder sig Patrioten av flera upplysningsfärgade honnörsord, som
”frihet”, ”medborgare”, ”rättighet” och ”förnuft”. Ordet ”medborgare” hade,
som vi redan sett i kapitel 5, blivit ett politiskt honnörsord som under frihetstiden hade börjat ersätta begreppet ”undersåte”.447 I samma takt hade enväldets betonande av folkets plikt mot kungen kommit att ersättas av hänvisningar till medborgarens lojalitet mot samhället, vilket också betonas av
Patrioten.448 Detta är drag som till viss del kan ses som glimtar av något
”modernt”, men som redan hade formulerats av andra och knappast sågs som
omvälvande av samtiden. Författaren har således valt att argumentera utifrån
välkända och förankrade tänkesätt och använde ord som hade en positiv
konnotation i samtiden. Det är därför troligt att majoriteten av läsarna accepterade premisserna för argumentationen utan motstånd, vilket lär ha ökat
möjligheterna att övertyga publiken.
En publik på kaffehusen?
Resonemangen i Det Politiska Samtalet är bitvis avancerade och förutsätter
en viss bildning hos läsaren. Som redan konstaterats har författaren försökt
göra de mer svårbegripliga styckena tillgängliga för en så bred publik som
möjligt genom valet av form och stil, tillämpandet av olika spänningsska444
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pande och roande grepp samt valet att utgå från allmänt spridda tänkesätt.
Det är möjligt att verket fungerade på olika plan, en del av publiken kanske
främst lockades av den elaka satiren över Abraham Westman, medan andra
var mer intresserade av de statsrättsliga resonemangen kring händelserna i
Anjala. De lättliggängliga styckena till trots så krävs ett mått av förkunskaper om den samtida politiska debatten för att en läsare ska ha något utbyte av
verket. Det tyder på att den huvudsakliga målgruppen utgjordes av just de
män som satt på kaffehusen och diskuterade politik, och även av en del bildade kvinnor som tillsammans med män förde liknande diskussioner i salongerna.
Det tycks också som om författaren till Det Politiska Samtalet riktat sig
till en publik av blandad ståndstillhörighet. Under hösten 1788 kom debatten
kring Anjala mer och mer att spela på spänningarna mellan adel och ofrälse
och kampen mellan oppositionella och rojalister fick karaktären av en
ståndskamp. I Det Politiska Samtalet görs flera försök att ifrågasätta denna
uppdelning. Bland de positiva exempel som nämns finns de adliga Anjalamännen och adliga riksdagsmän, men även prästen Anders Lanærus. Patrioten, verkets mest framträdande företrädare för dygd och förnuft, säger sig
komma från en prästsläkt och arbeta på ett kollegium. De negativa exempel
som visas upp kommer främst från borgerskapet, men även prästerna kritiseras för att sprida rojalistisk propaganda från predikstolarna.
Uppdelningen i rojalister och patrioter står i fokus, och det är i Det Politiska Samtalet inte liktydigt med ofrälse respektive adel, utan grundar sig på
individernas personliga egenskaper. Den ofrälse tjänstemannen ”Patrioten”,
Anjalamännen, de adliga riksdagsmännen och prästen Lanærus har alla det
gemensamt att de är självständigt tänkande och förnuftiga personer som
brinner för sanning och frihet. På samma sätt är deras motståndare inte rojalister på grund av sin ståndstillhörighet, utan deras politiska ställningstagande är baserade på girighet, naivitet eller egoism. Därigenom inbjuds alla
läsare till att identifiera sig med den patriotiska sidan, oavsett ståndstillhörighet och social bakgrund.
Allt tyder också på att syftet med verket är att vinna över fler sympatisörer till saken, det vill säga att övertyga de tveksamma eller kanske till och
med få läsare att helt byta åsikt. Den ingående argumentationen och försöken
att tilltala en så bred publik som möjligt talar för detta. Som redan konstaterats tillkom verket i frågans formativa skede, då debatten just hade börjat
bränna till och möjligheten att påverka opinionen fortfarande måste anses ha
varit stor.

Det dramatiska riksdagsåret 1789
Som vi sett utnyttjade Gustaf III händelserna under hösten 1788 på ett skickligt sätt för att stärka de rojalistiska strömningarna bland de ofrälse stånden
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och väcka opinion mot den till övervägande delen adliga oppositionen. Trots
spridningen av skrifter som Det Politiska Samtalet fick kungen ett starkt stöd
bland de ofrälse, och med tre av fyra stånd bakom sig ansåg han sig säker
nog för att kunna sammankalla den riksdag som av ekonomiska skäl blev allt
mer nödvändig. Den 8 december 1788 utgick riksdagskallelse.449
Den 2 februari öppnades riksdagen. Gustaf III:s första förslag var att ett
hemligt utskott skulle tillsättas med representanter från alla stånden. Utskottet skulle få befogenhet att överlägga och besluta om ”de medel och utvägar,
vilka i rikets nuvarande omständigheter äro att vidtaga till rikets säkerhet,
bestånd och självständighetens bibehållande”. Formuleringen antydde att
kungen ämnade förlägga alla beslut till utskottet, där de ofrälse skulle vara i
majoritet. Inte oväntat väckte detta motstånd hos adeln.
Under överläggningar i adelsståndet framkom förslaget att adelns tolv representanter i utskottet skulle förses med en instruktion från sitt stånd. Efter
skriftliga order från Gustaf III togs dock propositionen tillbaka av lantmarskalken Lewenhaupt, som utsetts av kungen själv. Stor upprördhet utbröt hos
de adliga riksdagsmännen, och det tycks ha förekommit hot om handgripligheter i det kaos som uppstod. På kungens inrådan inlämnade lantmarskalken
en klagoskrift över oppositionens förolämpningar mot honom i utövandet av
hans ämbete.
Parallellt med den dramatiska utvecklingen i riddarhuset väcktes i bondeståndet frågan om gemensamma privilegier för de ofrälse stånden – också
det på kungens inrådan – och förslag lämnades till de tre övriga stånden.
Borgarna förhöll sig positiva, prästerna var avvaktande och adeln gjorde sitt
bästa för att inte förarga de ofrälse men ändå göra förbehåll mot intrång i
adelsprivilegierna.
Den 17 februari samlades ständerna till plenum plenorum i rikssalen.
Gustaf III inledde med ett rungande strafftal till adeln. Han kritiserade deras
uppträdande i samband med överläggningarna, och anklagade dem för att så
split mellan honom och hans undersåtar och att vilja återinföra frihetstidens
”Aristocratiska wälde”. Kungen bemötte anklagelserna om att han skulle
eftersträva envälde genom att hävda att inget var honom mer främmande och
att han tvärtom var frihetens försvarare som skyddade folket från det forna
självsvåldet och adliga förtrycket. Talet avslutades med ett krav på att en
adlig deputation skulle framföra ståndets ursäkter till lantmarskalken. Adelns
försök att gå i svaromål avvisades. Hela adelsståndet lämnade kort därefter
salen på uppmaning av kungen. Det hela skedde, till stor del tack vare Axel
von Fersens ledning, under ordnade former, trots stor upprördhet.450
Gustaf vände sig sedan till de ofrälse stånden och berömde dem för deras
lojalitet, och föreslog att ett litet utskott med två ledamöter från vardera av
de ofrälse stånden skulle tillsättas för att bland annat rådgöra med kungen
449
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om privilegiefrågan. Inför utskottet lade kungen sedan fram ett första förslag
till en ny författning i form av Förenings- och säkerhetsakten. Bondeståndets
ledamöter var positiva, men övriga i utskottet förhöll sig skeptiska till vissa
delar av innehållet.
Stämningen var spänd i Stockholm efter händelserna den 17 februari, och
rykten spreds om förestående arresteringar. Snart arresterades också mycket
riktigt de viktigaste adliga oppositionsledarna. När ständerna kallades till
ännu ett plenum plenorum den 21 februari, var det således ett decimerat
adelsstånd som infann sig. Kungen framlade då en omarbetad version av den
förenings- och säkerhetsakt han redan introducerat för utskottet. I denna
definitiva version var formuleringen om regentens position något förmildrad,
på så sätt att det inte längre talades om att han hade ”gud den allra Högste
endast över sig, för vilken han endast har att göra redo för sina ändamål”.
Innebörden var dock i praktiken densamma, nämligen att kungen skulle ha
rätt att ensam besluta om nära nog alla riksangelägenheter utom beskattningen. Beskattningsrätten skulle fortfarande ligga hos riksdagen, och inte, som
föreslogs i ett tidigare utkast, hos ett särskilt utskott. Antalet medlemmar i
rikets råd skulle bestämmas av konungen, vilket Gustaf kort därefter utnyttjade till att i praktiken upplösa rådet genom att bestämma antalet medlemmar
till noll. Den nya författningen innebar även en stärkt ställning för de ofrälse,
även om passager som garanterade flera av adelns privilegier var införda i
den slutgiltiga versionen. De ofrälse stånden biföll kungens proposition, med
endast en handfull reservanter. Adeln gav ett otvetydigt avslag.
Under de följande veckorna fördes livliga och ibland närmast kaotiska
överläggningar inom adelsståndet. Den 16 mars togs så frågan om Förenings- och säkerhetsakten upp till slutgiltigt avgörande i Riddarhuset. Med
stor enighet förkastades akten i sin helhet, men kungen lyckades till slut
förmå Lewenhaupt att i strid mot sitt stånds önskan underskriva akten i
egenskap av lantmarskalk. Trots detta rådde knappast något tvivel om att den
nya författningen endast antagits av tre av fyra stånd. Gustaf hävdade att den
därmed trätt i kraft, eftersom en majoritet av stånden röstat ja. Adeln hänvisade till att det i privilegiefrågor krävdes enighet mellan alla fyra stånd, men
kungens position var nu så stark att adelns protester inte fick något gehör.451
Förenings- och säkerhetsakten innebar en tillsynes motsägelsefull kombination av återgång till envälde och reformer för ståndsutjämning. I ett och
samma dokument samsas paragrafer om att konungen skulle kunna avgöra
nära nog alla statsangelägenheter själv med formuleringar som: ”Ett lika fritt
folk bör äga lika rätt, och derföre äga alla stånden att besitta och förvärfva
jord i deras gemensamma fädernesland”.452
Frågan om beskattning och statsfinanserna återstod att behandla under
riksdagen. Efter att adeln gjort fyllnadsval för att ersätta de utskottsledamö451
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ter som satt i arrest behandlades frågorna inom det hemliga utskottet. I frågan om statsskuldens förvaltande kom kungen och ständerna överens utan
större dramatik. Bevillningsfrågan, det vill säga frågan om beskattningen,
var dock ett mer infekterat ämne. Det som framför allt väckte opposition var
Gustafs hårdnackade motstånd mot att bevillningen skulle fixeras vid ett
visst antal år, vilket skulle tvinga honom att sammankalla riksdag igen vid
utgången av denna period. Först efter att kungen gått med på bondeståndets
förslag att bevillningen vart tredje år skulle överses av ett utskott med representation från alla län antogs bevillningsproposition av alla ofrälse stånd.
Men även här bjöd adeln motstånd.453
Den 27 april infann sig kungen själv på Riddarhuset och höll ett långt tal
till adeln. Att Gustaf III hade folket bakom sig underströks på ett hotfullt sätt
genom skränandet från en folkmassa som samlats utanför. Efter en lång och
livlig diskussion där kungen tycks ha visat upp hela sitt retoriska register av
hot, vädjanden och anklagelser, gick slutligen adeln med på den föreslagna
formuleringen av bevillningen, med reservation för att beslutet inte skulle ha
prejudicerande verkan och att riksdagen således inte avsvurit sig bevillningsrätten. Dagen efter avslutades riksdagen, och de arresterade oppositionsledarna kom att friges.454
Förenings- och säkerhetsakten tolkad av oppositionen
Händelserna under riksdagen 1789 gav upphov till en ökning av antalet titlar
bland de handskriftcirkulerade politiska skrifterna. En återkommande tematik i verken från detta år är frihetens död. Flera beskriver det också som att
slaveriets ok lagts på folket. Gustaf III får allt mer karaktären av en brottslig
tyrann, de ofrälse anklagas för att ha låtit sig mutas till att stödja tyrannen,
medan adeln hyllas för sitt hjältemodiga försvar av friheten. Särskilt de
adelsmän som arresterades är föremål för hyllningar.
Det mest spridda verket från denna riksdag är Transumt af Förenings och
Säkerhets acten, som finns bevarad i 28 kända versioner. I denna 29 rader
långa dikt ges oppositionens uttolkning av andemeningen i Förenings- och
säkerhetsakten.
Dikten är lagd i kungens mun och är till största delen skriven på alexandrin, ett versmått som förknippades med högre genrer, såsom tragedi, lärodikt och epos, och därför kan ses som ett naturligt val när den som talar är en
kunglighet. Det Gustaf säger är dock inte vad som skulle kunna förväntas av
en kung. Det högtidliga versmåttet, förekomsten av positivt laddade ord som
”lag” och ”frihet” och kungens beskrivning av sig själv som en ”ömsint Far”
kontrasteras effektivt mot budskapet i det som sägs. Möjligen kan man i
användningen av versmåttet ana en spegling av det skeva i Gustaf III:s tal.
På samma sätt som kungen misslyckas med att dölja sitt verkliga budskap
453
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trots de vackra orden misslyckas försöket att helt hålla sig till det högtidliga
versmåttet. Alexandrinen bryts ibland av med fyrtaktiga jambiska rader och
rimflätningen är inte helt konsekvent. Samtidigt bidrar avvikelserna till att
skapa en mer dynamisk rytm i versen.
Verkets inledning anspelar tydligt på det tal Gustaf höll den 17 februari. I
talet frågar sig kungen hur han kan beskyllas för att eftersträva ”Souveraineteten”, detta ”förhateliga Ord!”, han som vid revolutionen 1772 hade alla
möjligheter att göra sig enväldig men istället valde att ge folket en sann frihet.455 Även i Transumt får omnämnandet av suveräniteten honom att utbrista: ”Förhateliga ord!”, men han tillägger efter en kort paus (som markeras
med streck): ”Men älskansvärda makt!” Hela verket bygger på denna slags
kontraster, där Gustaf III:s retorik ställs mot det budskap som oppositionen
upplever att hans handlingar förmedlar.
Även slutet av dikten innehåller paralleller till talet den 17 februari.
Kungen svär där vid sina favoriter Elis Schröderheim och Gustav Mauritz
Armfelt att han värderar sin egen maktposition högre än rikets och folkets
säkerhet, något han själv anklagade oppositionen för.
Om någon tviflar än så vil jag heligt svärja
vid Elis digra buk och Armfelts runda hår,
at förr skal Ryss och dansk mit arma rike härja,
än jag från denna act i minsta måtto går.

I strafftalet till adeln hävdade han att de oppositionella adelsmännen ”såge
med nöje Ryssen snarare här i Stockholm och et Ryskt Sändebud föreskrifva
Mig Lagar, än at the wille öfwerlemna sin ärelystnad, sin hämndgirughet
eller sine enskylte begär”.456 Liksom i Det Politiska Samtalet slungas här
Gustaf III:s anklagelser tillbaka mot honom själv. Samtidigt skapas en komisk effekt genom kontrasten mellan det högtidliga i formen och det faktum
att kungen svär vid den ena favoritens tjocka mage och den andres frisyr.
Som framgår av titeln anknyter dikten även till formuleringarna i förenings- och säkerhetsakten. I denna akt fastslogs till exempel att landet ska
styras av ”en lagkrönt konung, som styrer oss efter Sveriges beskrefne lag”
och att ingen ska mista ”lif, ära, lem och gods, innan han varder lagligen
förvunnen och vid behörig domstol dömd”.457 I dikten uttolkas detta:
alt nog at efter Lag jag lofvar riket styra,
det bättre sker af en än utaf alla fyra.
Och Lagen _ _ Hvad är han? mit egit välbehag,
En helig form, hvari den politik skal stöpas,
Som lägger det til grund at hvarje enskild jag
Beholler lif och gods och ära, när de köpas.
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Författaren framhåller här det ironiska i att en lag som kungen genomdrev
med hjälp av lagvidriga metoder utlovar att kungen ska följa lagen. Det antyds också att rättigheten till liv, gods och ära tilldelas dem som låter sig
mutas till att utföra kungens vilja.
Säkerhetsakten ska också enligt diktens Gustaf göra landet ”stort och ärofullt och sällt” och han anser sig ha avskaffat våld och tyranni och återupplivat friheten. Även här ekar kungens verkliga formuleringar både i tal under
riksdagen och i inledningen till förenings- och säkerhetsakten. I den senare
anges att syftet med författningsändringarna är att återföra rikets ”sjelfständighet, ära och anseende” till forna tiders höjd. Behovet av dessa ändringar
sägs ha föranletts av stämplingar som bland annat haft till syfte att orsaka
”redelige undersåtares förtryck”.458
Den bild av Gustaf III som framträder i dikten stämmer väl överens med
den beskrivning av tyrannen som gavs i furstespeglarna. I Erasmus Institutio
principis christiani beskrivs exempelvis hur tyrannen regerar genom rädsla,
svek och list och att han stiftar lagar för att de ska skydda honom själv, inte
för att de ska vara till gagn för staten.459 Även i mer specifika frågor korresponderar dikten med budskapet i Erasmus furstespegel. Det sägs exempelvis att tyrannen misstror undersåtar som uppvisar god moral och gott omdöme och istället omger sig av dumma, onda eller smickrande personer.460 Diktens Gustaf beslutar i enlighet med detta:
At icke statens sår med tiden måtte läkas
Igenom insigt, dygd hos mina ämbetsmän,
Så skola utan dom från sysslorna de vräkas,
Och mina kreatur befordras dit igen.

Erasmus beskriver också hur tyrannen inleder krig utan annat syfte än att
försvaga sin egen befolkning,461 medan Gustaf III i Transumt säger att han
behöver äga rätten att själv starta krig för att kunna motverka att det uppstår
”et skadligt öfverflöd” av dugligt folk i landet.
Enligt beskrivningen i Transumt äger kungen inga försonande drag. Inte
heller framstår han på något sätt som vilseledd eller löjlig. Leken med
kontrasten mellan Gustafs ord och handlingar skapar en ironisk effekt som
ger verket ett humoristiskt drag, men det är en svart humor och själva budskapet är djupt allvarligt. Gustaf III är en tyrann, och han är desto farligare
som han lyckas få med sig folket genom att ljuga, muta och klä sina beslut i
vackra ord.
Till detta verk finns en fortsättning, kallad Tillökning af Transumtet, om
16 rader. Tillökning af Transumtet tycks ha haft långt mindre spridning än
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ursprungsverket, och finns idag endast bevarat i två kända versioner. Dessa
rader är även mindre raffinerade till sin utformning. Såsom titeln anger rör
det sig om en dikt som utgör en direkt fortsättning av den fiktive Gustafs
uttalande i Transumt. Den ironiska aspekten är dock i det närmaste försvunnen och kungen säger rakt ut: ”Att wåld och Tyrannie, det gier mitt samvet
lisa/Och kränka Lag och rätt, min största trefnad är.” Nästan alla utlåtelser är
allmänt hållna och handlar i övrigt bland annat om att kungen har givit både
kropp och själ till djävulen och att han alltid nyttjat svek och list för att angripa frihet, lag och ära.
Tillägg till ett specifikt verk har oftast mindre spridning är det ursprungliga verket, men i det här fallet är skillnaden påfallande stor, 26 bevarade versioner mot två. Det är tänkbart att Transumt af Förenings och Säkerhets
acten blev mer populär än Tillökning af Transumtet på grund av sin mer
raffinerade utformning. Särskilt borde det förra verket ha rönt större uppskattning bland samhällets högre skikt, där kvickhet var en egenskap som
värderades högt. De tydliga anspelningarna på kungen tal vid riksdagen och
på såväl innehåll som formuleringar i själva Förenings- och säkerhetsakten
tyder på att målgruppen för det första verket var personer som var väl insatta
i riksdagsangelägenheter. Tilläggets direkta stil och mer allmänt hållna påståenden skulle kunna tolkas som att den tänkta målgruppen var en annan,
kanske främst de mindre politiskt insatta.
Ännu ett samtal om kriget
Någon gång kring slutet av 1789 skrevs Samtal emellan en Prelat en Fru en
Landtman och en Handlande (hädanefter kallad Samtal mellan stånden), ett
verk som uppvisar flera likheter med Det Politiska Samtalet.462 Båda verken
har, som titlarna avslöjar, formen av ett samtal, båda innehåller kritik mot
kriget, smädelser och anklagelser mot Gustaf III och rojalisterna samt hyllningar och försvar av adeln. Likaså påminner de om varandra i användningen av upplysningsfärgade begrepp och naturrättsliga och kontraktsteoretiska
resonemang. På denna punkt stämmer de också överens med majoriteten av
de oppositionella prosaverken från krigsåren.
Samtal mellan stånden har inte ett lika detaljerat ”realistiskt” ramverk
som samtalet på kaffehuset; verkliga personer nämns inte vid namn och vi
får inte veta exakt var de iblandade befinner sig. Samtalet är dock fortfarande utformat på ett verklighetsnära sätt. Det framstod troligen för läsaren som
fullt möjligt att ett liknande samtal skulle kunna äga rum. Detta understryks
av en kommentar i anslutning till en av de bevarade versionerna, som lyder:
”uptecknat ur Minnet, af en närwarande 1789. NB: Händelsen är ej diktad!”
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Stilistiskt skiljer sig emellertid de båda samtalen åt såtillvida att de satiriska
och humoristiska inslagen som genomsyrar samtalet mellan patrioten och
rojalisten är frånvarande i Samtal mellan stånden.
Ett år efter Det Politiska Samtalet var det inte längre frågan om Anjalamännen som stod i fokus för debatten. Kriget mot Ryssland pågick dock
fortfarande och utgör ett viktigt ämne för det aktuella samtalet. Alla deltagare tycks vara mer eller mindre överens om att landet befinner sig i en kris,
vari kriget är en viktig komponent, och det är utgångspunkten för diskussionen. Hur djup krisen är och vilka orsaker som ligger bakom utgör själva
tvistefrågan. Prelaten ställer sig på kungens och rojalisternas sida och hävdar
att krisen inte alls är särskilt svår, att de motgångar som mött landet inte är
kungens fel, samt att problemen kan överkommas genom att folket sluter
upp bakom sin konung. De övriga deltagarna – och framför allt Frun – ställer
sig kritiska till prelaten, och hävdar istället att krisen är långt mer omfattande
än vad denne vill erkänna, att skulden helt ligger hos Gustaf III och att enda
sättet att undvika undergång är att förändra landets styrelsesätt. Dessa tre
punkter kan sägas sammanfatta verkets huvudtes.
Samtalets deltagare är som framgått en borgare, en bonde, en präst och en
fru. Här finns således tre av de fyra stånden tydligt representerade. Det ligger
nära till hands att anta att frun är tänkt att representera adeln, även om det
aldrig sägs rakt ut. Titeln ”fru” visar också att hon tillhör de högre samhällsskikten. Vid denna tid hade också många adelskvinnor vid hovet börjat ta
avstånd från kungen, vilket torde ha inneburit att den oppositionella adliga
kvinnan var en person som kunde kännas igen från den samtida politiska
situationen.463
Samtidigt är det slående att Fruns ståndstillhörighet aldrig blir lika tydlig
som de övriga personernas. Det är sannolikt att det är ett genomtänkt grepp
att låta en kvinna utan uttalad ståndstillhörighet framföra de starkaste oppositionella argumenten. Under riksdagen 1789 hade motsättningarna mellan
adel och ofrälse ställts på sin spets och om oppositionen ville nå ut med sitt
budskap till de ofrälse vore det oklokt att låta en adlig person framföra tesen.
Misstänksamheten mot adelsståndet var stark i många läger och det låg därför i oppositionens intresse att minska fokus på ståndsskillnaderna och framställa sina åsikter som oberoende av ståndstillhörighet.
Att låta en kvinna vara den drivande kungakritiska och adelsvänliga kraften i samtalet kan ha varit ett sätt att uppnå detta. Inte bara är hennes
ståndstillhörighet outtalad, utan hon står också i egenskap av kvinna utanför
den officiella politiska arenan, och kan därför uppfattas som en mer opartisk
bedömare. Prelaten omnämner även kvinnorna som ”det femte ståndet”, en
skämtsam benämning som framhäver att Frun befinner sig utanför de fyra
riksdagsstånden. Hon blir i sig en slags refutatio mot anklagelsen att adelns
åsikter var grundade i egennytta. Greppet att låta en kvinna föra ordet för att
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så att säga förklä ett radikalt politiskt budskap var inte helt ovanligt. Ann
Öhrberg har till exempel visat hur samma strategi används i tidskriften Samtal emellan Argi Skugga och en obekant Fruentimbers Skugga från frihetstiden (1738–1739).464
Ett annat retoriskt problem som författaren ställts inför är hur kritik mot
kungen och försvar av adeln kunde formuleras så att det inte uppfattades
som ett angrepp mot de tre ofrälse stånd som visat stöd för Gustaf III under
riksdagen. Att angripa de ofrälse var knappast lämpligt om syftet var att
vinna över dem till oppositionen. Författaren har löst dilemmat genom att
koncentrera kritiken till ett av de ofrälse stånden – prästerskapet. Det hävdas
att prästerna i egenskap av andliga män borde ha haft vett nog att förstå vad
som skedde och vara nog moraliskt högststående att inte låta sig ledas av
egennytta. Prästeståndet borde agera som förebild för de övriga stånden, men
när bönder och borgare vänt sig till dem för vägledning har prästerna valt att
bortse från samvete, kristenhet och moral och ta ställning för en kung som
leder landet i fördärv. Det antyds alltså att bönder och borgare blivit förledda, medan prästerna mot bättre vetande valt en väg som var fördärvlig för
landet. Både Handlanden och Landtmannen konstaterar att de och deras
medbröder till en början trodde på kungen, men att de nu inser att de blivit
lurade. Denna beskrivning skapar en möjlighet för läsare från bonde- eller
borgarståndet att gå över till oppositionen utan att tappa ansiktet. Om de
tidigare ställt sig bakom Gustaf III kan de skylla på att de blivit förda bakom
ljuset av både kungen och prästerskapet. Även läsare från prästeståndet ges
en viss möjlighet att anamma oppositionens åsikter utan att förlora hedern
genom påpekandet att det trots allt finns många hedervärda män inom ståndet.
Liksom i Det Politiska Samtalet är ett framträdande budskap i Samtal
mellan stånden att ståndstillhörigheten inte är det som avgör vem som sällar
sig till rojalister eller oppositionella – kritiken mot prästerna till trots. Det
framhävs särskilt av att Landtmannen och Handlanden tar parti för adeln och
mot kungen. Återigen knyts den kungakritiska inställningen till positiva och
förhållandevis ståndsneutrala adjektiv såsom förnuftig, tänkande, fri och
kristlig. Medan rojalisterna anklagas för att vara egoistiska eller lättlurade
förknippas de kungakritiska med bilden av den ideala ”goda medborgaren”.
Valet av Frun som den drivande personen i samtalet är som vi sett väl anpassat till situationen. Samtidigt var det inte okontroversiellt att låta en kvinna uttala sig i politiska angelägenheter. Författaren har på flera sätt försökt
bemöta de invändningar som Fruns könstillhörighet kunde tänkas ge upphov
till. Prelaten får ge uttryck för en del av dessa invändningar. Bland annat
konstateras att:
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Fruentimmer se gemenligen saker efter ett kort ögnemått, eller de intryck,
som de förut fådt om ett ämne. ju quickarre af Naturen desto envisarre gemenligen, deras influence i vigtiga mål, såsom stats saker m.m. är derföre farlig och må häldre förekommas än befordras; när hvar och en sin syssla sköter,
så går alt väl hvad oss möter.

Frun bemöter anklagelsen genom att vända Prelatens sista påstående emot
honom. Hon håller med om att det går bäst när var och en sköter sin syssla,
men tillägger att den också måste skötas väl: ”Skötes sysslan illa, så möter
intet godt.” Det framgår av hennes övriga resonemang att hon anser att Gustaf III hör till dem som sköter sin syssla illa, och att folket måste ha rätt att
göra motstånd när deras ledare inte uppfyller sina plikter.
När Frun sedan lämnar samtalet söker Prelaten medhåll från de övriga
samtalsdeltagarnas om det opassande i Fruns utlåtelser, och hänvisar bland
annat till hennes könstillhörighet. Landtmannen går då in och försvarar henne. När kvinnor talar så vettigt och redigt som Frun, säger han, ökar endast
hans aktning för kvinnokönet. Sådana kvinnor sköter ofta sina uppgifter med
särskild duglighet och Landtmannen beskriver i uppskattande ordalag hur
Frun sköter sitt hushåll och sina barn, är gudfruktig, sedlig, aktad och omtyckt och i allt uppfyller sina plikter. Han framhåller sedan att hon i vanliga
fall inte diskuterar politik, men att hon just idag måste ha blivit provocerad
av Prelatens ståndpunkt och därför fördjupade sig i ämnen som hon vanligtvis inte berör. Denna Landtmannens beskrivning av Frun ger henne legitimitet att uttala sig. Till skillnad från dem hon kritiserar hör hon själv till dem
som sköter sin syssla väl och uppfyller sina plikter i samhället. Landtmannen
går sedan ännu längre i sitt försvar av Frun och säger att honom ”roar fruentimmer då de talar med förstånd, och en edel frimodighet” och att kvinnorna
”utgiöra efter Guds egen vishet och vilja en angelägen hälft af Menniskioslägtet”. Dessutom säger han sig älska sanningen så högt att han ”tager rättelse af hvem som hälst”. Landtmannen anser således att den som verkligen
brinner för sanningen inte bryr sig om vem som säger något, utan endast vad
som sägs, vilket effektivt tar udden av alla invändningar som baseras på
Fruns person.
Att det är just en kvinna som är drivande i diskussionen förklaras också
på ett annat sätt av Landtmannen och Handlanden när de konstaterar att
kvinnor har större möjlighet än män att uttala sig om kontroversiella ämnen i
tider när yttrandefriheten är begränsad. Liksom i Det Politiska Samtalet
kommenteras här indirekt förutsättningarna för verket i sig. Bristen på yttrandefrihet gör att Frun, som står utanför det officiella politiska samfundet,
är den enda som vågar framföra radikala tankar. Samma bristande yttrandefrihet gör att författaren till det föreliggande verket måste sprida sina tankar
genom anonyma och hemliga handskrifter snarare än genom officiella kanaler.
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Frun argumenterar hela tiden med auktoritet och anknyter till statsrätt, historia och aktuella utrikes- och inrikespolitiska händelser. Hon läxar upp
Prelaten och demonstrerar sina överlägsna kunskaper i exempelvis historia,
som när hon besvarar hans vaga hänvisning till att ”Historien” visar att folket inte har rätt att ifrågasätta sin konung:
Om ni icke läst Romerska, Hollendska, Venetianska och Engelska, med flere
utländska folckslags historier, så borde Ni åtminstonne kunna draga Eder till
minnes hvad som förelupit inom Riket till Exempel uti Olof Sköt konungs,
Christian den omilde och Eric den 14des tider.

Det är sannolikt att större delen av de dåtida läsarna inte uppfattade denna
Fruns auktoritet och beläsenhet som något slags kommentar till kvinnans
ställning i samhället i allmänhet. Snarare lästes hon troligen som en slags
litterär arketyp, ”den redliga frun”. Samtidigt öppnas det för en möjlighet att
läsa verket som ett försvar för kvinnorna. Det gäller särskilt Landtmannens
kommentar om att kvinnorna ”utgiöra efter Guds egen vishet och vilja en
angelägen hälft af Menniskio-slägtet” och Fruns eget omtalande av sig själv
som en ”fri och tänckande Menniskia”.
Men diskussionen om Fruns rätt att uttala sig utgör endast en liten del av
verket. Huvudfrågan rör landets tillstånd, dess orsaker och möjliga lösningar.
Som vi sett påminner argumentationen på dessa punkter om innehållet i Det
Politiska Samtalet. Även om varken Frun, Handlanden eller Landtmannen
går in i detalj på hur en ny konstitution skulle se ut förespråkar de på samma
sätt som Patrioten yttrandefrihet och folkets rätt att motsätta sig rikets vanstyre. I citatet ovan framgår att Frun åberopar historiska exempla när hon
argumenterar för rätten att göra uppror, som Torgny Lagmans opposition
mot Olof Skötkonung, Gustav Vasas uppror mot Kristian Tyrann och Erik
XIV:s avsättning. Som vi tidigare sett är alla tre exempel som ofta anfördes i
de oppositionella skrifterna mot Gustaf III. Hon nämner även den romerska
historien. Romarna förknippades ofta med frihet i allmänhet, och nämndes
inte sällan i samband med diskussioner kring rätten att göra uppror. Den
Venetianska och Engelska historien är områden som sällan berörs i övriga
verk i korpus. Venedig var officiellt en republik, och England var ett land
med ett utpräglat parlamentariskt styre. Det går också att läsa in anspelningar
på specifika händelser. Gällande Venedig är det tänkbart att Frun syftar på
den statsomvälvning som skedde på 1100-talet, då hertigdömet blev republik.465 I den engelska historien det vara antingen revolutionen 1649, då kung
Karl I avrättades, eller den amerikanska revolutionen 1776 som åsyftas.
Patriotens tydliga referenser till frihetstiden och den frihetstida politiska
debatten saknas nästan helt i Samtal mellan stånden. Istället består referensramarna främst av internationella exempel. Medan Patrioten lyfte fram den
465

Nationalencyklopedin, www.ne.se, uppslagsord ”Venedig” [100317].

213

frihetstida konstitutionen som föredömlig talar istället Handlanden om England som en god förebild. I England anser han att ”ägta frihet råder” och att
”[i]nnevånarrena värckeligen förstå att dömma om Statens bästa, samt behörigen upplyste om sina rättigheter, hysa största ömtålighet om deras bibehållande”.
Medan England nämns som en förebild framhålls Frankrike som ett avskräckande exempel på vad som i värsta fall kan ske när ett rike missköts.
De nyligen inledda oroligheterna i Frankrike, det som vi idag kallar franska
revolutionen, ses som något entydigt negativt, eftersom många oskyldiga
faller offer för båda sidors urskillningslösa våld. Orsaken till utvecklingen
sägs vara att de styrande försökt hemlighålla den stora statsskulden och att
folket inte haft insyn i statsangelägenheterna. Frågan om statsskulden, som
också behandlas tämligen utförligt i verket, var brännande aktuell vid riksdagen 1789, när Gustaf III inte ville redovisa de ekonomiska frågorna ordentligt för ständerna.466 Handlanden drar en tydlig parallell mellan Sveriges
och Frankrikes ekonomiska situation, och varnar för att man på sikt skulle
kunna få en liknande utveckling i Sverige om ingen förändring sker.
Av de tre kungakritiska figurernas resonemang framgår att i deras idealsamhälle ska folket inte bara ha rätt att fritt diskutera politik, kritisera kungen, ha insyn i beslutsfattandet och ta del i styrandet av landet, utan även upplysas om sina rättigheter och fostras till ansvarstagande medborgare. Ansvaret för rikets välmåga ligger nämligen både hos de styrande och hos de enskilda medborgarna. Skulden till Sveriges nuvarande situation är därför
delad mellan kungen och de medborgare som i likhet med Prelaten är beredda att stödja en dålig härskare och för egen vinnings skull avsäga sig de
medborgerliga rättigheter som är själva fundamentet för ett gott samhälle.
Liksom i Det Politiska Samtalet ges det i Samtal mellan stånden uttryck för
ett slags republikansk syn på staten, men liksom under frihetstiden handlar
det om ett republikanskt ideal som inte behöver innebära ett avskaffande av
monarkin. Istället handlar det om ett ideal där en stor del av den politiska
makten ligger hos folkets företrädare och medborgarnas dygd och ansvarstagande utgör grunden för rikets välstånd.467

Revolutionerna i smädeskrifterna
Samtal mellan stånden hör till de verk i korpus som direkt omnämner någon
av de två revolutioner som skakade Västvärlden under den tid då Gustaf III
var kung. Vi har redan sett exempel på hur det i flera andra smädeskrifter
mot Gustaf III finns ekon av resonemang kring jämlikhet och medborgerliga
rättigheter som var tätt förknippade med såväl den amerikanska som den
466
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franska revolutionen, men det var mindre vanligt att händelserna diskuterades mer direkt.
Den hållning till franska revolutionen som intas i Samtal mellan stånden –
att händelseutvecklingen är olycklig och att svenskarna bör arbeta aktivt för
att undvika att något liknande drabbar dem – tycks ha varit vanlig i Sverige.
Även bland dem som ideologiskt anslöt sig till tidens upplysningsfärgade
tankar om jämlikhet, medborgarrätt och förkastande av envälde uttrycktes
ofta en skepsis till fransmännens tillvägagångssätt. Utvecklingen upplevdes
som alltför kaotisk och våldsam. Med Kellgrens bildspråk var upplysningens
ljus bra, men i Frankrike hade det hanterats så ovarsamt att det orsakat en
okontrollerad eldsvåda som förtärde allt. En författare till en handskriftcirkulerad politisk skrift uttryckte sig istället som att ”De heta fransmän kunna väl
öfverdrifa”.468
Alla såg det dock inte som att de negativa följderna av revolutionen i
Frankrike var större än de positiva. Allra tydligast bland de verk i korpus
som intar en positiv hållning är en kort text på franska (nr. 85). I översättning lyder den i sin helhet:
Ludvig bodde på Versaille, för att kränka sitt folks rättigheter. G:_ bor på
D..... för att göra detsamma. Mellan Versaille och D:.... är det långt, men det
är det inte mellan franska och svenska seder: De enas hjältemod sätter ett gott
exempel för de andra.469

Budskapet i skriften är otvetydigt. Det svenska folket uppmanas att följa
fransmännens exempel och störta Gustaf III, med motiveringen att både
Ludvig XVI och Gustaf III kränkt folkets rättigheter. Det framgår dock inte
om författaren anser att all monarki innebär ett förtryck, eller om det är specifikt dessa två kungar som har misskött sig.
En annan skrift som berör ämnet är Swar till en Stortalare på Klubben d
17 Maii 1791 (nr 91). Inte heller där uttrycks någon direkt kritik mot monarkin som styrelsesätt, utan det är den enskilde regenten, Gustaf III, som står i
fokus. Personen som för ordet i skriften anklagar kungen för att angripa rikets och folkets rätt och för att vara en tyrann. Han hävdar dock att det är
möjligt att göra något åt denna mörka situation, ty: ”amerikaners och fransmäns tilltagsna enighet visar hela världen, vad mannastyrkan förmår emot en
våldsam regering.”
I Swar till en Stortalare nämns således också den amerikanska revolutionen, vilket är ännu mer ovanligt än att franska revolutionen omtalas. Det
beror knappast på att den amerikanska revolutionen inte väckte intresse och
468
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uppmärksamhet i Sverige, utan snarare på att den skedde vid en tidpunkt då
opinionen fortfarande var till Gustaf III:s fördel, och man därför inte såg en
anledning att sammankoppla upproret mot den engelske konungen med ett
möjligt uppror mot den svenske. Vad som också påverkade svenskarnas
förhållande till amerikanska revolutionen var att revolten vände sig mot England, ett land som länge befunnit sig i konflikt med Sveriges bundsförvant
Frankrike. Detta var troligen en bidragande omständighet till att även Sveriges konung kunde uttala sig positivt om händelseutvecklingen 1776.470 Det
nära förhållandet mellan Sverige och Frankrike gjorde också att flera svenska adelsmän deltog i strider på amerikanernas sida när franska trupper gav
sig in i konflikten.471 När franska revolutionen blev samtalsämnet för dagen
var dock situationen i Sverige en helt annan. Oppositionen mot den svenske
kungen var stark i vissa kretsar och konfrontationerna mellan opposition och
konung vid riksdagen 1789 gjorde att tanken på ett svenskt uppror inte längre framstod som lika främmande.
Som framgått är det sällan smädeskribenterna uttalat vänder sig mot monarkin som styrelseskick. Författarna rör sig oftare inom ett äldre tankesystem där det i det närmaste är en självklarhet att statsskicket i grunden är
monarki, men där ett land med en konung kan ha en blandad konstitution
och drivas av ”republikanska” ideal. Man skiljer också mellan en god furste
och en tyrann, och ser en ständigt närvarande risk att monarki urartar till
despotism. De flesta skribenter anser att folket har rätt att göra uppror mot
despoter och tyranner som bryter härskarkontraktet. Däremot är det ytterst
ovanligt att någon vill avskaffa monarkin helt och kopplar monarki i alla
dess former till förtryck.
Ett undantag är En suite (till “Nå Joseph”) (nr 110), som är en fortsättning till den mycket spridda versen Då kejs. Joseph II Gav befallning att alla
beväpnade präster utan rannsakan skulle hängas (bilaga 1b, nr 27), där udden främst riktades mot prästerskapet. I denna tilläggsvers riktas specifika
anklagelser mot Gustaf III, men först tecknas en bakgrund över samtidens
politiska läge. I denna inledning utsätts också själva monarkin i sig för explicita angrepp. Versen inleds med raderna: ”Europa länge nog haar bäfvat/För
högsta piecerna i Schack”, och sedan beskrivs hur filosoferna nu ifrågasatt
folkets öde att trampas av ”Högborett pack” och att nationer som utsätts för
förtryck från kungar numera svarar genom att göra rep åt sina regenter.472
Gustaf III varnas för att han är en av de 13 europeiska furstar som nu riskerar
att drabbas av folkets vrede. Versen avslutas med ännu en varning om att
Gustafs handlingar kan få konsekvensen att Sverige blir ett nytt Brabant.
Provinsen Brabant tillhörde vid denna tid Österrike, och utgjorde skådeplatsen för en resning mot kejsar Josef II 1789–1790. Anledningen till att just
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Brabant omnämns, snarare än Frankrike, är sannolikt att författaren vill anknyta till den vers han säger sig fortsätta på, och därför anspelar på just Josef
II.

Spända år av ömsesidig fientlighet 1790–1792
Efter det dramatiska året 1789 blev läget temporärt något lugnare i Sverige,
även om stämningen fortfarande var spänd. Kriget mot Ryssland hade fortsatt under riksdagsåret och svenskarna hade mött motgångar, bland annat i
form av en tyfusepidemi inom flottan som decimerade manskapet. Vid slutet
av året var krigsläget i stort sett oförändrat. Även under inledningen av följande år stötte svenskarna på problem i kriget. Den 9 juli 1790 vände dock
krigslyckan, och det andra sjöslaget vid Svensksund slutade i svensk seger.
Kungen skyndade sig att utnyttja det förändrade förhandlingsläget och inledde genast fredsförhandlingar. En dryg månad senare, den 14 augusti 1790,
slöts freden i Värälä. I avtalet ingick några vaga formuleringar om gränsregleringar, och det gavs muntliga löften om ekonomiskt stöd från rysk sida,
men i praktiken skedde en återgång till samma läge som före krigsutbrottet.473 Med tanke på att svenskarnas tidigare krig mot Ryssland under 1700talet slutat med landavträdelser för Sveriges del kunde dock upplösningen av
detta krig ses som en relativ seger.
Medan kriget pågick utspelade sig en annan kamp inom landet, om än
med mindre våldsamma medel. Efter riksdagen hade Gustaf III blivit alltmer
socialt isolerad. Stora delar av adeln hade helt tagit avstånd från honom, och
flera personer som tillhört hovet vägrade demonstrativt att infinna sig där.
Särskilt damerna kring kungen utsatte honom för ett slags bojkott. Kungen
svarade genom att förvisa ett par av dem från hovet och ta in andra. Hovkretsen krympte, och till och med kungens egna familjemedlemmar intog en
kritisk hållning.474
Under våren 1790 fortgick också rättsprocessen mot Anjalamännen. I
april föll domarna, och flera av de åtalade dömdes till döden. I slutändan var
det endast en av dödsdomarna som verkställdes och den 8 september 1790
halshöggs överste Johan Henrik Hästesko på Ladugårdslandstorg i Stockholm. Samma månad som Hästesko miste huvudet beslutade Gustaf III att en
obelisk skulle uppföras i Stockholm till åminnelse av borgerskapets lojalitet
och vakthållning under kriget.475
Alla dessa händelser väckte reaktioner i form av handskriftcirkulerade
skrifter. Tonen är ofta direkt hatisk och i ett verk som anspelar på domsluten
i Anjalamålet sägs att det istället är kungen som borde avrättas. Det spreds
473

Lönnroth (1986), s. 214, 234–236, 240.
Lönnroth (1986), s. 222–223.
475
Lundin & Strindberg (1882), s. 420, Sandström (1996), s. 180.
474

217

samtidigt flera hyllningsdikter riktade till dem som stått upp emot Gustaf.
Framför allt hyllas den avrättade Hästesko och grevinnan Lantingshausen
som blev förvisad från hovet. Lika vanliga som hyllningsdikter till oppositionella är smädedikter mot rojalisterna, där särskilt borgerskapet angreps i
samband med beslutet om obelisken till ståndets ära, men även prästerskapet
omnämndes i nedlåtande ordalag. Ett annat återkommande tema i de oppositionella skrifterna från tiden kort efter riksdagen är olika uttryck av framtidshopp. Författarna skriver gärna att landet för tillfället befinner sig i en
svår situation, men att rättvisan en gång ska segra. Ofta är det tydligt att ett
likhetstecken sätts mellan rättvisans seger och Gustaf III:s fall.
Under 1791 tycks stämningen i landet ha blivit något lugnare. Den efterlängtade freden hade anlänt och Gustaf III tycktes visa tecken på en mer
försonlig hållning i hovkretsarna. Kungen var under året främst upptagen
med utrikespolitiska förhandlingar som bland annat innefattade planer på en
räddningsaktion i Frankrike med syfte att undsätta den franska kungafamiljen.476 Det är förhållandevis få oppositionella verk som kan dateras till detta
år. Ett av dem är det ovan behandlade Swar till en Stortalare, som uttalat
förespråkar statskupp.
I januari 1792 sammanträdde återigen riksdagen, denna gång i Gävle. Valet av en landsortsstad var en del av kungens medvetna strategi att försöka
lugna stämningen. Adelns ledamöter var fortfarande till övervägande del
oppositionella, medan de ofrälse stånden dominerades av kungatrogna män,
även om en ökning av antalet oppositionella i de ofrälse leden kunde skönjas. Trots detta kom det aldrig till någon direkt konfrontation mellan kung
och opposition under den korta och tämligen händelselösa riksdagen, något
som troligen var en effekt av kungens strategiska val. Bland annat var han
noga med att inte använda sin stärkta maktposition till att enbart utse rojalister till viktiga positioner som talmän och utskottsledamöter. Till detta kom
inrättandet av riksdagsklubbar, där riksdagsmännen hölls vid gott mod genom mat och dryck. Dessa strategier kompletterades med en del repressiva
åtgärder.
Den dominerande frågan vid riksdagen rörde rikets finanser; framför allt
den stora statsskuld som orsakats av det ryska kriget. Det gällde för Gustaf
III att få riksdagen att ta ansvar för skulden utan att väcka en diskussion om
den politik som låg bakom situationen. Frågan om statsskulden var tekniskt
invecklad, eftersom riksgäldskontoret utfärdat kreditsedlar som användes
som betalningsmedel, men som hade sjunkit i värde i förhållande till riksbankssedlarna. Därtill kom de s.k. fahnehielmare, sedlar (signerade av P. G.
Fahnehielm) som använts som betalningsmedel i fält under kriget. Vid tidpunkten för riksdagen började det även gå rykten om att falska fahnehielmare var i omlopp. Trots att dessa komplicerade och potentiellt brännbara ämnen togs upp förlöpte riksdagsförhandlingarna under lugna former. Under
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ytan fanns dock väl utvecklade planer på statskupp och kungamord. Anckarström och de övriga sammansvurna ska enligt deras egna bekännelser ha
fattat beslut om mordet redan före riksdagens öppnande.477
Antalet handskriftcirkulerade oppositionella verk från riksdagen är litet,
endast tre verk ingår i avhandlingens textkorpus. Detta kan troligen delvis
härledas från att riksdagen bara pågick i en knapp månad, men speglar också
oppositionens nedtonade profil under riksmötet. Kanske ansåg också en del
av kungens mest övertygade politiska motståndare att det var dags att gå från
ord till handling.

Tyrannen är död!
Efter att med laddade pistoler ha förföljt kungen under en längre tid satte
Anckarström planerna i verket den 16 mars 1792. Kanske var det inte en
slump att attentatet genomfördes i mitten av mars månad, när historieböckerna berättade att det mest berömda av alla tyrannmord ägt rum den 15 mars,
då Cæsar dog på Capitoliums trappa.
Anckarström låg inte ensam bakom planerna. Ett flertal adelsmän tillhörde dem som kom att kallas ”de sammansvurna”. Förutom denna kärntrupp är
det sannolikt att långt fler inom de oppositionella kretsarna kände till och
samtyckte med planerna.
Men planerna slog fel. Tanken var att kungen skulle dö omedelbart och
att en statskupp skulle äga rum. Istället blev Gustaf sårad och levde i nära två
veckor efter attentatet. Under denna tid var han vid medvetande och kapabel
att göra en sista propagandistisk motattack genom att visa upp sig som en
mild, förlåtande och gudfruktig konung som fallit offer för en fanatikers
angrepp.478 Trots det var det knappast alla som sörjde när han gick ur tiden
den 29 mars 1792. Medan de officiella skrifterna handlade om outsäglig sorg
och fasa inför det fruktansvärda brottet spreds i handskrift flera alternativa
gravskrifter, som uttryckte en annan syn på saken.
Ett av dessa verk inleds med raden ”Här vilar riksförrädaren” (här kallad
Grifte Runor, nr 103). Denna fingerade gravinskription, som ofta är skriven
stenstil, finns bevarad i nio kända versioner.479 Till skillnad från majoriteten
av verken i avhandlingskorpus finns påtagliga olikheter mellan versionerna.
Stommen är dock densamma i alla versionerna. Verket inleds med en uppradning av anklagelser mot Gustaf III, och de första tre av dessa anklagelser
är de samma i alla utom en av versionerna: ”Här Hwilar Riks-förrädaren,
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Allmänhetens Tjuf, Enskiltas Röfware”. I den fortsatta listan tycks varje
avskrivare ha gjort tillägg, strykningar eller förändringar. Antalet anklagelser
varierar mellan 24 och fyra, men arton av de förekommande anklagelserna
återfinns i minst sju av de nio versionerna.480
Verket har även en avslutande del, där Gustaf III:s närmaste män och
andra kända rojalister räknas upp i en lista av sörjande som inleds med uppmaningen ”Sörg mörksens anhang”. Denna del uppvisar ännu större variationer än den första avdelningen. Sammanlagt nämns femton olika namn,
men endast åtta förekommer i minst sju av de nio versionerna. Två av dem,
Westman och Armfelt, förekommer i alla versioner och dessa två är också
föremål för några av de mest ilskna angreppen mot rojalister i övriga verk i
korpus. Formuleringarna kring namnen skiljer sig också mellan versionerna,
och i versionen i KB D158:5 avslutas hela verket med Gustafs egna klagorop
från sin plats i helvetet.
Orsaken till att avskrivarna i just det här fallet tagit sig så ovanligt stora
friheter med materialet kan troligen sökas i verkets utformning. Medan de
flesta andra verk i avhandlingskorpus är skrivna som löpande prosa, eller i
versform, har den här skriften snarare formen av en lista, vilket gör det lättare att ta bort eller lägga till något utan att skapa inkonsekvenser i verket. En
liknande tendens syns i Carricatures de l’année 1788 (nr 29), vilken även
förekommer på svenska under titeln Portraiterne, eller Krigs-Befählet. Detta
verk består av en rad karaktärsbeskrivningar av personer kring Gustaf III
samt av kungen själv. Mycket tyder på att de flesta versionerna är en sammansmältning av två olika verk, ett som tar upp krigsbefälen och ett som tar
upp civila personer kring kungen. Också i detta verk märks stora olikheter i
vilka som nämns i de olika versionerna. På grund av mängden varianter
kommer jag i analysen av Grifte Runor att utgå från alla nio versionerna och
diskutera den helhetsbild de ger.
Formuleringarna är som redan framgått mycket hätska. I anslutning till en
bevarad version har avskrivaren kommenterat: ”Huru långt malicen kan gå,
synes af följande, som utkom straxt efter kon. Gustaf 3djes död. Vederstyggligt!” Detta ”vederstyggliga” verk kan sägas sammanfatta alla slags
anklagelser som riktats mot Gustaf III under hans regeringsperiod. Flera av
orden anknyter till tyranntemat, och i flera fall anas direkta anspelningar på
händelser från de senaste åren, såsom kriget, riksdagen 1789 och skandalen
kring de falska fahnehielmarna. Till denna grupp tillhör exempelvis ord som
”Menedaren”, ”Wåldswärkaren”, ”Freds-Störaren”, ”Falska Myntmakaren”,
”Regeringslystnaren”, ”Despoten” och ”Tyrannen”.
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och medan det i de flesta versioner står ”Sodomitska [Ärche] Biskopen, ÖfwerComedianten”
finner man i en formuleringen ”Sodomitiska Arki Biskopen öfver Commedianterna”.
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Där förekommer också flera anklagelser som anknyter till bilden av Gustaf III som den nöjeslystne, omanlige och falske teaterkonungen. Till denna
grupp kan räknas ord som ”Wällustlingen”, ”Öfwer-Comoedianten”, ”Lismaren”, ”Poltronen” och ”Clenodie stofferaren” (i betydelsen någon som
pryder sig med smycken).
I de fyra versionerna återfinns också sammanlagt sex ord som anspelar på
olika slags stölder. ”Allmänhetens Tjuf” och ”Enskildtas Röfware” kan tolkas som en anklagelse om att kungen lagt orimliga pålagor på sitt folk, men
andra formuleringar, som ”Griftplundraren” och ”Sjörövaren”, är svårare att
koppla till några specifika omständigheter. Orden tycks snarare fungera som
skällsord. Just att anklaga någon för att vara en tjuv tycks ha varit ett vanligt
sätt att smäda på 1700-talet, utifrån vad som kan utläsas från tidens rättegångsprotokoll. Till skillnad från andra europeiska länder var det i Sverige
under denna period vanligare att ärekränkningar handlade om anklagelser
om ohederlighet än att de hade en sexuell innebörd.481
Även de sexuellt färgade anklagelserna finns representerade i verket genom formuleringen ”Sodomitiska [Ärche] Biskopen”. Angrepp med koppling till religionen förekommer också. Där finns dels anklagelsen om gudlöshet, när kungen kallas för ”Atheistiska Phantasten”, och dels den sammankoppling med djävulen och helvetet som kan ses i flera andra skrifter
från de sista åren av regeringsperioden. Den enda av anklagelserna som
sticker ut i jämförelse med övriga verk i avhandlingskorpus är den om att
kungen skulle vara en fadermördare, i en av versionerna även modermördare. Detta förekommer i övrigt endast i den gravskrift över Filip II av Spanien
som cirkulerade som smädeskrift mot Gustaf III. Troligen används begreppet
i en utvidgad form innebärande antingen någon som genom sitt beteende
orsakar sina föräldrar sorg och indirekt vållar dem en förtidig död, eller som
någon som bär hand mot sitt fädernesland.
Verkets form, som härmar en inskription på en grav, samt titeln ”Grifte
Runor”, som förekommer i en version, för tankarna till de fingerade runstenar med minnesord som var en del av rekvisitan vid Gustaf III:s påkostade
och teatraliska begravningsceremoni. Eftersom innehållet i dessa inskriptioner trycktes i Stockholms Posten är det sannolikt att många av smädeskriftens läsare kände till dem.482 Medan oppositionens grifterunor radar upp den
döde kungens laster och begångna synder listar de officiella hans dygder och
välgärningar. Hyllningarna respektive smädelserna korresponderar inte direkt på ett sådant sätt att de kan paras ihop var för sig i rena motsatspar, men
på ett mer allmänt plan fungerar de som varandras spegelbilder. Den officiella bilden placerar Gustaf III på ena sidan i furstespeglarnas uppdelning i
goda furstar och tyranner genom att tillskriva honom egenskaper som rättvi481
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sa, mildhet, tapperhet och klokhet. Den alternativa gravskriften hävdar istället att han valt tyrannens brottsliga, våldsamma, fega och okristliga väg.483
I andra oppositionella skrifter från tiden efter Gustafs död kommenteras
själva mordet explicit. I ”Han Dog, Acteurernes Monarque” (nr 104) görs en
koppling mellan Gustaf III:s regering och det faktum att attentatet skedde på
en maskeradbal på Kungliga Operan genom raderna: ”Nu piecen slutad är
och Masquen ändtlig fallen/Hvarmed han dårat mången Själ”. Den vanliga
anklagelsen om att kungen var mer upptagen av teatern än av den slags sysslor som förväntas av en kung dyker också upp i den ironiska kommentaren
”Der han sin storvärck giordt han ock sin bana fick”.
Anckarström och de sammansvurna nämns inte i versen, utan istället beskrivs mordet som Guds straff: ”Och en Rättfärdig Gud, med hämnden i sin
blick/Har straffat men Vi vördom himlens lagar”. Detta anknyter tillbaka till
tonen i flera smädeskrifter från de sista åren före mordet, då författarna varnade för att kungen skulle drabbas av Guds vrede om han inte behandlade
sitt folk bättre. I en annan skrift från tiden efter kungens död nämns Anckarström, men det antyds att han kan ha fungerat som ett redskap för gudomliga
makter. I en tredje skrift hyllas istället mördaren som en hjälte utan några
religiösa undertoner.484
Ett annat tema som återkommer i flera av verken från denna tidpunkt är
tanken på att även Gustafs anhängare och närmaste män nu kommer att få
sitt straff, när de inte längre kan få skydd från kungen. De omtalas som
”Rackar-pack”, ”Mörksens anhang” och ”bofvarne”, och nämns i flera skrifter vid namn.
I flera verk argumenteras också på olika sätt för att mordet var berättigat.
Det kan ske genom uppradningar av kungens alla synder, och genom åberopande av gudomlig rättvisa. Anmärkningar wid föregående Mysterium iniquitatis [ondskans mysterium] (nr 100) är mer modererad och resonerande i
sin ton. Där uttrycker författaren inledningsvis sin bestörtning över att ett
konungamord skett i Sverige, men konstaterar sedan att det är förståeligt att
det kunde ske när regenten ifråga betett sig som Gustaf III gjort. I stort sett
genomgående i verken från tiden strax efter mordet är att författarna drar
slutsatsen att valet stått mellan att låta nöden i landet fortgå och kanske fördjupas, eller att med våld sätta en ände för Gustafs regering. På den sista
raden i ”Han Dog, Acteurernes Monarque” sammanfattas argumentet genom
den lakoniska formuleringen: ”Minskning af vår nöd, var Minskning af hans
dagar.”
Anckarström själv förde liknande resonemang i sin bekännelse, där han
uttryckte sin övertygelse om att såväl konungen som hans eget liv vägde lätt
i förhållande till en hel nations framtid. Han använde sig också av samma
483
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typ av kontraktsteoretiska resonemang och tankar om medborgerliga plikter
som kan återfinnas i en mängd smädeskrifter från regeringsperiodens sista
år. Utgångspunkterna i hans försvar var att en kung som bryter sin edsförbindelse mot folket inte längre kan anses ha rätt att styra sagda folk, och att
det åligger samhället att försvara sina medborgare från angrepp mot enskildas liv och egendom. Om det inte erbjuds möjlighet att frihetsberöva, döma
och straffa den som gör sig skyldig till ett sådant brott måste det finnas en
rätt att bemöta våld med våld. Även om Anckarström inte använder ordet
”naturlig lag” ansluter han sig ändå till tankarna om att det finns en högre lag
som måste gälla när den skrivna lagen inte fungerar.485
Rättegången mot Anckarström var tämligen snabbt avklarad, och han
dömdes till lagens strängaste straff, vilket inte enbart innebar avrättning,
utan även spöstraff, skamstraff och stegling. Vid tre tillfällen och på tre olika
platser i staden bands han vid en skampåle, piskades och visades upp för
folket. Han halshöggs sedan den 27 april, mindre än en månad efter kungens
död, och hans huvud och högra hand spikades upp på en påle.486 Också i
samband med denna händelse användes handskriftsmediet för att skapa en
motbild till budskapet i en viktig propagandistisk uppvisning från rojalistisk
sida. Alla ansåg dock inte att Anckarströms hand hörde hemma på skampålen. Det markerades bland annat genom att man enligt uppgift vid flera tillfällen blev tvungna att ta bort lappar fästa vid pålen, vars påskrift lydde:
Välsignad var din hand, som frälsat Svea land.487

Inte långt därefter fick Sverige en ny tryckfrihetsförordning, och det tycktes
som om de oppositionella inte längre skulle vara förvisade till att enbart
sprida sitt budskap genom handskrift och muntlighet. Glädjen blev dock
kortvarig och snart skärptes återigen makthavarnas kontroll över det tryckta
ordet, men det är en helt annan historia.
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7. Sammanfattande diskussion

I de föregående kapitlen har jag botaniserat i den vilda floran av handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III. Analyser har utförts med hjälp av
avhandlingens tre metodperspektiv: mediehistorisk analys, retorisk analys
och idéanalys. Målet har varit att i största möjliga mån genomföra en nyanserad och allsidig rekonstruktion av denna specifika del av tidens politiska
kultur. Det är nu dags att sammanfatta vilka insikter analyserna har givit
angående de inledande frågorna om smädeskrifternas innehåll, syften, avsändare, distribution och mottagare.

Smädeskrifterna ur ett mediehistoriskt perspektiv
De centrala punkterna i den mediehistoriska analysen har varit frågor om
medium, avsändare, mottagare och distribution. Genom att kombinera de få
direkta uppgifter vi har från exempelvis dagböcker, brev och anteckningar
med analyser av verkens form och innehåll har det varit möjligt att teckna en
tydligare bild av smädeskrifterna som kommunikation ur ett mediehistoriskt
perspektiv.
Medier
Verken i korpus har alla det gemensamt att de inte kunnat tryckas på grund
av sitt olagliga innehåll. I exempelvis Frankrike förekom det att olagliga
skrifter trycktes i smyg, eller i ett annat land och smugglades över gränsen,
men i Sverige tycks den typen av strategier ha varit ytterst ovanlig. Här var
istället oppositionen begränsad till handskriftmediet och det talade ordet.
Alla verken i avhandlingens textkorpus har spridits i handskrift, men
därmed inte sagt att de enbart spreds genom detta medium. Det är fullt möjligt att en del av dem även traderades muntligt. Vissa av verken uppvisar
dock tydligt skriftbundna drag. Verk som exempelvis Det Politiska Samtalet
och Samtal emellan stånden är förhållandevis komplicerade och skulle troligen vara svåra att förstå om man inte hade texten framför sig och hade möjlighet att läsa med eftertanke.488 Andra verk har muntliga drag och lämpar sig
för högläsning. Det tydligaste exemplet är Lanterna Magica, där en central
komisk poäng ligger i marknadsutroparens tysk-svenska rotvälska, vilket gör
488
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att högläsning av något slag krävs för att poängen ska gå fram, och ibland
även för att innehållet ska bli begripligt.489 Ännu en grupp verk uppvisar
potential att kunna traderas muntligt utan hjälp av skriften, och kan tänkas ha
spridits parallellt i både tal och skrift. Det rör sig då framför allt om kortare
epigram och verser samt verk med melodiangivelser, vilka lämpar sig för
memorering. Muntlig spridning torde ha haft den fördelen framför handskriftcirkulation att den var enklare, snabbare och hade potential att nå en
större publik.
Den största delen av verken i textkorpus tycks dock i första hand ha spridits genom handskrift. Att enbart vara hänvisad till handskrift och muntlig
tradering innebar förstås en rad begränsningar och svårigheter. I och med att
oppositionen i stort sett var utestängd från tryckpressen var möjligheterna att
nå en stor publik starkt begränsade. Inte heller hade oppositionen möjlighet
att använda sig av visuella medier i någon annan form än tecknade bilder
som var svåra att sprida i flera exemplar.
Men handskriften som medium hade även vissa fördelar framför trycket.
Framför allt hade det handskrivna ordet en särskild trovärdighet i en tid då
det trycka ordet alltid kunde antas ha varit utsatt för någon form av censur.
Författarna själva påminner gärna läsaren om mediesituationen och dess
relevans. I Det Politiska Samtalet beklagar protagonisten att goda verk sällan
får tryckas. I Samtal mellan stånden kommenteras att flera personer i samtalet uttrycker åsikter som kan vara straffbara.490 Författarna gör i dessa fall sitt
bästa för att använda den på flera sätt begränsande mediesituationen till sin
fördel och göra mediet i sig till ett argument som understödjer budskapets
trovärdighet.
Både muntlig spridning och spridning genom handskrift har det gemensamt att samma person ofta fungerade som konsument, distributör och medskapare. Hur detta kunde fungera i den muntliga traderingen är svårt att
komma åt. Däremot är det möjligt att studera den skriftliga spridningen utifrån frågor om medskapande hos avskrivare.
I regel tycks avskrivarna av smädeskrifterna ha eftersträvat att göra så
korrekta kopior som möjligt ur ett innehållsligt perspektiv. Ofta är skillnaderna mellan olika versioner av ett verk överraskande små. Det finns dock
undantag. De innehållsliga förändringar som ändå skett tycks ha haft olika
orsaker, till exempel att avskrivaren kände till ytterligare information om
något som nämndes i verket och därför valde att göra ett tillägg. Vanligare
än direkta ingrepp i texten är kommentarer i anslutning till verken. Det rör
sig då om exempelvis information om hur och när verket spridits, eller åsikter om verkets innehåll.
Det är slående att flera avskrivare har lagt ned stor möda på avskrifterna.
Ofta förekommer tydligt präntade och utsmyckade versioner av oppositio489
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nella verk. Med största sannolikhet har avskrivarna i dessa fall avsett att det
de skrivit ned skulle läsas av andra, och de har således varit aktiva i distributionen av verken. Distributionen skedde troligen genom att avskrivare visade
verken för andra, läste upp dem i grupp, gav andra möjlighet att skriva av i
sin tur eller gav bort versioner av verken.
Bland de versioner av verken som finns bevarade idag har en del samlats
eller skrivits ned av personer som jag valt att kalla ”samlare”. De samlade i
huvudsak ihop materialet efter den aktuella undersökningsperioden och deras huvudsyfte tycks ha varit att bevara verken i dess egenskap av historiska
dokument. Det tycks dock som om det även hos de oppositionella avskrivare
som verkade i Gustaf III:s samtid och bland författare och avsändare ibland
fanns en önskan att bevara smädeskrifterna för framtidens historiker. I enlighet med den i tiden spridda tanken att endast eftervärlden kan fälla en rättvis
dom ville avskrivare, författare och avsändare lägga fram ”åklagarsidans
bevisning” i den rättegång mot Gustaf III där framtidens historieskrivare
skulle agera domare.
Avsändare och författare
I kapitel två formulerades hypotesen att smädeskrifternas avsändare till
största delen tillhörde adeln och deras politiska allierade. Denna hypotes
stöds av en närmare analys av verkens idémässiga innehåll och även av de få
attributioner som finns bevarade. En sammanställning av alla tillgängliga
attributioner, både utförda av dåtida avskrivare och sentida forskare, visar att
en majoritet av personerna som nämns är adliga män, ofta politiskt aktiva
och kända för att vara kritiska till kungen. Även de ofrälse personer som
nämns var till övervägande del män av hög rang och med förhållandevis
stort inflytande i samhället – med andra ord tillhörde de ett samhällsskikt
som ofta allierade sig med adeln i politiska frågor under den aktuella perioden.
I två fall finns antydningar om att författaren skulle vara en adlig kvinna.491 Det är dock fullt möjligt att fler än dessa två verk var författade av
kvinnor. Från såväl frihetstid som gustaviansk tid finns exempel på kvinnor,
framför allt ur adelsståndet, som tog aktiv ställning i politiska frågor.492
De få attributioner som finns tillgängliga visar således att det funnits en
tendens att i första hand tillskriva verken författare ur samhällets övre skikt,
och då främst adliga personer. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att det
enbart var personer ur dessa grupper som verkligen författade smädeskrifter
mot kungen, men det ger ändå en fingervisning. En närmare analys av verkens utformning kan varken fullständigt bekräfta eller vederlägga den bild
av författarna som attributionerna ger. Det kan dock bland annat ge oss en
del uppgifter om författarnas bildningsnivå.
491
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Vid en närmare granskning av verken blir det övergripande intrycket att
majoriteten av författarna hade en hög bildningsnivå. Ett par verk är helt
eller delvis författade på franska, ofta visar sig författarna kunna producera
en habil vers och många verk har en genomtänkt och intrikat utformning
som tyder på stor vana att formulera sig i skrift. Det är också sannolikt att
författarna hade någon form av utbildning i retorik. I flera fall är det också
uppenbart att författarna varit inlästa på såväl inhemsk som utländsk historia
samt varit politiskt insatta och förmögna att föra teoretiska statsrättsliga resonemang. Alla verk behöver dock inte ha varit skrivna av personer med hög
bildning. En del smädeskrifter är ytterst enkla till såväl form som innehåll
och ger ingen indikation om huruvida författaren varit högutbildad, eller
endast haft grundläggande skrivkunnighet.
I några enstaka fall kan ett verk kopplas till en specifik miljö, och det
handlar då oftast om hovmiljön. Det tydligaste exemplet är Riddare Spelet,
där det är ytterst sannolikt att författarna har rört sig i hovmiljön, känt till
skvaller om hovets medlemmar och varit närvarande vid det parodierade
riddarspelet.
I de allra flesta fall är det svårt att utifrån verkens utformning och innehåll
säga något mer specifikt om författarna än att de var bildade. Att de hade
bildning behöver inte innebära att de var adliga. Präster, ämbetsmän och
borgare hade i regel en gedigen utbildning och även det elitskikt av bönder
som satt i riksdagen hade förhållandevis god bildning och var politiskt insatta. Kvinnor hade visserligen sällan en formell utbildning, men det behövde
inte innebära att de saknade träning i läsning och skrivning. Bland de något
mer välbärgade samhällsskikten förutsattes det tvärtom att även kvinnorna
skulle kunna representera hushållet genom exempelvis tillfällesvers och
ibland även politiska skrifter.493
Distribution och publik
Smädeskrifterna hade med största sannolikhet sin största spridning i huvudstaden, där landets politiska centrum låg och där det fanns etablerade spridningsvägar för denna slags verk. Dateringen av verken visar också att spridningen tycks ha varit störst i samband med riksdagarna, då de politiska frågorna var särskilt aktuella och då en mängd politiskt insatta personer samlades på samma plats.
Riksdagarna erbjöd även möjligheter att sprida verken ut i resten av riket.
Riksdagsmännen kom från alla delar av landet och från alla fyra stånd och
sannolikt tog flera av dem med sig avskrifter av politiska verk när de reste
hem och visade eller läste upp dessa för intresserade i hembygden. Även
andra resande kan ha fört ut verken i riket. Att smädeskrifterna spreds utanför Stockholm bevisas av att versioner återfinns i samlingar från olika platser
i riket. Av dagböcker och memoarer kan vi även utläsa att vissa handskrift493
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cirkulerade verk snabbt blev ryktbara och att politiskt intresserade personer
aktivt använde sina nätverk för att få tag i dem.
De oppositionella verken kunde troligen nå en förhållandevis bred publik
i huvudstaden om avsändare och författare utnyttjade möjligheterna att exempelvis anslå texterna i gathörnen eller sprida dem muntligt. Annars nådde
troligen vissa av de oppositionella verken främst dem som aktivt försökte få
tag i dem. På grund av riskerna lär avskriftsdistributionen ha skett i smyg,
och det var då viktigt att både framstå som tillräckligt pålitlig och ha tillgång
till de rätta nätverken.
Utöver dessa generella antaganden känner vi till några personer som de
facto nåddes av verken eftersom ett antal avskrivares namn är kända. Vi kan
konstatera att det rörde sig om personer från olika delar av riket och från
olika samhällsgrupper. Bland de namngivna avskrivarna finns adliga, präster, ofrälse ämbetsmän och studenter. Många tillhörde oppositionen mot
Gustaf III, men även hans allierade och personer utan känd politisk tillhörighet ägde versioner av vissa verk. Några av de mest aktiva avskrivarna och
samlarna av smädeskrifter mot Gustaf III i hans samtid var hovmannen Leonard von Hausswolff, prästen Anders Lanærus från Skåne och tjänstemannen
Pehr Johan von Höppener. De hade alla god utbildning, var i någon grad
involverade i det politiska livet och hade i olika sammanhang uttryckt kritik
mot kungen.

Smädeskrifterna ur ett retoriskt perspektiv
I den retoriska analysen ligger fokus på att de studerade verken är funktionella skrifter med ett persuasivt syfte. Utifrån detta ställs frågor som: Vad
vill avsändarna övertyga om? Hur går författarna tillväga för att övertyga?
Vilken typ av mottagare tycks verken vara anpassade för? För att svara på
dessa frågor har verken studerats utifrån olika retoriskt relevanta aspekter,
såsom argumentation, retorisk genre, språk, stil och loci. Det övergripande
intrycket av verken som ingår i textkorpus är att de i huvudsak är retoriskt
effektiva. Det är tydligt att författarna har haft övertygandet som främsta
mål.
Retorisk publik
Vi har redan diskuterat vilka som var möjliga att nå genom de medier författarna hade till sitt förfogande. Men vilka önskade författare och avsändare nå
ur ett retoriskt perspektiv? Som redan nämnts försvaras ofta adeln och deras
intressen i verken. I flera fall är dock skrifterna utformade så att adeln som
politiskt stånd inte nämns direkt. Istället framförs argument för att den
ståndpunkt som i huvudsak drevs av adelsståndet i riksdagen var baserad på
ståndsöverskridande ideal. Inom verken framförs ofta dessa argument av
personer som på något sätt står utanför riksdagspolitiken och därför kan upp228

fattas som neutrala. Det kan vara historiska personer som Torgny Lagman
och Gustav Vasa, eller fiktiva som Patrioten och Frun. Det förekommer också att verkens protagonister uppges tillhöra eller ha en koppling till de ofrälse stånden. Detta tyder på att syftet i många fall var att övertyga en bredare
ofrälse publik.
Den stora variationen av former visar också den en önskan att nå ut till
olika grupper. I textkorpus ingår allt från enkla epigram, visor och verser till
långa dialoger och utredande prosatexter med komplicerade resonemang. De
längre och mer komplicerade texterna förutsatte en läsekrets som var så insatt och intresserad att den var villig att lägga tid och ansträngning på att
söka upp, läsa och försöka förstå verken. De kortare och enklare verken –
och i synnerhet de som hade potential att spridas muntligt – möjliggjorde en
större spridning bland personer som inte vanligtvis tog del av den mer avancerade politiska debatten. Dessutom förutsatte de i allmänhet inte särskilt
hög bildningsnivå hos läsaren.
Också inom enskilda verk går det att se hur författarna ansträngt sig för
att tilltala en så bred publik som möjligt. Inslag av humor, skvaller och olika
sorters information är exempel på sådant som kan tänkas locka läsare utan en
uttalad sympati för budskapet. Därtill är verken ofta utformade så att de kan
vara njutbara och intressanta, även om läsaren inte kan dechiffrera alla anspelningar, eller förstå alla resonemang. Författarna har således lagt stor vikt
vid delectare, att vinna mottagarnas välvilja och intresse genom att behaga.
Eftersom de flesta författare tycks ha arbetat aktivt för att tilltala en bred
publik, och en publik som inte nödvändigtvis redan sympatiserade med oppositionen, kan vi dra slutsatsen att syftet i de flesta fall bör ha varit att vinna
över sympatisörer till den egna sidan i den politiska maktkampen. En grupp
av verk inom textkorpus kan dock inte antas ha fungerat för att vinna över
skeptiska. Det rör sig om verk som innehåller särskilt grova och hätska angrepp på kungen och hans anhängare. I synnerhet de få verk som explicit
förespråkar konungamord måste antas i första hand ha varit riktade till dem
som redan var övertygade motståndare till Gustaf III. I dessa fall kan syftet
ha varit att stärka övertygelsen och sammanhållningen inom gruppen, eller
att övertyga de redan oppositionella om en viss strategi.
Argumentationstekniker
Den klassiska retoriken identifierar tre offentliga talgenrer, genus deliberativum, genus judiciale och genus demonstrativum. Det är, som begreppet ”offentliga talgenrer” antyder, genrer som hör det offentliga livet till: företrädesvis politiska församlingar, domstolar och olika offentliga högtidssammanhang. De oppositionella verk som ingår i textkorpus var förbjudna och
därmed utestängda från denna typ av offentliga arenor. Det är därför inte
heller överraskande att majoriteten av dem inte kan inrangeras i de offentliga
talgenrerna. Undantagen är de längre, utredande prosaverken utan fiktionsram, ofta kallade P.M., Reflektioner, eller dylikt, vilka har en stil som ligger
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nära de promemorior och anföranden som presenterades i riksdagen. I övrigt
tillhör flera verk vad som med Stina Hanssons begrepp skulle kunna kallas
”extraretoriska genrer”. Till dessa hör sådant som samtal, brev och böner.494
Bland de aktuella verken finns också parodier, verser, epigram och sånger.
Det rör sig i alla fallen om etablerade former som mottagarna kunde antas
känna igen, både från annan politisk litteratur och från teater, tidningar,
böcker och sällskapsliv.
Trots att verken inte direkt tillhör de offentliga talgenrerna använder författarna hela tiden stilgrepp och argumentationstekniker som hör den klassiska retoriken till. Det alla verk i korpus har gemensamt är att de i någon
mån innehåller demonstrativa inslag i så måtto att de smädar Gustaf III. Det
är inte heller ovanligt att de samtidigt använder tekniker för hyllning för att
prisa kungens motståndare. Verken innehåller också ofta judiciella grepp när
de anklagar Gustaf för brott och försvarar oppositionen mot anklagelser.
Även deliberativa tekniker används när läsarna råds att ta ställning mot
kungen på ett eller annat sätt. I vissa fall handlar det om en uppmaning att be
till Gud om att kungen ska ändra sitt sätt, i andra verk uppmanas folket att
göra uppror och i några få fall förespråkas till och med konungamord. Ibland
riktas också rådet till kungen själv och författarna uppmanar honom då att
ändra sitt sätt och handla som en god furste.
Författarna använder också ett flertal olika klassiska retoriska figurer för
att övertyga. Bland de vanligare finns ”bildhärmande” figurer som evidentia
och ekfras. Att använda ord för att måla upp bilder för åhörarens eller läsarens inre blick var något som den klassiska retorikens auktoriteter rekommenderade för att väcka känslor hos publiken och det var ett grepp som ofta
kopplades särskilt till den judiciella retoriken.495 Evidentia och ekfraser i
framför allt allegoriska och emblematiska sammanhang hade också en framträdande roll inom den tidigmoderna politiska litteraturen.496
Till skillnad från andra europeiska länder under samma period, såsom exempelvis England, Frankrike och Danmark, hade oppositionen i Sverige
minimala möjligheter att trycka bilder. Det kan ha bidragit till ekfrasens
popularitet i Sverige, eftersom den erbjöd en möjlighet att så att säga producera bilder i verbal form. Ibland skedde det även rent konkret att existerande
bilder översattes till text för att kunna spridas i landet. Ett av verken i textkorpus är en verbal beskrivning av en tryckt dansk karikatyr över Gustaf III.
Bristen på möjligheter att uttrycka sig visuellt kan också ha påverkat innehållet i smädelserna mot kungen. Om man jämför med exempelvis Annie
Duprats studie av karikatyrer och smädelser mot de franska kungarna Henri
III och Louis XVI finner man att majoriteten av de teman hon identifierar
under båda tidsperioderna återfinns i någon form i smädelserna mot Gustaf
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III. Ett av dem är dock ovanligt i Sverige, nämligen bilden av kungen som
ett monster eller ett djur. Detta grepp förekom även i de danska karikatyrerna
av Gustaf III. Möjligen var det ovanligt i Sverige för att det helt enkelt var
ett grepp som fungerade bäst i visuell form.
Loci
När man studerar hela textkorpus blir det tydligt att det finns vissa ämnesområden från vilka de olika författarna ofta hämtar sina argument. I allmänhet handlar det om traditionella ämnen, och författarna förankrar argumentationen i väletablerade föreställningar och värderingar med en lång historia.
Inom den klassiska retoriken talar man om att argumenten hämtas från olika
loci, platser. Vanligast förekommande loci är (utan inbördes ordning):
• Fursten – gemensamma föreställningar om den gode furstens roll
och dygder, samt därmed sammanhängande tankar om tyrannens
egenskaper.
• Kontraktet – den kontraktsteoretiska föreställningen om ett avtal
mellan folk och överhet.
• Religionen – gemensamma föreställningar om religionens roll i
samhället och Guds allmakt.
• Historien – en källa för exempla som kan fungera som argument.
Gustaf III jämförs både med historiska dygdeexempel och med lastbara personer. Det förekommer också att författarna drar paralleller
mellan den rådande situationen och historiska händelser, vilket kan
användas som argument för att en viss händelseutveckling är sannolik och möjlig.
• Patria – kärleken till fosterlandet, föreställningar om svenskhet och
om medborgarens plikt mot sitt land.
• Kön – i huvudsak gemensamma föreställningar om den goda manligheten.
I regel förekom dessa loci även i de skrifter som försvarade kungen och rojalisterna. Både vad gäller argumentens karaktär och verkens form fungerade
ofta smädeskrifterna som inverterade spegelbilder av den rojalistiska propagandan. Gemensamt för de loci som tagits upp här är att i majoriteten av dem
ligger fokus på traditionella dygder hämtade från gemensamma föreställningar med djupa rötter i det rådande samhället. Detta gäller framför allt
dygder som ansågs utmärka en god furste, en god kristen, en god svensk och
en god man. Inte sällan överlappar dessa dygder; en god svensk konung måste vara en god svensk, en god kristen och en god man; en god man borde
vara en god svensk och en god kristen, och så vidare. Ett genomgående budskap i smädeskrifterna är att Gustaf III saknar de dygder som borde kunna
förväntas av honom.
Argumentationslinjerna uppvisar en utveckling över tid. I börjar av perioden argumenteras det ofta för att Gustaf III är en misslyckad kung, att han är
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sinnessjuk och att han är slarvig och fåfäng. De loci som används är framför
allt knutna till fursten och hans dygder samt könsbundna dygder. I dessa
förhållandevis få tidiga verk från åren 1778–1787 förekommer det också att
författarna uttrycker ett hopp om att kungen ska kunna ändra sig. I och med
kriget och Anjalaupproret 1788 ändras tonen, och antalet verk i omlopp ökar
markant. Kungen anklagas då för brott mot regeringsformen och Anjalamännens handlande försvaras genom kontraktsteoretiska och naturrättsliga
resonemang. Här hämtas således argumenten främst från den locus jag kallat
”kontraktet”.
Anjalamännens uppror försvaras i flera av verken med att det i grunden
var ett försök att råda kungen, snarare än att ifrågasätta hans auktoritet. Trots
detta var det en viktig gräns som överskreds i och med att officerare öppet
kritiserade kungens handlande. Från denna punkt argumenterade smädeförfattarna ofta för att uppror kunde vara försvarbart, även om det stred mot den
skrivna lagen. I och med Gustaf III:s statskupp 1789 blev tonen mot kungen
än mer hatisk. I smädeskrifterna utmålas han då i allmänhet som en tyrann
och rikets fiende. I vissa verk anspelas på ett mer våldsamt och omfattande
uppror, och i ett par undantagsfall nämns till och med konungamord. Antalet
verk i omlopp tycks ha nått sin kulmen 1789, och kurvan planar sedan ut
under de sista åren av Gustaf III:s regeringsperiod. I verken från dessa senare
år fungerar tankar som den tyranniske fursten och hans egenskaper som en
viktig locus, likaså fortsätter tankar kring kontraktet mellan kung och folk att
spela roll.
Vi kan således se en viss fluktuation under perioden och det är tydligt att
en del teman så att säga aktiveras av omständigheter och händelser i det politiska livet. Vissa loci förkommer dock i ungefär samma utsträckning under
hela perioden, det handlar då i synnerhet om de jag valt att kalla religionen,
historien och patria. Idéinnehållet bakom de mest framträdande av verkens
loci kommer att diskuteras närmare i följande avsnitt.

Smädeskrifterna ur ett idéanalytiskt perspektiv
Idéanalysen i avhandlingen utgår i huvudsak från de vanligt förekommande
loci som identifierats i smädeskrifterna. Det idéanalysen tillför är en belysning av frågor om hur dessa olika slags argumentation förhåller sig till 1700talets idévärld i ett större sammanhang. Anknyter författarna till äldre eller
nyare idékomplex? Hur förhåller sig de svenska smädeskrifterna till utländska motsvarigheter från samma period? Och hur långt går författarna i sina
resonemang?
Regenten och staten
Bilden av den gode kungens dygder och tyrannens laster är en viktig locus
för smädeförfattarna. Den har sitt ursprung i furstespeglarna, vilka i sin tur
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var rotade i en antik tradition. I huvudsak utgår synen på furstens dygder
från kardinaldygderna: visdom, måttlighet, tapperhet och rättvisa, samt mer
kristet färgade dygder som mildhet och fromhet. Andra dygder som framhölls som särskilt viktiga för en furste var generositet och ärlighet. I motsats
till detta framställs Gustaf III som galen, impulsstyrd, feg, orättvis, grym,
gudlös, girig och falsk. Smädeskrifterna fungerar ofta som omvända dygdekataloger som går igenom tyrannens alla laster.
De kontraktsteoretiska och naturrättsliga resonemang som jag ovan beskrivit som tillhörande ett locus kallat ”kontraktet” tillhör en företrädesvis
frihetstida tradition i svensk politik. Under frihetstiden var det vanligt att
konungaeden i vissa sammanhang likställdes med övriga ämbetseder, och att
även en konung således ansågs vara avsättbar om han bröt mot den överenskommelse han ingått med sina undersåtar. Resonemang av en liknande typ
kan spåras långt tillbaka i svensk historia. I flera verk i textkorpus förekommer exempelvis variationer på frasen ”kungen är till för folket, inte folket för
kungen” – en fras som förekom redan i Olaus Petrii Kröningspredikan från
1528.
När det gäller frågan om hur en stat ska styras är det vanligast förekommande ställningstagandet i smädeskrifterna att konungens makt bör vara
begränsad. I huvudsak argumenterar författarna för en återgång till en konstitution liknande den frihetstida. Det rör sig om ett vidhållande vid vissa av
frihetstidens ”republikanska” ideal, där en blandad monarki med en fri riksdag och politisk insyn för den politiska eliten sågs som viktiga komponenter
i en god stat, och där man betonade medborgerlig dygd och plikten mot fäderneslandet snarare än plikten mot kungen. Detta överensstämmer med vad
Charlotta Wolff har identifierat som politiska ideal särskilt kopplade till
adelsståndet.497
Författarna var dock tvungna att förhålla sig till det faktum att det trots
allt varit ett utbrett missnöje med konstitutionen som bidragit till att bereda
vägen för Gustaf III:s statskupp 1772 och att kungen också sedan dess lagt
stor ansträngning på att framställa frihetstiden i mörk dager. De flesta smädeförfattare framhåller därför att de inte förespråkar en direkt återgång till
den gamla konstitutionen, utan att man i första hand menar att de frihetstida
principerna om maktdelning var sunda men att genomförandet inte var utan
brister.
Alla författare argumenterar dock inte för en svagare kungamakt. I brevet
från Torgny Lagman hävdas till exempel att problemet snarast ligger i att
kungen är för passiv, och istället låter ämbetsmän styra landet. Även här kan vi
ana en skillnad mellan verk från tiden före och efter krigsutbrottet. Före 1788
anklagas kungen i flera verk för passivitet, efter krigsutbrottet handlar anklagelserna istället om att han aktivt utför för landet destruktiva handlingar.
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Med tanke på att den period som studeras hör till det som i internationell
historieskrivning brukar kallas ”revolutionernas tidsålder” är det även intressant att fråga sig i vilken utsträckning de svenska smädeförfattarna kan ha
varit influerade av de amerikanska och franska revolutionerna. En genomgång av innehållet i de verk som ingår i textkorpus tyder på att en sådan
påverkan skedde i tämligen liten utsträckning. Majoriteten av de argument
som används i de svenska verken kan återfinnas i den politiska debatten även
före revolutionerna. I vissa verk förhåller sig författarna dock explicit till
både fransmännens och amerikanernas handlingar. I ett fall framhålls händelserna i Frankrike som ett varnande exempel för de styrande, men inte som
något eftersträvansvärt, utan snarare som något farligt och tragiskt. I ett par
andra fall framhålls fransmän som amerikaner istället som föredömen för det
svenska folket, men detta hör till undantagen. I ett verk i sekundärkorpus,
Råttan ock Bij Kupan Fabell, går det att ana ett eko från vissa av de franska
revolutionärernas långtgående krav på ståndsutjämning och jämlikhet, då
sensmoralen är att alla slags ärvda positioner bör avskaffas.
I de aktuella verken argumenteras ofta för en inskränkning av konungamakten, men det är yttterst sällan någon går så långt som att ifrågasätta konungaämbetet i sig. Möjligheten att införa en ren republik utan konung diskuteras inte. Det stämmer också överens med de olika versioner av förslag
på ny konstitution som cirkulerade under den sista tiden före mordet. Där
förespråkades en bredare representation i riksdagen och en inskränkt konungamakt, men inte ens i de mest radikala versionerna föreslogs ett avskaffande av konungaämbetet. Som Jonas Nordin visat var detta också fallet
under frihetstiden. Inte heller under en period av svag konungamakt övervägdes någonsin på allvar att fullständigt avskaffa konungen, utan han upplevdes ha en viktig roll i samhällets organisation även om han hade en ytterst
begränsad makt.
Religionen
Det är tydligt att religiöst färgade argument och motiv fortfarande hade en
roll i den politiska debatten under Gustaf III:s regeringsperiod, även om det
inte var ett dominerande motiv. Flera smädeförfattare hävdar att Gustaf III
kommer att drabbas av Guds straff, och i ett fall antyds även att hans regering skulle kunna vara ett gudomligt straff som drabbat det svenska folket på
grund av deras synder. På samma sätt som en del författare hävdar att den
allsmäktige själv står på deras sida i den politiska striden hävdar andra att
Djävulen hör till kungens parti. Främst används dock religionen som locus
genom att Gustaf III anklagas för att vara en dålig kristen och sakna gudsfruktan. En återkommande anklagelse är att han låter riva kyrkor för att ersätta dem med teatrar och att han alltid sätter nöjen framför kyrkobesök. I
första hand är budskapet att han bryter mot Guds bud, och i endast ett fall
anklagas han för att helt sakna gudstro och vara ateist. Ingenstans i de förbjudna oppositionella verken finns en kritik av religion i sig, vilket under
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1700-talet förekom i franskspråkiga förbjudna skrifter från kontinenten. Den
deism, materialism och ateism som diskuterades i förbjudna handskrifter
från exempelvis Frankrike tycks i det närmaste vara helt frånvarande i allt
svenskt material.498 Prästerna är ofta utsatta för kritik i de svenska oppositionella smädeskrifterna, men det är en politiskt motiverad kritik och den utgår
i allmänhet från anklagelsen att prästerna inte följer Guds bud. Alla författare utgår således från den lutherska tron som norm. Ateism tycks ha haft en så
liten plats i människors medvetande att det inte ens upplevdes vara en särskild användbar anklagelse att rikta mot sina motståndare.
Kön och sexualitet
I exempelvis franska och engelska smädeskrifter från denna tidsperiod användes ofta anklagelser om omanlighet (eller i förekommande fall okvinnlighet) och olika slags sexuellt färgade anklagelser. I vilken utsträckning
gällde det även i Sverige och hur var denna typ av anklagelser utformade när
Gustaf III var målet för angreppen?
När Gustaf III utsätts för angrepp där argumenten har sin grund i föreställningar kring könen handlar det i första hand om att han saknar dygder
som traditionellt sett ansågs vara kopplade till en god manlighet och istället
ägde han laster som kopplades till en negativ kvinnlighet. Bland de positiva
manliga dygderna kungen ansågs sakna fanns måttlighet, enkelhet, mod,
potens, klokhet och ett allvarsamt sinne. Istället, hävdade flera smädeförfattare, gav han uttryck för kvinnliga svagheter såsom fåfänga, ombytlighet,
impulsivitet, ytlighet och självupptagenhet. Ibland anklagas han även för att
sakna sexuell och amorös dragning till kvinnor, och även detta kan kopplas
till en föreställning om bristande manlighet. I ett par fall påpekas också att
den relation han trots allt har till kvinnor snarast framhäver hans kvinnlighet,
eftersom den grundar sig i hans intresse för kvinnornas yttre markörer, som
kläder och smycken. Om kungen någon gång visar intresse för kvinnor eller
de för honom grundar det sig således på sin höjd i ett gemensamt intresse för
tyger och nipper. Här återkommer den arketypiska bilden av den löjlige och
omanlige ”petimätern” eller ”sprätthöken” som var populär på teatern och i
annan fiktion.
Anspelningar på bristande sexuell förmåga och på ryktena om att Munck
skulle vara kronprinsens far användes också för att undergräva kungens
manlighet. En förhållandevis stor del av de sexuellt färgade anklagelserna
handlar annars om att kungen skulle ha haft sexuellt umgänge med män. Här
finns dock inga tecken på att författarna såg en koppling mellan dessa sexuella praktiker och kvinnlighet. Snarare behandlas anklagelser av denna sort
som exempel på Gustaf III:s bristande moral och ett exempel bland många
på de grova lagbrott han utförde. I de flesta fall antyds även att det är kungen
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som är den aktiva parten i akten, vilket enligt äldre tiders sätt att se skulle
innebära att han hade en manlig roll, även om han samtidigt utför ett mycket
allvarligt brott genom att förföra till sodomi. Antydningen att han utnyttjar
sina hovmän för sexuella tjänster skulle också kunna tolkas som exempel på
maktmissbruk, eller ett tecken på att han omger sig av lismande och smickrande oduglingar som inte skyr någonting för att få befinna sig i maktens
närhet.
Om man jämför med liknande verk riktade mot de franska kungligheterna
är det tydligt att de sexuella anklagelserna ofta hade en långt mindre framträdande position i de svenska smädeskrifterna. Ofta ges intrycket att de
sexuella anspelningarna främst har till syfte att göra läsningen mer intressant
genom att föra in ett skabröst element, men att de knappast har rollen av
centrala argument. Svenskarna är sällan mer explicita än att de konstaterar
att någon ”låtit bruka sig som kvinna” och att kungen ”tagit en hovman som
far till sitt barn”, medan det i Frankrike förekom rent pornografiska beskrivningar.
Historiebruk
Historien var en viktig källa för exempla i smädeskrifterna mot Gustaf III.
Det var också en minst lika viktig exempla-källa för de rojalistiska skribenterna och för kungen själv. Men på vilket sätt användes historien av de två
motståndarsidorna i den politiska kampen? Använde de sig av samma exempla och tolkades de på samma sätt?
I både pro- och antirojalistiska verk från perioden har den svenska historien en framträdande roll. Fokus ligger i båda lägren på att anknyta till vad
som uppfattades vara de svenska dygderna och de största dygdeexemplen ur
den svenska historien. Under Gustaf III:s regeringsperiod lades särskild stor
vikt vid de två tidigare Gustaverna, Gustav Vasa och Gustav II Adolf. Både
rojalister och opposition var ense om att dessa två var beundransvärda furstar, men de hade rakt motsatta åsikter om Gustaf III:s förhållande till sina
namnkunniga företrädare. I några fall lyfter smädeförfattarna fram negativa
exempla ur den svenska historien, företrädesvis den sinnesjuke Erik XIV,
och även i dessa fall handlade det om värderingar som var etablerade i samtiden. Båda sidor var också noga med att försöka erövra begreppet ”frihet”
för sin egen sida i debatten och förankra det i den svenska historien.
I mer komplicerade oppositionella verk, inte sällan innehållande statsrättsliga resonemang, användes i större utsträckning utländsk historia. I dessa
sammanhang förekom det att svepande hänvisningar till exempelvis ”den
engelska historien” användes för att på ett förhållandevis diskret sätt anspela
på uppror och konungamord. Även sexuellt färgade anklagelser eller anklagelser om sinnesjukdom kunde framföras implicit genom enbart omnämnanden av namn, som Henrik IV av Kastilien eller Karl VI av Frankrike. Hänvisningar till den romerska historien tycks till större delen förekomma i verk
som ger intryck av att ha till främsta syfte att stärka sammanhållningen inom
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adeln. I detta sammanhang hade anspelningar på romartiden en tydlig koppling till den romerska republiken och till de bland adeln utbredda ”republikanska” idealen med en stark förankring i frihetstidens politiska system.

Nytt och gammalt, svenskt och europeiskt
Det övergripande intrycket av smädeskrifternas innehåll är att författarna till
största delen valde att hämta sina argument från redan etablerade tänkesätt
och resonemang. Detta ligger också i linje med att man valt former för verken som publiken kunde antas känna igen och redan vara bekant med, samt
att man på flera sätt sökt nå en bred målgrupp. Syftet med verken var att
övertyga så många som möjligt, och det var ändamålsenligt att utgå från det
publiken kunde antas redan känna till och hålla med om.
I jämförelse med förbjudna politiska skrifter i Frankrike och även i vissa
andra europeiska länder under 1700-talet framstår de svenska verken som
förhållandevis konservativa på flera plan. I Sverige förespråkar man i och för
sig ofta en tillbakagång till den på flera sätt mer ”radikala” och ”republikanska” frihetstiden, men de mest grundläggande föreställningarna i samhället ifrågasätts inte. Författarna uttrycker inte tankar på en stat utan en konung
eller på alternativ till luthersk kristendom, och en mer långtgående jämlikhet
i samhället förespråkas sällan. Orsaken till detta kan troligen sökas i avsändarnas grupptillhörighet och situation. I första hand tycks avsändarna ha
tillhört det politiska adelsståndet och deras allierade, vilka nyligen förlorat
en stor del av sin makt och kämpade för att återerövra den. Det handlar således om personer vars maktposition till stor del var beroende av ståndssamhället och gamla etablerade tänkesätt och hierarkier, och som dessutom uttalat eftersträvade en tillbakagång till ett konkret styrelsesätt som inte låg långt
tillbaka i historien. Ett flertal av de inblandade i oppositionen mot Gustaf III
blev otvivelaktigt påverkade även av de nyare och mer radikala tankarna
som började uttryckas i samband med revolutionerna, men det var inte därifrån de fått sin huvudsakliga inspiration. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att de mer radikala och samhällsomstörtande tendenserna i den franska revolutionen blev framträdande först i slutet av den period
som här studerats.
I jämförelse med tidigare smädeskrifter mot Ludvig XV och Ludvig XVI
finns flera ideologiska likheter med de svenska verken. På vissa områden
skiljer sig dock de svenska verken tydligt från även de något äldre franska
verken, och i viss mån också från liknande verk i England. Explicita sexuella
anklagelser saknas i allmänhet i de svenska smädeskrifterna mot Gustaf III.
Jag har inte heller funnit någon slags ifrågasättande av religionen i något av
det svenska handskriftcirkulerade material jag gått igenom. Detta stämmer
väl överens med resultat från tidigare studier av annat svenskt material.
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Ett område där likheterna mellan svenskt och utländskt material istället är
tydliga är utformningen och användningen av vissa grundläggande loci och
retoriska grepp. Politiskt smädande och smädande av kungligheter hade en
lång historia och smädeskrifterna mot Gustaf III var del av såväl en inhemsk
politisk kultur som en väl förankrad västerländsk retorisk och idéhistorisk
tradition.
På många sätt framstår verken i avhandlingens textkorpus som både omstörtande och konservativa. Uppror mot makten förespråkas, men motivet
bakom upproret tycks vara att bevara äldre maktstrukturer. Det går att se den
tillsynes motsägelsefulla ideologiska sammansättningen i smädeskrifterna
som en spegling av Gustaf III:s position, på samma sätt som smädeskrifterna
i övrigt tycks följa Gustaf III:s och rojalisternas propaganda som en inverterad spegelbild. Medan kungen i förenings- och säkerhetsakten blandar jämlikhetsideal och envåldsmakt intar många av hans motståndare en slags upprorisk konservatism. De traditionella och konservativa dragen överväger
dock i majoriteten av smädeskrifterna.
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Summary

Chapter 1: Introduction
The main purpose of the dissertation is to analyse the political communication in the manuscript libels against the Swedish king Gustavus III (1771–
1792) and thereby extend our understanding of the political culture of the
period. The primary material used in this study is a corpus consisting of 120
manuscript libels from the years 1772–1792. In the dissertation a closer
analysis is made of eleven of these works.
Manuscript libels against the king were an important factor in the political
culture of 18th century Sweden, but one which has been little explored hitherto. Some of the main questions I wish to address are: In what parts of society did these anonymous works have their origin? Towards what audiences
were they aimed? What values were promoted in the works? How were the
libels distributed and how did the media situation influence their content? In
order to answer these questions I have used three interrelated methodological
perspectives: media analysis, rhetorical analysis and analysis of ideas.
To understand the libels against Gustavus III we must be aware of the political context. In 1772, the year after his father’s death, he carried out a coup
d’état which put an end to the period of early “parliamentary” rule known as
“The Age of Liberty”. At this point many groups in society had motives for
welcoming a stronger monarchic rule and in the early years the king was
relatively well-liked by his subjects. However, as the years went by, his popularity declined. The strongest opposition came from the estate of the nobility, which had lost much of its political power to the king.
The discontent among the nobility became acute when the king initiated
what was considered an ill-advised and illegal war against Russia in 1788.
During the subsequent diet of 1789 Gustavus III allied himself with the
commoners against the nobility and carried out his second coup, resulting in
nearly absolute power to the king, but also reduced privileges for the nobility
and increased social equality.
The king’s new position was increasingly questioned during the following
years, critisism which Gustavus met with repression. This caused the opposition to move underground, and in the spring of 1792 the king was murdered
by an assassin who was part of a larger network of conspirators.
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The first Swedish Freedom of the Press Act, in 1766, had led to a massive
amount of political publications. However, already in connection to the coup
d’état of 1772 freedom of the press was circumscribed. During his reign
Gustavus gradually strengthened his hold over the means of communication
within the Swedish realm, especially over the print medium. Unlike larger
countries like France, the production of clandestine printed material in
Swedish was of negligible size. Instead, the political opposition made use of
the flourishing manuscript culture to spread their pamphlets.

Chapter 2: The Libels in the Context of
Politics and Media
Chapter Two provides a political background and gives a presentation of the
material from a media perspective. In my view of media studies I am influenced by the works of Peter Burke, especially so in my combination of a
media perspective with a rhetorical perspective. One of the questions discussed in this chapter is how the functions of production, distribution and
consumption can be understood in manuscript publication. In this discussion
I make use of the terminology of Harold Love, as it is presented in his Scribal Publication in Seventeenth-Century England (1993).
Everything indicates that the libels were distributed through “user publication” (Harold Love’s term), where readers copy and pass on texts. A more
professionalized production and distribution of manuscripts seems to have
been very rare in Sweden. The functions of senders, authors, copyists, and
readers in this user publication system need to be defined. I have differentiated between senders and authors in order to highlight the possibility that the
author might have been writing on assignment from a person or a group of
persons. Another important function was executed by the copyist, a person
who contributed to distribution by making one or more copies of a work. In
the case of the libels it was probably primarily the readers who performed
this task. The copyists did not only distribute works, but they also participated in their production and could potentially influence their content. Most
copyists of these libels seem to have been conscientious and strived to make
exact copies of the wording of their original, but some chose to make additions, exclusions or clarifications.
For fear of prosecution, the libels were anonymous, which creates problems for the present day researcher. From what we know about the political
situation in Sweden during this period, it seems likely that the libels had
their point of origin among the estate of the nobility and its political allies.
This hypothesis is tested in the dissertation. The few guesses made concerning the authors indicate that contemporaries suspected the works to have
originated mainly among the nobility or wealthy burghers.
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The material for the study consists of written texts, but it is likely that oral
communication also had a part in the distribution. Some libels might have
been read aloud in groups and some even show signs of having been intended for performance, for example by making use of accents and pronunciation as a comic device. Others seem to have been intended to be sung to
popular tunes. Others still are very short and easy to remember, which
should have facilitated oral transmission.

Chapter 3: The End of the Honeymoon (1778–1779)
In Chapter Three two works are subjected to close analysis. The first text,
from April 1778, is the earliest of the works included in the study. Before
this point libels against Gustavus III seem to have been rare. This early libel
consists of a verse in French mocking the introduction of the Swedish National Costume. The other text, from 1779, is a parody of a court carousel,
written in Swedish with explanatory footnotes in French.
The use of the French language indicates that both works were intended
for an educated audience. The parody from 1779 directs rather severe criticism against the king, but at the same time includes derogatory gossip concerning a large number of courtiers and members of the royal family. The
element of gossip and humor might have appealed to those more interested
in entertainment and the latest news from the court than in a political message, making it possible for the author to reach a wider audience.
Some of the accusations directed against the king in the parody of the carousel are connected to issues of gender, and Gustavus is mocked for lacking
manly virtues and having feminine vices. One of the qualities presented as
unmanly is the king’s lack of amorous interest in women. Among the vices
viewed as feminine is a frivolous mind, more interested in amusements than
affairs of the state. Associated to these faults is a lack of moderation and
wisdom, painting the king as inclined to follow his fancies without thinking
of their consequences. Virtues like moderation, wisdom and gravitas were
closely related to the picture of the ideal man, but were also virtues attributed to a good ruler, according to the old tradition of mirrors for princes. The
ideals of the good man, the good king and the good Christian often converged. One could not be a good king without being manly and a Christian.
According to the writers of these libels Gustavus III failed on all counts.
However, at this early point, the king was not yet described as a full-blown
tyrant willfully oppressing his people. Rather he was described as thoughtless, incompetent, frivolous or mad, unwillingly causing his subjects pain
because he did not care to think about the full consequences of his actions.
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Chapter 4: Pictures from a Magic Lantern
Chapter Four focuses on a libel called Lanterna Magica, written some time
around the turn of the year 1788. This work stands out from the other libels
because of its relative ribaldry. Sexually oriented accusations are comparatively rare in the material, and in most cases they are presented in nonexplicit ways through paraphrasing and euphemisms. In Lanterna Magica
the author is more direct and the language is coarser, even if playful insinuations and euphemisms still play an important part. Among the more direct
accusations are those that the male courtiers were using each other as mistresses. While it is not explicitly stated that the king took part in these practices, the fact that Gustavus is called “Italian” in another part of the libel can
be read as an indication of this; “Italian vices” at this time being understood
as “sexual relations between men”.
Occurring in only nine out of the 120 works, accusations that the king
was having sexual relations with men are still among the more common sexual themes in the libels. Another accusation was connected to a rumor about
a courtier being the father of the crown prince. These accusations, however,
were never the main focus of the libels and in most cases they were mentioned in no more than a couple of sentences.
This is an area where the Swedish libels against royalty differ from those
produced in France during l’ancien régime. While the French often wrote
long pieces dealing with the mistresses of the king and occurrences in the
royal bedchambers, the Swedes hardly touched upon such matters. The reasons for this are hard to pinpoint. One explanation suggests that different
countries had different rhetorical traditions concerning sexual insults. While
the French and the British often wrote about sexual gossip concerning royalty and other important political figures, it would seem that sexual matters
were not a natural locus for the Swedes in their politically motivated slander.
Another factor is that the French and British producers of libels to some
extent seem to have been writing for profit. While it was possible to make
money on chroniques scandaleuses, that was not the case, as far as we know,
with the Swedish manuscript libels.

Chapter 5: The Third Gustavus – Uses of History in the
Libels
Chapter Five focuses on two works from the time of the diet of 1786. The
first is a verse in which Gustavus III is compared to Gustavus Vasa, considered to have founded the modern Swedish kingdom in early 16th century, and
Gustavus II Adolphus, the great warrior king of the Thirty Year’s War. The
second takes the form of a letter to Gustavus III from the historical character
Torgny the Lawspeaker.
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In both cases the authors undermine the strategy, common among royalists, to compare Gustavus III to his namesakes. In royalist works such comparison usually led to the conclusion that the current king combined his forefathers’ virtues and surpassed them in glory. However, the opposition came
to a different conclusion. In the first text dealt with in this chapter, the main
point is that Gustavus III not only lacks the virtues of his previous namesakes, but actively works to demolish their achievements. In the second text,
Torgny writes that Gustavus III claims to restore the glory of Gustavus Adolphus, but so far he has only reintroduced the style of his trousers.
When it comes to the uses of historical references in the material, the
main source material is Swedish history. But there are also references to
Roman history and recent European history. When Roman history is referenced, the works seem to be primarily intended for the nobility, while Swedish or sometimes recent European history is used when the works are intended for a wider audience. This corresponds with political traditions
among nobles and commoners; while the former often saw themselves as
embodying the heritage of the Roman republic, the latter stressed the old
Swedish tradition of a free and influential peasant class.
The royalists and the libelists shared the same view of historical persons
and events. The point in question was whether or not Gustavus III had more
in common with the heroes or the tyrants.
Regarding views on the role of the king, the letter from Torgny stands out
from the majority of the corpus. During the later part of the period, the dominating view expressed in the libels was that the king’s power must be
restricted, a widespread view within the nobility. According to Torgny, however, the issue at stake was not that the king had too much power, but that
out of sloth and frivolity, he neglected to exercise that power, instead letting
his office-holders run free; a view that was associated with the commoners.
In many ways the picture of the king in the letter from Torgny resembles
the view found in earlier libels. However, already in 1786 it is possible to
notice a change in tone. Accusations tended to become more severe and the
king was warned that if he did not change his ways things might end violently.
One grave accusation in the libel verse about Gustavus III is that he was a
destroyer of religion. Generally, religion is not a main theme in the libels,
and while it is mentioned occasionally, direct references to the Bible are
sparse. Official Lutheran Christianity still held a firm grip on Swedish society, and while the king is often described as a sinner or as associated with
Satan, he is only once openly accused of being an atheist. The mere concept
of atheism seems to have been alien to Swedes during this period, which has
been shown in previous studies, and I have not been able to find any critique
of religion itself in any of the Swedish clandestine manuscripts from the
period that I have seen. The deism or materialism found in clandestine
French-language material from the same century is absent in Sweden. Priests
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are often criticized for not following the words of God, but religion itself is
never questioned.

Chapter 6: The Tyrant Exposed – The Last Years
1788–1792
With the crisis of 1788–1789, the amount of libels against the king increased
explosively, and they also changed in character. When the officers’ rebellion
at Anjala became known during the fall of 1788, a large amount of libels
took the form of political tracts, accusing the king of having started an illegal
war and legitimizing the rebellion through arguments based on concepts of
natural rights and the right to rebel against a ruler who does not uphold his
part of the contract.
One of the works from this period takes the form of a dialogue at a coffee-house in Stockholm. This libel is skilfully composed, making it accessible to a wider audience than what might have been the case with political
tracts. The author has consciously tried to defuse the conflict between royalist commoners and oppositional nobles by presenting the question of opposition against the king as being based on reason and patriotism, and by letting
the oppositional arguments in the text be presented by a commoner. Similar
strategies can be seen in another dialogue from 1790.
After the coup of 1789, Gustavus III was increasingly described as a tyrant, consciously oppressing and tormenting his people, and rebellion and
even regicide were promoted in some works produced in the last years of his
reign. However, living in what historians call the Age of Revolutions, few
libelists seem to have viewed a full-blown revolution as desirable. The ongoing events in France are mostly presented as a violent, worst case scenario,
which should be avoided if possible. However, there are exceptions. A few
authors describe the Americans and French as role models for the Swedes,
but only seldom do the libelists in any way indicate that they wish to overthrow the monarchy. The problem was the present king and the power distribution between king and diet, but keeping the monarchy in place was taken
for granted. It is also uncommon that issues of social equality are raised
within these works. The explanation for this can most likely be found in the
fact that most of the libels seems to have originated within the nobility. Another factor which might have influenced the matter is how social equality
was an issue connected to the royalists’ political agenda.
After the murder of the king, the predominant view promoted in the extant libels is that he got what he deserved. Some libelists found the deed
itself appalling, but they still sympathized with the conspirators’ motives.
The king was a burden for his people, and in the end the choice had been
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between the life of one and the happiness of millions. This corresponds well
with the explanation given by the assassin himself.

Chapter 7: Conclusion
The content of the material supports the hypothesis that the majority of the
libels originated from within the noble estate, but there are exceptions. The
letter from Torgny from 1786 is one example of a libel which might have
originated among commoners. Far more works seem to have been intended
for an audience consisting of commoners, but some are obviously written for
the elite, or even for those already oppositional within the nobility. The authors were often accomplished writers, skilfully using a variety of rhetorical
strategies to interest and entertain their readers as they communicated their
arguments.
The libels were primarily spread through what Harold Love calls “user
publication”, which means that many readers took part in their distribution
and through the act of copying also functioned as co-authors. The fact that
the opposition was restricted to using manuscripts and the spoken word limited their potential to reach wide groups in society. They had very limited
access to visual rhetoric in the form of pictures. However, the libelists made
use of this situation in efficient ways. Stressing the trustworthiness of the
handwritten word, they took advantage of the fact that printed works were
subject to censorship. The inability to distribute pictures to a wider audience
than a handful of people at a time was often compensated for by the use of
ekphrasis, where the medals and paintings of the royalists could be mocked
by the description in words of inverted pictures. In the corpus, direct reactions to royalist propaganda are common, and from the carousel of 1779 to
the funeral of 1792, the libelists presented mirror images of the royalist messages.
Reviewed in an international context the Swedish material appears rather
conservative. The arguments in the libels are generally founded on established, traditional and widely accepted values and ideas. Only in a few
works, often preserved in only one manuscript version, can more radical
thoughts be found. One explanation for this could be that the authors often
wished to persuade as many readers as possible of the legitimacy of opposing the king, making it important to base one’s arguments on common
grounds and values. Another explanation is also the fact that much of the
works originated within the noble classes: a group which had much to gain
from the preservation of traditional social structures.
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Bilaga 1. Korpus

Presentation
Avhandlingens primära textkorpus utgörs av de handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III som ingår i följande 57 volymer (för ett mer ingående resonemang kring urvalsprinciperna, se ovan s. 25):
Helsingfors
Helsingfors universitetsbibliotek (HUB)
Coll. 432.85 Acta Miscelanea rörande Sverige i Konung Gustaf III:s
tid
Fö III:1 Diverse tillfällighetsdikter från Gustaf III:s och Gustaf IV
Adolfs tid (delvis av politiskt inneh.) etc. Porthanska samlingen
Fö III:6 AU Hjulhammars samling I
Linköping
Linköpings stiftsbibliotek (LSB)
H81:1 Horn, Arvid Bernhard (1664-1742) Brevkoncepter samt andra
historiska handlingar
H96 Historiska upsatser. 66 avskrifter av småstycken på vers och
prosa, huvudsakligen från frihetstiden och gustavianska tiden
H212 Småskrifter, hufvudsakligen angående Gustaf III. Avskrifter på
vers och prosa
H223 Politiska manuscripter. 114 småstycken på vers och prosa från
tiden 1755 till 1809
W80:2 27 verser från 1700-talet
W84a Presser, Samuel Petrus. Tilläggningar vid svenska historien
(1787)
W96 Småskrifter. Politisk vers och prosa från 1700- och 1800-talen
Lund
Lunds landsarkiv (LLA)
Avskrifter af handlingar (HG Brandel)
Silfverskiöldska samlingen vol 4
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Lunds universitetsbibliotek (LUB)
De la Gardie cod coll I:11
De la Gardie cod coll I:8
De la Gardie cod coll XIIa 24b
De la Gardie historiska handlingar 22
Hist Sv GIII A. Lanærus Handlingar och skrifter rörande allmänna
sakerna i Sverige 1789-1800
J. C. Toll D5a2
Leuhusen 9
L. P. Wåhlin 29
Leonard von Hausswolff 24
Leonard von Hausswolff 25
Leonard von Hausswolff 26
Olof Bergklint 8
Stockholm
Kungliga biblioteket (KB)
Acc 2009/6
D158:2 Höppner, Ströskrifter 1668–1798
D158:4 Höppner, Ströskrifter 1788–1790
D171:7 Verser m.m. af hufvudsakligen politiskt innehåll
Rålambska samlingen fol. 157
Vs52 Miscellanea
Vs65:3 Allehanda
Vs147
Riksarkivet (RA)
Ericsberg Manuskript- och avskriftssamlingen 45
Ericsberg Manuskript- och avskriftssamlingen 46
Ericsberg Manuskript- och avskriftssamlingen 47
Ericsberg Manuskript- och avskriftssamlingen 48
Sjöholm Nordinsamlingen 37
Sjöholm Nordinsamlingen 40
Uppsala
Uppsala universitetsbibliotek (UUB)
E138 Pasquiller och andra politiska skrifter 1728-1788 särdeles för
Gustaf III:s tid
F581 Strödda politiska skrifter i prosa och vers rörande K. Gustaf
III:s tidehvarf samlade af Öfversten och Ridd. C. M. von Gerdten
F597b Samling af politiska skrifter vid tiden för 1789 års Riksdagen
och ryska kriget 1789 af Öfverste C. M. von Gerdten
F616a Handlingar till Sveriges politiska historia 1772-1788
F617a Handlingar till Sveriges politiska historia 1771-1788
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F618 Handlingar till K. Gustaf III:s regering
G151h Bref till Johan Henrik Lidén 1781-1783
Ihre 131 Skrifter och handlingar rörande Sveriges historia under
Gustav III
Ihre 132 Handlingar rörande Sveriges historia under Gustav III och
Gustav IV Adolf
Nordin 951 Nordins anekdoter och handlingar till sin tids historia
V6a Svensk Vitterhet: Dikter af okände författare
V7 Svensk Vitterhet: Sammanskrifna dikter
V18 Svensk Vitterhet. Politiska visor och Verser till och om medlemmar af Sveriges Konungahus från 1600, 1700, och 1800-talet
V19 Sambling af nogra Satijriske verser öwer åtskillige Personer
V21m Visbok från senare hälften av 1700-talet
Westin 335 Samlingar i svenska historien 23: Gustav III 1779-1788
Westin 336 Samlingar i svenska historien 24: Gustav III 1789-1792
X292r Handlingar av politiskt innehåll, huvudsakligen från 1700talet.
Verken är sorterade under ett antal kronologiska rubriker. De verk som inte
går att datera är samlade i slutet under rubriken ”Osäker datering”. Under
varje rubrik är verken sorterade i bokstavsordning efter inledande rad (vilka
ofta uppvisar större likhet mellan versionerna än vad som är fallet med titlarna).
Det finns även en sekundär textkorpus (bilaga 1b), som innehåller ett urval av andra typer av oppositionella skrifter från de aktuella volymerna.
Informationen om varje post redovisas i båda förteckningarna enligt följande mall:
Nummer Titel (”Första raden”)
Signum (för de volymer som urvalet utgått från)
Enligt Carlsson (otryckt)
Enligt Areskog (1999)
Enligt Carlsson (1966)
Enligt Grape (1949)
Enligt Staf (1960)
Enligt Tandefelt (2005)
Enligt Wolff (2008)
Utformning
Innehåll
Attributioner
Datering
Kommentar
Tryckt
Referenser
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Förklaringar av punkterna i mallen:
Nummer
Varje verk är tilldelat ett nummer, vilket används i referenser till verken i
avhandlingen.
Titel
I de fall där verket har en titel i någon av versionerna har en av de förekommande titlarna återgivits här. Valet av förlaga har inte skett efter några särskilda kriterier. Ofta skiljer sig titlarna mycket mellan olika versioner, och
det bästa sättet för identifikation är därför textens första rad.
Första rad
Första raden är ofta det bästa sättet för identifikation av handskriftcirkulerade verk och den återges därför för alla verk. Förlagan har valts utifrån kriteriet att den inte ska avvika markant från majoriteten av de kända versionerna.
I de fall där större variationer av första raden förekommer är detta noterat
under ”kommentarer”.
Signum
De signum som återges direkt efter första raden gäller de 57 volymer som
urvalet utgått från. Finns flera versioner av ett verk i samma volym eller
ofullständiga versioner noteras detta i parentes efter signum. Där noteras
också versionens språk i de fall där verket förekommer på olika språk.
Enligt Carlsson (otryckt)
Under denna punkt redovisas de övriga signum som finns angivna för verket
i den otryckta förteckning över handskrivna politiska skrifter under gustaviansk tid som sammanställts av Ingemar Carlsson.
Enligt Areskog (1999)
Under denna punkt återges de övriga signum för verket som redovisats i
Niclas Areskogs opublicerade licentiatavhandling Gustav III och paskvillanterna – studier i en litterär subkultur (lic. avh. i litteraturvetenskap, Uppsala,
1999).
Enligt Carlsson (1966)
Under denna punkt återges de övriga signum för verket som redovisats i
Ingemar Carlssons Olof Dalin och den politiska propagandan inför ”lilla
ofreden”. Sagan Om Hästen och Wår-Wisa i samtidspolitisk belysning (diss.
Lund, 1966).
Enligt Grape (1949)
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Under denna punkt återges de övriga signum för verket som redovisats i
Anders Grapes bibliografi Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek, del II (Uppsala, 1949).
Enligt Staf (1950)
Under denna punkt återges de övriga signum för verket som redovisats i Nils
Stafs Polisväsendet i Stockholm 1776–1850 (Uppsala, 1950).
Enligt Tandefelt (2005)
Under denna punkt återges de övriga signum för verket som redovisats i
Henrika Tandefelts ”Historia och myt i Gustaf III:s kungaroll” i Historisk
Tidskrift för Finland 2005:1.
Enligt Wolff (2008)
Under denna punkt återges de övriga signum för verket som redovisats i
Charlotta Wolffs Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden
(ca 1740–1790) (Helsingfors, 2008).
Utformning
Under denna punkt redovisas om verket är på prosa eller vers, eventuell utmärkande genretillhörighet, språk samt ungefärligt omfång. Omfånget för
prosaverk anges i ungefärligt antal sidor 4:o (om det förekommer versioner i
4:o format, i annat fall i antal sidor folio). Detta blir ofta en mycket ungefärlig siffra på grund av variationerna mellan olika handstilar. För verk på vers
återges omfånget i antal rader. I vissa fall kan även detta bli en ungefärlig
siffra, då det förekommer att avskrivare gör radbrytningar på olika ställen.
Innehåll
En kort beskrivning av verkets innehåll.
Attributioner
Förteckning över de attributioner av verket som avhandlingsförfattaren funnit.
Datering
Förteckning över olika dateringar avhandlingsförfattaren funnit, såväl i litteratur som i anslutning till olika versioner av verket, samt egen datering i fall
där det är relevant.
Kommentar
Övriga kommentarer.
Tryckt
Förteckning över de ställen där verket återgivits i tryck.
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Referenser
Förteckning över litteratur där verket omnämns. Det finns här inga anspråk
på att ge en fullständig förteckning över litteratur kring verken, utan syftet är
att underlätta för kommande forskare..
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Bilaga 1a. Primär textkorpus
I. Införandet av svenska dräkten 1778
1. Inpromtu le 28 Avril 1778. (”Par habillement nouveau miracle se
faira”)
UUB: E138
Utformning: Vers. Franska. Tre strofer, första strofen treradig med omkväde, övriga fyrradiga med omkväde.
Innehåll: Ironiserar över den nya nationella dräkten.
Kommentar: I UUB E138 finns kommentaren: ”funnit skrifvit på Haga
lusthus-vägg. Konungen lät det där länge stå kvar. Jag läste det ock afskref
det först med blyharts, i Konungens närvaro. Vi voro ensamne. Stierneld
1779 i Maio”.
Referenser:
Areskog (1999), s. 86, Appendix 1, s. 14, Appendix 2, s. 15

II. 1779
2. (”Att från thronen Gustaf sluta”)
HUB: Coll.432.85 (s. 366)
Utformning: Vers. Sex rader.
Innehåll: Beskriver vilket nöje det vore att få se Gustaf III avsatt.
Datering: 1779 (HUB Coll. 432.85).
Kommentar: I HUB Coll. 432.85 uppges denna dikt samt ”Min kung!” (nr.
4) och ”Gack bort och för ditt öde bäfva” (nr. 3) ha varit skrivna med blyerts
på dörrposter vid Haga lusthus 1779.
3. Till Gustaf den III. (”Gack bort och för ditt öde bäfva”)
HUB: Coll. 432.85 (s. 365)
Utformning: Vers. Tre fyrradiga strofer.
Innehåll: Uttrycker övertygelse om att Gustaf III en dag ska drabbas av en
rättmätig hämnd.
Datering: 1779 (HUB Coll. 432.85).
Kommentar: I HUB Coll. 432.85 uppges denna dikt samt ”Min kung!” (nr.
4) och ”Att från thronen” (nr. 2) ha varit skrivna med blyerts på dörrposter
vid Haga lusthus 1779.
4. (”Min Kung! Om du will Henrics lika wara”)
HUB: Coll.432.85 (s. 363)
LUB: DlG cod coll I:8, Hausswolff 26
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Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs142:2 (nr 52), Vs156:1–3
Säby: nr 20–21
Utformning: Vers. Fem fyrradiga strofer.
Innehåll: Råd till kungen om att han bör tänka som en man, avstå från flärd
och lekar och välja visa män som rådgivare.
Attributioner: I A (LUB DlG cod coll I:8). Enligt Carlsson (1966), s. 407
står A för Alegren, troligen Johan Alegren (1749–1819), rådman i Stockholm.
Datering: 1779 (HUB Coll 432.85).
Kommentar: ”Afskrifwit ifrån Wäggen på Lusthuset wid Haga” (KB
Vs156:1–3, LUB DlG cod coll I:8), ”Att Konungen måste sedt och läst denna wers är ofelbart, ty den stod qwar i flere åhr.” (LUB DlG cod coll I:8),
”Följande verser hafva år 1779 funnits skrifne med blyerts penna på hvardera dörrposten af Lusthuset på Haga” (HUB Coll 432.85). Den sista kommentaren rör även ”Gack bort och för ditt öde bäfva” (nr. 3) och ”Att från thronen” (nr.2).
Referenser:
Areskog (1999), s. 86, Appendix 1, s. 21, 26, Appendix 2, s. 1, 19
Carlsson (1966) s. 407.
5. Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779 (”Redligheten nordens Drottning
hade länge styrt Bores länder”)
HUB: Coll. 432.85 (s. 339)
KB: Rålamb fol. 157 (2 versioner), Vs65:3
LSB: H96 (bl. 197–209)
LUB: Bergklint 8, DlG cod coll I:11, DlG cod coll XIIa 24b (fragment), DlG hist. handl. 22, Hist Sv GIII A Lanærus Handlingar och
skrifter rörande allmänna sakerna i Sverige 1789–1800, Hausswolff
26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 46 (4 versioner)
UUB: E138, F581, F616a:1 (2 versioner), F617a, F618 (2 versioner),
Ihre 131 och 132, Westin 335
Enligt Carlsson (otryckt):
ATA: Vitterhetsakademien Torner- och riddarspel
GUB: Fragment av en avskriftssamling från 1700-talets senare hälft
(nr 80)
KB: D171:1, Vs105
Korsnäs Furudals arkiv: Under ”politiska skrifter”
RA: Bergshammarsamlingen 886; Hammersamlingen 255
Segersjö: Lösa avskrifter
Trolle-Ljungby: Brinkmanska samlingen till Sveriges historia 9 (2
versioner)
I Ingemar Carlssons ägo: E Hörning Ombyte-Förnöyer 4
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Enligt Areskog (1999):
KB: Vs144:1
UUB: L510, Posse 32, Rääf 86
Utformning: Prosa på svenska med fot- eller slutnoter på franska. Ca 10–20
sidor 4:o.
Innehåll: Parodi på kungens riddarspel på Drottningholm 30 augusti 1779.
Attributioner: Josias Carl Cederhielm (Carl Carlson Bonde i Hedvig Elisbeth Charlottas dagbok (1902), not på s. 217, samt i GUB Fragm av en
avskr.saml fr. 1700-talets senare hälft nr 80, enl. Carlsson (1966)). Doktorerna Hedenberg och Odhelius (Ehrensvärd I (1877), s. 354). Förste livkirurg
Martman (LUB DlG cod coll I:11). Ceremonimästare Plommonfelt och Josef
von Preindl, alternativt Carl Ehrensvärd (UUB E 138). Carl Ehrensvärd
(UUB F618).
Kommentar: Svensk översättning av de franska noterna finns i RA Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45.

Referenser:
Areskog (1999), s. 65–68, 85, 113, Appendix 1, s. 27, Appendix 2, s. 22, 24
Carlsson (1966) s. 407
Ehrensvärd I (1877) s. 354
von Fersen (1869) s. 158
Grape II (1949), s. 190
Hedvig Elisabeth Charlotta I (1902), s. 217–218

III. 1782
6. (”Gustave va droit à l’Hopital”)
LUB: DlG cod coll I: 8
Utformning: Vers. Två rader. Franska.
Innehåll: Gustaf III anklagas för sinnessjukdom.
Attributioner: Anges vara den vers ceremonimästare Plommonfelt dömdes
för att ha klottrat på en fönsterruta. I Höjer & Staf (1942), s. 312 uppges
dock en något annorlunda version av versen.
Datering: Polismästare Henrik von Sivers (senare adlad Liljensparre) rapporterade om händelsen till Gustaf III i en rapport daterad 19 mars 1782
(Staf (1950), s. 73).
Kommentar: Kommentar i LUB DlG cod coll I: 8: ”Vers skriven på en ruta
å Claes på hörnet, hvar för Ceremonie Mästaren Plomenfelt, angifven af dess
för mente vän, Capitain Lindestam, blef olykelig och landsflycktig.” En beskrivning av händelserna kring versen och Plommonfelts vidare öde finns i
UUB Nordin 951, men där återges inte själva versen.
Tryckt: Höjer & Staf (1942), s. 312 (annan version).
Referenser:
Alm (2002), s. 203–204
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Areskog (1999), s. 86–87
Burius (1996), s. 384
Höjer & Staf (1942), s. 208–209, 312–313.
Staf (1950), s. 72–74

IV. 1784 Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i
Göteborgs prisfråga om allmänna skådespels verkan på
sederna
7. Wid Utgifwandet af Götheborgska Witterhets Sällskapetts pris fråga
Hvad wärckan skådespehl äger på Folcketts Seder. (”Månn Skådespehl
åt ägta seder”)
HUB: Coll.432.85 (s. 175), Fö III:1
KB: D171:7, Vs52
LSB: H96 (s. 218–228), W84a
LUB: DlG cod coll I: 8, DlG cod coll XIIa 24b, Hausswolff 26, Leuhusen 9
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
UUB: F581, V6a, X292r
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs146
UUB: F211
Utformning: Vers. 187 rader.
Innehåll: Argumenterar för att teater har menlig inverkan på dygden. Anspelar på Gustaf III bland annat genom att beskriva Nero som en tyrann som
tyckte om teater och hellre sysslade med nöjen än ägnade sig åt sina plikter.
Attributioner: Häradshövding Magnus Blix (Meyer (1909), s. 644).
Datering: 1784.
Kommentar: Inkom som svar på en av Kungl. Vetenskaps- och VitterhetsSamhället i Göteborg utlyst prisfråga om ”allmänna skådespels verkan på
sederna” 1784.
Tryckt: Tryckfriheten den Välsignade 6/9 1792.
Meyer (1909), s. 645–646.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 22–23, Appendix 2, s. 15, 28, 38
Eriksson (1978) s. 156
Holmberg (1954) s. 190
Levertin (1889) s. 219–220
Meyer (1909), s. 644–646
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V. Kring riksdagen 1786
8. Jemnförelse emellan de trenne Gustafwer. (”Den första Gustav haar
åt Swärge Frihet gifwitt”)
HUB: Coll.432.85 (s. 167 och s. 195, 2 versioner), Fö III:6 (s. 108)
KB: D171:7, Rålamb fol. 157, Vs65:3 (s. 361), Vs147
LLA: Brandel
LSB: H96 (s. 133), H212
LUB: DlG cod coll XIIa 24b, Hausswolff 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45, 46 (2 versioner), 47 och 48
UUB: F581, V18, Westin 336
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs142:2 (nr 52 o 55, 5 versioner varav en på danska), Vs 156:1–
3
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter
Kristinehamn: VIII (J Frykman 1789)
LUB: Saml. af handl. i afskr. et.c. 1788–1790, Saml. af handl. rör.
kriget 1788–1790
RA: Bergshammarsaml. 886, Stavsund Axel von Fersen d.ä. 30
SSA: K. F. Werners papper 58
Strängnäs: Saml. i Witt. I
Säby: nr 20–21
Trolle Ljungby: Trolle Wachtmeisterska arkivet Bunt utan beteckning
UUB: V21b
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs146, Vs144:1
LUB: K. Gustaf III Krig med Rysland 1788–1792
UUB: F579b
Enligt Tandefelt (2005):
RA: Esplunda arkiv I:62
Utformning: Vers. Nio fyrradiga strofer.
Innehåll: En jämförelse mellan Gustav Vasa, Gustav II Adolf och Gustaf III,
vilken är till Gustaf III:s nackdel på varje punkt.
Datering: ”Svar på konung Gustav III:s tal till riksens ständer 1786”, Hanselli II (1869), s. 30. ”1786” med blyerts på den första av versionerna i RA
Ericsberg Ms- och avskr.saml 46.
Tryckt: Hanselli II (1869), s. 30–31.
Referenser:
Areskog (1999), s. 81, 112, Appendix 1, s. 3–4, Appendix 2, s. 5–6, 17, 22,
43
Carlsson (1966), s. 408
Hanselli II (1869), s. 30–31
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Tandefelt (2005), s. 69
9. Lagman T.... Bref från Vallhall til konungen; tolkat från Göthiskan.
(”Ehuru jag i flera 100de år vistats i dessa lycksalige boningar”)
HUB: Coll.432.85 (s. 187 och s. 195, 2 versioner), Fö III:6 (s. 101)
KB: Vs52 (nr 378), Vs65:3, Vs147 (2 versioner)
LSB: H81:1, H223 (bl. 99–100), W80:2 (2 versioner)
LLA: Brandel
LUB: DlG coll I:11; DlG hist. handl. 23, Hausswolff 24 och 26,
Leuhusen 9
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 46 (2 versioner)
UUB: E138, F581, F618, Nordin 951, Westin 336 (2 versioner)
Enligt Carlsson (otryckt):
DKB: Ny kgl. saml. 413f:2 (2 versioner)
Karlstad: Hist 39 (2 versioner)
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter (3 versioner varav 1 ofullständig)
Kristinehamn: VIII (J Frykman 1789)
LUB: Saml. af handl. i afskr. et.c. 1788–1790; Saml. af handl. rör.
kriget 1788–1790 m.m.
RA: Stavsund 30
Skokloster: 1 vol. fol.
SSA: Werners papper 58
Trolle Ljungby: Brinkman Saml. t. svenska hist. 9, TrolleWachtmeisterska arkivet Bunt utan beteckning
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs144:1
LUB: K. Gustaf III Krig med Rysland 1788–1792
RA: Margareta Cronstedts samling E. 3450
Utformning: Prosa. Ca 4–10 sidor 4:o.
Innehåll: Brev där Torgny Lagman uppmanar Gustaf III att bättra sig samt
går igenom Sveriges regenter från Gustav Vasa och fram till och med Gustaf
III och kommenterar deras styrkor och svagheter.
Attributioner: Sprengtporten (RA Ericsberg Ms- och avskr. saml. 46).
Datering: Februari 1786 (UUB Nordin 951), mars 1786 (UUB E138), början av 1786 (RA Margareta Cronstedts samling E. 3450, enl. Areskog (1999)
Appendix 1, s. 11), 1786 (HUB Coll.432.85, s. 187 samt RA Stavsund 30,
enl. Carlsson (otryckt)).
Kommentar: Även kallad ”Ett Bref ifrån de dödas Rike”. Kritiska kommentarer av C. G. Nordin i anslutning till versionen i UUB Nordin 951. I RA
Margareta Cronstedts samling E. 3450 kallas verket ”Ett bref funnit på Hans
Maÿts bord en afton då han fådt Utrikes posten i början af år 1786” (enligt
Areskog (1999), Appendix 1, s. 11).
Tryckt: Hanselli II (1869), s. 59–62.
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Referenser:
Alm (2002), s. 221–224
Areskog (1999), s. 77, 85, 113, Appendix 1, s. 11, Appendix 2, s. 10, 18
Carlsson (1966), s. 407–408
Hanselli II (1869), s. 59
Nyman (1963), s. 49
10. Transumt af ett bref från Gustaf 1ste till Gustaf d. 3dje (”Ehuru jag
icke agtar dig värdig, vara en afkomling af min ätt”)
KB: Vs147
Utformning: Prosa. Ca 10 sidor folio.
Innehåll: Brev från Gustav Vasa till Gustaf III där den senare anklagas för
att vara en dålig kung samt blir varnad för konsekvenserna av sitt handlande.
Datering: Efter riksdagen 1786, troligen i slutet av året (min datering).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 11, Appendix 2, s. 34
11. Transumt af ett breef ifrån Assessor Swedenborg ankommitt med
sista Underjordiska Posten (“I ett Land longdt ifrån Swärige”)
HUB: Coll.432.85 (s. 227), Fö III:6 (s. 114)
KB: D158:2 (nr 46), Vs52 (nr 379), Vs65:3
LSB: H96 (s. 500–508), H223 (bl. 35)
LUB: DlG cod coll XIIa 24b, Hausswolff 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 46
UUB: E138, F581, F617a, F618 (2 versioner, varav en på tyska),
G151h, Ihre 132
Enligt Carlsson (otryckt):
DKB: Ny kgl. saml. 1413f: 2
Karlstad: Hist 39 (2 versioner)
KB: Vs105, Rålamb fol. 157
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter
RA: Ulfsparre 2
Skokloster: 1 vol fol
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs144:1
UUB: Rääf okat. fol. 14
Utformning: Prosa. Ca 5–10 sidor 4:o.
Innehåll: Drömsyn vari kritiseras svenska dräkten, riddarspelen, hovceremonierna, statsskulden, brännvinsmonopolet, Gustaf III:s förkärlek för nöjen, hans bristande intresse för kvinnor, m.m.
Datering: 1783 (UUB G151h), 1786 (Areskog, 1999, s. 104), 1785 eller
1786 (UUB E138), 1787 (Grape II, 1949, s. 195).
Kommentar: Även kallad ”Det moraliska dopet” eller ”Konung Biribir”
Kommentarer ges i anslutning till versionen i UUB G151h.
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Referenser:
Areskog (1999), s. 100–118, Appendix 1, s. 17, 33, Appendix 2, s. 6–7, 11,
17, 34
Carlsson (1966), s. 408
Grape II (1949), s. 195
12. (”År 1786 den December, befanns i Högmässan i St Maria Magdalena församling”)
KB: Acc 2009/6
UUB: F617a, Ihre 132
Enligt Areskog (1999):
UUB: F211
Utformning: Prosa. Mindre än 1 sida 4:o.
Innehåll: Anekdot om hur smädeskriften hittades i kollekten i Maria Magdalena församling samt återgivande av skriftens innehåll. Föreslår att man ska
ta kollekt till utvidgande av dårhuset, eftersom Gustaf III och hans närmaste
män snart behöver tas in där.
Datering: December 1786 (UUB F617a).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 29, Appendix 2, s. 27

VI. 1787
13. Lanterna Magica. (”Wollen sie sehen schene rariteten”)
LSB: W96 (fragment), H96 (s. 275–281, referat och utdrag)
KB: D158:2, Rålamb fol. 157, Acc 2009/6
RA: Ericsberg Ms- och avskr. saml. 45 (2 versioner) och 48 (3 versioner)
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Enligt Areskog (1999):
UUB: F617c
Utformning: Prosa. Ca 10–15 sidor 4:o. ”Plattyska”.
Innehåll: En tysk marknadsutropare visar satiriska bilder ur Gustaf III:s liv
med hjälp av en lanterna magica.
Attributioner: Baron Sten Bielke (Ericsberg Ms- och avskr. saml. 45).
Datering: Mellan utnämningen av Wachtmeister till riksdrots i december
1787 och krigsutbrottet sommaren 1788 (min datering).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 35, Appendix 2, s. 18
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VII. Kriget 1788–1790
14. Wederlägning! af det nedriga och Sanningslösa Brefwet ifrån Finland 1788, rörande åtskilliga Stämplingar etc etc; hwilket nådigst tilläts
att få tryckas! (”Auctor till detta Bref hade gjordt bättre, att alltid
tiga”)
KB: Acc 2009/6
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Enligt Areskog (1999):
LUB: K. Gustaf III Krig med Rysland 1788–1792
Utformning: Prosa. Ca 30 sidor 4:o.
Innehåll: Bemöter den kungatrogna skriften Aftryck af et från Finland ankommit bref, af d. 14 september 1788, angående åtskillige stämplingar samt
hwad som händt wid Fredrikshamns belägring (1788). Försvarar adeln och
Anjalamännen samtidigt som kriget och kungens handlande i samband med
kriget fördöms.
Tryckt: Schartau & Wallmark I (1821), s. 244–256.
Referenser:
Areskog (1999), s. 60, Appendix 1, s. 2, Appendix 2, s. 37
Odhner III (1905), s. 236
Schartau & Wallmark I (1821), s. 244–256
15. Owäldugt Omdöme öfwer Swenska Arméens Förening i Finland
(”De widriga Omdömen”)
LLA: Brandel
LUB Hausswolff 24 och 25 (2 versioner)
UUB: X292r
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter
RA: Sävstaholm 112 (nr 5)
Skokloster: En vol fol
Enligt Areskog (1999):
UUB: F439
Utformning: Prosa. Ca 20 sidor 4:o.
Innehåll: Försvarar Anjalaförbundet. Argumenterar att officerarnas handlande var rätt eftersom kungen i strid med grundlagen inlett ett offensivt och
för landet skadligt krig och därmed tagit ifrån folket dess rättigheter.
Datering: Aug 1788 (KB Vs 156:1, enligt Carlsson (otryckt), UUB X292r,
Schartau & Wallmark I (1821), s. [144]).
Tryckt: Schartau & Wallmark I (1821), s. [144]–153.
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Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 4, Appendix 2, s. 22
Odhner III (1905), s. 220
Schartau & Wallmark I (1821), s. [144]–153
16. Inpromtu Öfver den 2dre Jullii 1790 (”Det blod det svänska blod
som denna dagen flutit”)
LUB: Hausswolff 26
UUB: F581
Utformning: Vers. Elva rader.
Innehåll: Vers om blodet som spillts i kriget och all sorg det åsamkat. Uttrycker en förhoppning om att tyrannen som orsakat lidandet en gång ska
störtas.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 5, Appendix 2, s. 41
17. Ett rättmätigt försvar af det steg Arméen företagit sig till Ständernes
sammankallande (”Det kan ej bestridas, Min k. Vän, att det steg”)
LLA: Brandel
UUB: Ihre 132
Utformning: Prosa. Ca 18 sidor 4:o.
Innehåll: Anklagar kungen för att ha brutit mot regeringsformen och argumenterar för att Anjalaförbundet var berättigat.
Kommentarer: På slutet finns ett avsnitt kallat ”Anmärkeningar” där det
anförs ännu några omständigheter som visar hur Gustaf III handlat på ett sätt
som varit till rikets och undersåtarnas förfång.
Tryckt: Schartau & Wallmark I (1821), s. 178–187.
Referenser:
Grape II (1949), s. 194
Schartau & Wallmark I (1821), s. 178–187
18. Reflexioner i Anledning af Arméens Förhållande! år 1788 (”Det tidehvarf är ännu i Mannaminne”)
LLA: Brandel
LUB: Hausswolff 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47
UUB: Westin 335
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter
Utformning: Prosa. Ca 15–20 sidor 4:o.
Innehåll: Försvarar Anjalaupproret genom företrädesvis statsrättsliga resonemang. Uppmanar folket att ge Anjalamännen en rättvis prövning samt
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fördömer kungens handlande och de favoriter som uppmuntrat honom att
begå lagbrott och hota rikets säkerhet.
Attributioner: Assessorn i Vasa hovrätt Göran Vilhelm Lode (Odhner III
(1905), s. 221).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 6, Appendix 2, s. 24
Odhner III (1905), s. 220–221
19. Anecdoter, rörande innewarande års Campagne uti Findland, uptecknade och skickade till en Wän i Stockholm, af en öfwer 30 år gammal Subaltern-Officerare, som under Hög-Qwarterets ögon giordt hela
Kriget. (”Du lärer finna, Min Vän! många skiljagtigheter, emellan denna Berättelse och den du redan ofelbart fådt höra”)
KB: D158:4
LUB: Hist Sv GIII Lanærus Handlingar och skrifter rörande allmänna sakerna i Sverige 1789–1800
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47 (2 versioner), Sjöholm Nordinsaml. 37
UUB: E138, Westin 335, F616a:2 (2 versioner, varav en ofullständig)
Enligt Carlsson (otryckt):
I Ingemar Carlssons ägo: Avskr av politiska handlingar etc. (s.
306ff.)
KB: Vs156:1–3
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter
Skokloster: En vol fol
Handskrift 1940 ägd av grosshandlare B J Jönsson (Johnsson,
(1940), s. 161)
Enligt Areskog (1999):
LUB: Hist. Sv. GIII Någre Handlingar hörande til 1789 års riksdag
UUB: F621
Utformning: Prosa. Brevform. Ca 30–50 sidor 4:o.
Innehåll: Alternativ till de officiella berättelserna om händelserna i samband
med kriget. Framställer Gustaf III som en inkompetent lögnare som orsakat
landet stort lidande.
Kommentar: Daterad ”Högfors; Den 4 September”. Signerad ”Matts Stadig”. Uppdelad i två delar, där den andra har överskriften ”Continuation och
slutet af föregående anecdoter” och dateras till den 11 oktober. Kommentarer
i marginalen i KB D158:4. Exempelvis: ”Af en Phantast kunde ej annat väntas, än dårskap.” En annan kommentar i samma volym säger att kungen funderat på att bli katolik om han skulle bli tvungen att abdikera.
Tryckt: Johnsson (1940), s. 161–172.
Schartau & Wallmark I (1821), s. [72]–94, [111]–114.
Referenser:
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Areskog (1999), Appendix 1, s. 8, 22, Appendix 2, s. 2
Johnsson (1940), s. 161–172
Odhner III (1905), s. 220
Schartau & Wallmark I (1821), s. 72–94, [111]–114
20. En Finsk Officerares försvar för Arméen; emot utkomne smäde
skrifter och isynnerhet ett så kallat afskrift af et Finskt Bref af d 14
septbr 1788 angående vissa stämplingar m.m. (”Då Svenska Nationens
rättighet att igenom Tal och Tryck göra nyttiga Sanningar allmänna”)
LUB: Hausswolff 24, 25, 26
UUB: Westin 335
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
RA: Bergshammarsamlingen (volym okänd, min anm.)
I Ingemar Carlssons ägo: Avskr. av politiska handlingar et.c.
Trolle-Ljungby: Brinkman Saml. till svenska hist. 6
Enligt Wolff (2008):
LUB: DlG hist. handl. 23:2
Utformning: Prosa. Ca 15–30 sidor 4:o.
Innehåll: Vederläggning av den kungatrogna skriften Aftryck af et från Finland ankommit bref, af d. 14 september 1788, angående åtskillige
stämplingar samt hwad som händt wid Fredrikshamns belägring (1788).
Anklagar kungen för att förtrycka sitt folk och endast lyssna på dem som
håller med honom.
Attributioner: Major Carl Henrik Klick (Wolff (2008), s. 110).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 10, Appendix 2, s. 8
Odhner III (1905), s. 236
Wolff (2008), s. 110
21. Med Påsten försänt till Stockholm från Finland då Överste Anckarsvärd från Finland därifrån fängslad fördes (”Då utav Favoriters
skara”)
HUB: Fö III:1 (med fyra extra inledande rader), Coll.432.85 (med
samma extra rader)
KB: Acc 2009/6, D171:7
LUB: DlG hist. handl. 22, Hausswolff 25
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
UUB: V18, V19
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs144:1
Utformning: Vers. 16 rader.
Innehåll: Hävdar att Gustaf III blivit en tyrann. Anklagar honom för att
straffa dem som i en annan tid hade setts som hjältar.
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Kommentar: Den första raden saknas i HUB Fö III:1 och HUB Coll.432.85
och istället finns fyra andra rader som inleds med ”I desse mulna dar, då
hämndens Åskor rasa”.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 10–11, Appendix 2, s. 19, 39
Wolff (2008), s. 118
22. Beskrifning öfwer Bar: G: A-m-f-ts Juhlklapp 1788 (”Ett Historiskt
och landskapsstycke i Oljefärg”)
KB: D158:4, D171:7
LUB: DlG cod coll I:11
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45, 46 och 47 (2 versioner)
UUB: E138
Enligt Carlsson (otryckt):
Skokloster: En vol fol
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs77
Utformning: Prosa. Ca 5 sidor 4:o.
Innehåll: Beskrivning av en fiktiv allegorisk målning. Kritik av Gustaf III
och kriget med fokus på samarbetet med Turkiet och de dåliga resultaten i
striderna. Förespråkar uppror mot kungen.
Kommentar: Uppges ibland vara ”Öfwersatt från Fransyskan” (UUB E138,
KB D158:4). Nyckel till vilka personer som avses ges i KB D158:4 samt
LUB DlG cod coll I: 11.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 12, Appendix 2, s. 3, 43
Carlsson (1966), s. 410
23. Paseas Portrait giort i Holland (”Hans Person med tillhörig Mantel,
trampar med ena foten på Sveriges Lag”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45, Ericsberg Ms- och
avskr.saml. 47
UUB: F618
Utformning: Prosa. En sida 4:o.
Innehåll: Beskrivning av en nidbild av Gustaf III.
Kommentar: Beskriver bildtrycket ”I min onde Lune” publicerat i Danmark
1788. Versionen i RA Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47 börjar ”En figur
med Don Quichotte casque” och har överskriften ”Caricatur kommen från
K........n” (ska troligen utläsas ”Köpenhamn”).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 11 och 15, Appendix 2, s. 5, 23
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24. En landtmans tankar om detta åhrets fält-tåg i Finland i anl. af den
nyl. från Kongl. Tryckeriet på franska språket utkomne Svenske Ministerens declaration (”Hwar och en Swensk Patriot”)
LLA: Brandel
LSB: H223 (bl. 133–134)
LUB: Hist. Sv. G III. A Lanærus Handlingar och skrifter rörande
allmänna sakerna i Sverige 1789–1800, Hausswolff 25, 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47
UUB: E138, Westin 335, X292r
Enligt Carlsson (otryckt):
Ingemar Carlssons ägo: Avskr. av politiska handl., (s. 532ff.)
RA: Sävstaholm 112 (nr 6)
Trolle Ljungby: Brinkman Saml till svenska hist 6
Utformning: Prosa. Ca 4–10 sidor 4:o.
Innehåll: Argumenterar för att Sveriges krig mot Ryssland är ett offensivt
krig som utsätter riket för stora faror. Hävdar att kungen omger sig av smickrare, struntar i kloka råd och eftersträvar oinskränkt makt.
Tryckt: Schartau & Wallmark I (1821), s. 234–238.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 16, Appendix 2, s. 9
Schartau & Wallmark I (1821), s. 234–238
25. (”Här sjuknar och dör mycket folk”)
KB: D158:4
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47
Enligt Staf (1960):
KB: Engeströmska saml. osign. 4
Utformning: Prosa. Ca 1 sida 4:o.
Innehåll: Fingerat brev från Gustaf III till polismästare Liljensparre, där
kungen beskriver problemen i Finland och ber polismästaren att sprida falsk
information till folket.
Datering: Våren 1790 (Staf (1950), s. 165).
Tryckt: Ridderstad II (1855), s. IV.
Kommentar: Spreds tillsammans med Besynnerligt Nytt (nr 86).
Referenser:
Ridderstad II (1855), s. IV
Staf (1950), s. 165–166
26. Brev ifrån Finnland, d. 30 jul.1788. (”I en tid, då så många rykten
och historier”)
KB: D158:4
LUB: Hausswolff 25
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 46
Enligt Carlsson (otryckt):
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I Ingemar Carlssons ägo: Avskr av politiska handlingar etc (s. 284 ff)
Enligt Areskog (1999):
UUB: Rääf okat. fol. 14, W300
Utformning: Prosa. Brevform. Ca 10–15 sidor 4:o.
Innehåll: Uppges vara den sanna berättelsen om hur kriget mot Ryssland
inleddes. Uttrycker stark kritik mot kungens person och hans handlande i
samband med kriget.
Kommentar: Förstärkande kommentarer i marginalen i KB D158:4.
Tryckt: Schartau & Wallmark I (1821), s. [95]–105.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 17, Appendix 2, s. 1, 36
Schartau & Wallmark I (1821), s. [95]–105.
27. Bref från En Wänn i Stockholm till en Wänn på Landet (”Jag har
icke utan största oro och grämelse”)
KB: Acc 2009/6
LUB: Hist Sv GIII A Lanærus Handlingar och skrifter rörande allmänna sakerna i Sverige 1789–1800
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs 156:2
RA: Sävstaholm 112 (nr 49)
Utformning: Fingerat brev. Prosa. Ca 3 sidor folio.
Innehåll: Satiriskt brev med instruktioner om hur mottagaren ska gå till väga
för att övertyga de kritiska på landsbygden om att Gustaf III har rätt.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 18, Appendix 2, s. 4
28. En Röst (från Svenska Arméen) (”Jag svärdet fådt att frihet hägna”)
LUB: Hausswolff 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 47 (3 versioner)
UUB: F581, V6
Enligt Carlsson (otryckt):
Skokloster: En vol fol
Utformning: Vers. Fyra åttaradiga strofer.
Innehåll: Hävdar att adeln visserligen bör stödja konungen, men inte om det
handlar om lagbrott som krossar friheten och freden.
Tryckt: Schartau & Wallmark I (1821), s. 142–143.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 2, s. 9
Schartau & Wallmark I (1821), s. 142–143
Åhlén (1986), s. 138
29. Carricatures de l’année 1788/Portraiterne, eller Krigs-Befählet
(”Homme foible et rusée d’une imagination vive et romanesque””/”En
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illslug, men swag Menniska af en eldig och Romanesk Inbillningskrafft”)
KB: Vs147 (två versioner på franska, varav en skriven på modernare
papper)
LSB: H223 (bl. 40–43, franska)
LUB: DlG cod coll I: 11 (franska), Hausswolff 26 (franska), DlG
hist. handl. 22 (franska)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47 (2 versioner på svenska), Sjöholm Nordinsaml. 37 (franska)
UUB: E138 (franska)
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs 156:1 (svenska)
Trolle Ljungby: Brinkmanska saml, Saml till svenska hist 9 (svenska)
Utformning: Prosa. Förekommer både på franska och svenska. Ca 5–8 sidor
4:o.
Innehåll: Karaktärsteckningar av Gustaf III, hans krigsbefäl och hans trogna
män inom hovet och politiken. Vilka personer som beskrivs växlar mellan
versionerna. I grunden tycks vara funnits två olika samlingar karaktärsteckningar, en av krigsbefälen, och en av kungens trogna män inom det civila.
Beskrivningen av kungen själv kan ingå i endera samling och ofta förekommer de två samlingarna tillsammans.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 23, 28, Appendix 2, s. 5, 18
Nordin VI (Stockholm, 1868), s. 128.
30. Madrigal (”Man ser vårt krigsfolk framåt tåga”)
LUB: Hausswolff 25
Utformning: Vers. Fyra sexradiga strofer.
Innehåll: Drar paralleller mellan Gustafs krig och hans opera. Förlöjligar
bilden av kungen som en krigshjälte.
Datering: 1789 (i blyerts i LUB Hausswolff 25).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 20, Appendix 2, s. 18
31. Betänkande Öfwer Svea Rikes Tillstånd i Anledning af kriget med
Ryssland Riksens Ständer til Upplysning vid den i förrgår började
Riksdag författad af En Gammal Råds Herre d. 28 Januarii 1789
(”Näppeligen gifves någon Regent, så intagen af sig Sjelf”)
LLA: Brandel
KB: Acc 2009/6
LUB: Hausswolff 26, Wåhlin 29, Hist Sv G III A Lanærus Handlingar och skrifter rörande allmänna sakerna i Sverige 1789–1800
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 47 (2 versioner)
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UUB: Westin 336
Enligt Carlsson (otryckt):
Karlstad: Hist 18
RA: Sävstaholmsaml I 112 (nr 54, 2 versioner)
Trolle Ljungby: Brinkman Saml t svenska hist 8
I Ingemar Carlssons ägo: Avskr av politiska handl etc. (s 405ff.)
Enligt Areskog (1999):
UUB: F616b
Utformning: Prosa. Ca 40–75 sidor 4:o.
Innehåll: Argumenterar för att Gustaf III handlat fel när han inlett kriget och
anklagar honom för att vara slösaktig och lyssna på smickrare.
Attributioner: ”Riksrådet Matthias von Hermansson” (Karlstad Hist 18
(enl. Carlsson (otryckt), Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47 (en version), LUB
Hist. Sv. G III A Lanærus Handlingar och skrifter rörande allmänna sakerna
i Sverige 1789–1800, Schartau och Wallmark II (1822), s. 23), ”R R H:s
testamente” (RA Sävstaholmsaml I 112), ”en Gammal Råds Herre” (LUB
Hausswolff 26).
Datering: 28 januari 1789 (LUB Hausswolff 26), Februari 1789, april 1789
(båda i RA Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47), februari 1789 (LLA Brandel),
1789 (Schartau och Wallmark II (1822), s. 23).
Tryckt: Schartau & Wallmark II (1822), s. [23]–54.
Referenser:
Areskog (1999), s. 91–96, Appendix 1, s. 25, Appendix 2, s. 3, 24, 38
Carlsson (1966), s. 408
Schartau & Wallmark II (1822), s. [23]–54
32. Det Politiska Samtalet på Maja Lisas Caffé Hus. (”Rojalisten. Här
är förbannadt tomt på Maja Lisas i afton”)
LSB: H212, H223 (bl. 95–98), W96
LLA: Brandel
LUB: Hausswolff 26
KB: D158:4
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47 (2 versioner)
UUB: E138¸ Westin 335
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: D1020
RA :Bergshammarsaml. 884
Enligt Areskog (1999):
UUB: F617b
Utformning: Prosa. Samtal. Ca 15–25 sidor 4:o.
Innehåll: Stöder svenska armén i Finland. För ett naturrättsligt resonemang
och tar upp en rad fel och lagbrott som kungen begått.
Datering: 9 november 1788 (LSB W96). Oktober 1788 (UUB F617b). Larson (1959) föreslår april 1791, men detta förefaller mindre sannolikt.
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Tryckt: Hanselli II (1869), s. 33–42, Schartau & Wallmark I (Stockholm,
1821), s. 187–197.
Referenser:
Areskog (1999), s. 80, Appendix 2, s. 7
Carlsson (1966), s. 100 och 408
Hanselli II (1869), s. 33–42
Jägerskiöld (1961), s. 133
Lagerroth (1917), s. 78–79
Larson (1959), s. 55–57
Odhner III (1905), s. 221
Schartau & Wallmark I (1821), s. 187–197
33. Deviser vid sidsta illuminationen i Stockholm d. 19. Dec. 1788
(”Sanningen sasom et fruntimmer”)
UUB: E138
Utformning: Prosa och vers. Ca 3,5 sidor 4:o.
Innehåll: Parodi på illuminationerna i Stockholm vid kungens återkomst
från Göteborg den 19 december 1788. Deviser och beskrivningar av allegoriska bilder som bland annat handlar om hur olika grupper i samhället alla
har skäl att vara missnöjda med Gustaf III.
Referenser:
Areskog (1999), s. 113, Appendix 2, s. 7
34. Turkiska Subsidierne (”Så snart Bataillen vid Hogland giordes”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47
Utformning: Prosa. Fyra sidor 4:o.
Innehåll: Beskriver händelser i Konstantinopel och hävdar att en väldigt
liten del av de turkiska subsidierna kommit svenskarna till del. Beskriver
även Sveriges prekära ekonomiska tillstånd och hävdar att landet står vid
ruinens brant. Författaren frågar sig hur folket kan hylla konungen trots att
han försatt landet i denna situation och föreslår att det kan vara Gud som
straffat svenskarna för deras synder genom att göra dem blinda och inte låta
dem förstå vad som sker förrän det redan är för sent.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 30, Appendix 2, s. 35
35. Svar på den af Sälskapet Par Bricolle upgifna fråga Samt utfäste
belöning af en Båhl Pounsch, om orsakerne till Sveriges nu giorda krigs
utrustning; och om icke någodt fiendteligit emot Ryssland eller Danmarck härmed åsyftades. (”The fläste Furstar i verlden, hafva minst
grundat Sin Regerings Systeme på Inrikes hushållningen”)
KB: Acc 2009/6
Utformning: Prosa. Fem sidor i folioformat.
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Innehåll: Hävdar att kungen omöjligen kan ha planerat ett krigsföretag när
landet befinner sig i så dålig form, när missnöjet med styret är stort, prästerna är korrumperade, höga ämbetsmän och officerare är inkompetenta, folket
svälter, flottan är dåligt utrustad, osv. Föreslår att det hela istället måste vara
tänkt som någon slags opera eller teaterföreställning.
36. (”Två städer på vårt klot”)
KB: Acc 2009/6
LUB: Hausswolff 26
Utformning: Vers. Fyra rader.
Innehåll: Gåta som uttyds ”Fredrikshamn och Fredrikshall”. På den ena
orten föll en svensk kung som en hjälte, på den andra föll en annan som en
lort.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 32, Appendix 2, s. 35
37. Anmärkningar och Historiska Uplysningar vid Kongl. Svenska Förklaringen dat: Helsingfors d: 21. Julii 1788. tillika med Bilagor (”Under
en 17 års regering”)
LLA: Brandel
Utformning: Prosa. Ca 35 sidor folio.
Innehåll: Beskrivning av händelserna kring krigsutbrottet och inledningen
av kriget mot Ryssland 1788. Argumenterar för att kungen begått ett lagbrott
och i samband med detta visat att han inte följer andra lagar eller riktlinjer än
sin egen godtyckliga vilja.
38. Yttrande öfver visse tvifvelsmål Rörande vår Invärtes Ställning uti
Politiska mål. Till En Vän. (”Wi skola till en början kasta ögonen på
vårt Regerings-sätt”)
LUB: Hausswolff 26
UUB: E138
Utformning: Prosa. Elva sidor 4:o.
Innehåll: Argumenterar för att Gustaf III de facto har infört envälde och att
det är kungen snarare än officerarna i Finland som är landets fiende.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 34, Appendix 2, s. 39

VIII. Riksdagen 1789
39. Declamation d’un Vieux Rheteur contre l’Usurpation d’Auguste
(”C’en est fait; le Despotisme s’etablit sur les ruines de la Liberté. ”)/
Öfversättning Af en Gammal Wältalares Häftiga Klagan öfver Augusti
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obilliga Våldsamhet (””Det är fullkomnat! Enwäldet har upstigit på
Frihetens Lämningar”)
KB: D171:7 (franska)
LUB: DlG hist. handl. 22 (franska), Hausswolff 25 (franska) och 26
(franska)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 (franska)
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3 (svenska)
LUB: Saml af handl i afsk etc 1788–1790 (svenska), Saml af handl
rör kriget 1788–1790 (svenska)
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs156:1–3 (svenska)
UUB: F579b (svenska), F597 (svenska), F621 (franska)
Enligt Wolff (2008):
LUB: DlG hist. handl. 23:12 (franska)
Utformning: Prosa. Franska eller svenska. Ca 3 s. 4:o.
Innehåll: Beskriver hur tyrannen Augustus krossat friheten och hävdar att
det behövs en ny Brutus.
Datering: 1789 (enligt Carlsson (1966), s. 409).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 3, 7, Appendix 2, s. 1, 6, 8, 43
Carlsson (1966), s. 409
Wolff (2008), s. 118–119
40. Kundgiörelse (”Den apostoliska Mufti. v. Troil”)
KB: D158:4
Utformning: Prosa. Fingerad kungörelse i punktform.
Innehåll: Hävdar att rikskonseljer hålls på Bollhuset, jesuiter predikar i kyrkorna, tjuvar har hand om skattkammaren och männen dör i Finland.
Datering: Troligen omkring slutet av 1789 eller början av 1790 (min datering). Nämner borgerskapet vakthållning och andra händelser vid riksdagen
1789, och kriget i Finland omtalas som ännu pågående.
41. Projekt till en Skådepenning öfver en National Sammankomst, från
Holland (”Den ena sidan föreställer, Friheten upphängd”)
KB: Rålamb fol. 157
Utformning: Prosa. Ca 1 sida 4:o.
Innehåll: Beskrivning av en (fiktiv) medalj vars ena sida visar hur friheten
blir hängd av ständerna och vars andra sida visar Gustaf III som Jehu som
kör så att vagnen håller på att falla sönder, med devisen: ”Det går så länge
det kan”.
42. Utgången, enda säkra grunden till bedömmande af menskliga företag: en gammal Sanning ånya bekräftad genom de i Sverige åren 1788
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och 1789, timade allmänna händelser (”Den lilla kännedom af verlden,
jag, genom erfarenhet”)
UUB: Westin 336
Utformning: Prosa. Ca 10 sidor 4:o.
Innehåll: Kritisk beskrivning av händelserna från och med krigsutbrottet.
Hävdar att kungen bröt mot grundlagen, startade ett krig som var ogenomtänkt och gjorde sig enväldig.
Attribution: Med blyerts i UUB Westin 336: ”af Grefvinnan Elena (?) […]
D’Abedyhll född Wrangell” (trol. Charlotta Eleonora Wrangel, 1770–1835).
43. Förenings och Säkerhetsakten (”Det var en gång en Kung/Som med
en tomer pung/Gick att Kriga/Med en liga”)
KB: Rålamb fol. 157
LUB: Hausswolff 25 och 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45, 47 och 48
UUB: F581
Enligt Carlsson (otryckt):
Christineholm: En liten bunt
KB: Vs142:2 (nr 52), Vs 156:1–3
RA: Bergshammarsaml. (volym okänd. min anm.)
SSA: K F Werners papper 58
UUB: P E Gustafssons samling Poesi m.m.
Enligt Areskog (1999):
LUB: Hist. Handl. Gustav III 25
Utformning: Vers. Fyra fjorton- alternativt femtonradiga strofer. Omkväde:
”Ock då skratta Diefwulen.”
Innehåll: Beskriver Gustaf III som en makt- och pengalysten lögnare.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 5–6, Appendix 2, s. 25
Carlsson (1966), s. 409
44. Den förlorade friheten (”Du dollda GudaKraft!”)
UUB: X292r
Utformning: Vers. 80 rader.
Innehåll: Beskriver Gustaf III som en tyrann som driver landet i fördärv.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 8, Appendix 2, s. 6
45. Äreminne öfwer Friedrichshof, Högwakten och Riddarhuset wid
Riksdagen 1789 (”Du falska Politique, som afgrunds ångor andas”)
KB: D171:7, Acc 2009/6
LSB: H223 (bl. 77–78)
LLA: Brandel
LUB: Hausswolff 24 och 26
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RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 (2 versioner) och 47
UUB: F581, V18, X292r
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Skokloster: Hft utan beteckning fol
SSA: K F Werners saml 58
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs144:1
Utformning: Vers. Tolv sexradiga strofer.
Innehåll: Beskriver Gustaf III som en falsk edsbrytare som straffar de hjältar
som söker försvara landet och friheten.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 8, Appendix 2, s. 40–41
46. Prästeståndets anmärkning öwer Grefwe Lewenhaupt då han med
antaget namn af Landts Marschalck underskref Säkerhets acten mot
Adelens beslut (”Du fromme Oxenhaupt”)
LUB: Hausswolff 26
RA: Sjöholm Nordinsaml. 40
UUB: V19 (s. 58)
Utformning: Vers. 11 rader.
Innehåll: Kritik mot lantmarskalk Lewenhaupt. Gustaf III omnämns som
Nero, som ler åt Lewenhaupts dumhet och vill sätta folket i bojor.
Attributioner: Johan Michael Fant (LUB Hausswolff 26 och UUB V19)
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 8
Carlsson (1966), s. 409
47. Öfwer arresteringen 1789 (”Du fängslets Gud, naturens fasa”)
KB: D171:7
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 47 (2 versioner)
UUB: F581
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Utformning: Vers. 36 rader.
Innehåll: Uttrycker en övertygelse om att sanning och dygd kommer att
segra. Gustaf III omnämns som ”lastens slav”.
Attributioner: Liljestråhle (Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45).
Datering: 1789 (Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45), Den 20 februari (Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47, UUB F581), ”På den 29de April 1789 då några
Herrar af Ridderskapet och Adelen Äntledigades från fängelset på Fredrichshof” (KB Vs 156:1, enligt Carlsson (otryckt)).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 8, Appendix 2, s. 24, 40
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48. Allegorisk visa om Skieppar Windbeutell (”En Skeppare Gåsse, båd
listig och qwick”)
KB: D158:5, Acc 2009/6
LUB: Hausswolff 24 (2 versioner) och 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47 (3 versioner)
UUB: F581, Westin 336
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Utformning: Vers. Åtta åttaradiga strofer.
Innehåll: Allegori där landet är ett skepp som ärvts av en skeppsgosse. Gossen styr skeppet oförsiktigt och mutar och hotar sedan besättningen för att
dölja sin skuld. Några säger ifrån, men resten håller med skeppargossen.
Kommentar: Sjungs till samma melodi som ”Hönsgummans visa” (Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47 (2 versioner), KB Vs156:1–3, UUB F581).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 12, Appendix 2, s. 2, 14, 39
Carlsson (1966), s. 410
49. Variantes Lechones af Fader vår (“Fader wår på Haga/som aldrig
kommer I Himlom”)
KB: D171:7 (2 versioner)
Utformning: Prosa. Efter ”Fader vår”.
Innehåll: Skarp kritik mot kungen, säkerhetsakten, bevillningen, m.m.
Referenser:
Carlsson (1966), s. 408
50. Transumt af Förenings och Säkerhets acten. (”Försagda Svea Folk!
räds ej Souveraineteten!”)
HUB: Fö III:1 (2 versioner).
KB: D158:4, D171:7, Acc 2009/6
LUB: DlG Cod XII:22, Hausswolff 24 och 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 47 (2 versioner)
UUB: F581, V18
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs105, Vs142:2 (nr 47, 2 versioner), Vs156:1–3
LUB: Vitt (Br. okat.)
RA: Bergshammarsaml. (volym okänd, min anm.), Sävstaholmssaml.
112 (2 versioner)
Skokloster: Hft utan beteckning fol.
Strängnäs: Kapsel fol.
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs144:1, Vs146
UUB: F579b, F621, Rääf okat. fol. 14, Posse 33
Utformning: Vers. 29 rader.
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Innehåll: Parodi på förenings- och säkerhetsakten och kungens tal den 17
februari 1789.
Attributioner: Ad C (?) (KB Vs142:2, enligt Carlsson (1966))
Tryckt: Ahnfelt I (1881), s. [79]–80.
Referenser:
Ahnfelt (1881), s. [79]–80
Areskog (1999), Appendix 1, s. 13–14, Appendix 2, s. 26, 34–36
Carlsson (1966), s. 409
51. (”Gråt Swerge när en Fersen fängslas”)
LSB: H96
UUB: F581, V18
Utformning: Vers. Två åttaradiga strofer.
Innehåll: Om arresteringarna vid riksdagen 1789. Uttrycker en övertygelse
om att Gycklaren (Gustaf III) en dag kommer att krossas.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 14, Appendix 2, s. 13
52. Till H Mayst och de tre Ofrälse Stånden på Riks Salen den 21 Februarii 1789 (”Han sålde fädernes landet”)
LUB: Hausswolff 24
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 (latin)
Enligt Carlsson (otryckt):
Fiholm: Lösa avskr
KB: Vs156:1–3
Enligt Areskog (1999):
UUB: F617b (2 versioner)
Utformning: Prosa. Tre meningar. Ur Aeneiden, bok VI, rad 621 och följande. Oftast i svensk översättning. I ett fall på latin.
Innehåll: Citat ur Aeneiden som i sammanhanget anspelar på att Gustaf III
mutat de ofrälse till att ändra lagen och göra honom enväldig.
Kommentar: ”Från Virgilii Aeneiden Libr VI vers 621” samt ”upslagit på
prästeståndets port den 27 martii 1789” (LUB Hausswolff 24).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 15, Appendix 2, s. 14, 32
Carlsson (1966), s. 409
53. Inscription (”Laudemque ad crimen sumit. Frihetens Tempel förställt genom Fredricshofs”)
RA: Sjöholm Nordinsaml. 40
Utformning: Prosa. Svenska med två latinska sentenser. 1,5 sidor 4:o.
Innehåll: Beskrivning av en medalj vars ena sida visar hur stånden blev
förledda att anta förenings- och säkerhetsakten och vars andra sida visar hur
kungen och de ofrälse vill bränna ned riddarhuset.
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54. Bref, till NN, om 1789 års Riks Dag (”Min Värda Vän! Sent omsider,
har jag igenom tryckta Riksdagshandlingar”)
KB: D158:4
Utformning: Prosa. Ca 25 sidor folio.
Innehåll: Skribenten sammanfattar i brevform vilka slutsatser han dragit om
riksdagen 1789 utifrån de olika skrifter han läst. Radar upp tolv ”Riks- Lagoch Samvets-Brått” som kungen gjort dig skyldig till i denna ”Gustavianska
Opera”.
Datering: ”d. 18 Martii 1790” (KB D158:4)
55. Academisk Skål (“Mine Wänner då Wi dricka/glömmen ey wår frihets Skål”)
KB: D171:7 (2 versioner)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter
Utformning: Vers. Tre åttaradiga strofer.
Innehåll: Hyllar friheten och förkastar förenings- och säkerhetsakten, despotism och tyranni.
Tryck: Hanselli II (1869), s. 52–53.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 2, s. 27
Hanselli II (1869), s. 52–53
56. Till FosterLandett (”Mitt Foster Land begråt den stööd Din Frihet
mister”)
UUB: F581
Utformning: Vers. 46 rader.
Innehåll: Beskriver hur landet går mot envälde och tyranni och Fersen har
fängslats. Uttrycker övertygelse om att eftervärlden kommer att hylla Fersen
som en hjälte.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 22, Appendix 2, s. 32
57. Charade (”Mitt Första af det anhang är”)
LUB: DlG hist. handl. 22
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
Enligt Carlsson (1966):
KB: 156:3 (2 versioner)
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs144:4
Utformning: Vers. 20 rader.
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Innehåll: Svaret på charaden är ”prästrättighet”. Hävdar att prästerna blivit
despotens redskap och att de förtjänar att avrättas och brinna i helvetet.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 22, Appendix 2, s. 5
58. (”När Gustaf med ett slag”)
KB: D171:7
LUB: Hausswolff 26
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3 (2 versioner)
SSA: KF Werner 58
Utformning: Epigram. Fyra rader.
Innehåll: När Gustaf III förstör det råd som brukade vara landets heder förlorar purpurn sin glans.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 25, Appendix 2, s. 21
59. Version af en Österländsk saga (”När Lejonet tog Råd af kloka
Elephanter”)
LUB: DlG Cod XII:22, Hausswolff 26
KB: D158:5
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47 och 48
UUB: F581, V18
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
RA: Bergshammarsaml. (volym okänd, min anm.)
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs144:1
Utformning: Vers. 34 rader.
Innehåll: Fabel vars sensmoral är att allt var bra så länge kungen tog råd av
adeln, men när han istället tar stöd från smickrande ofrälse utbryter kaos.
Datering: 1789 (i blyerts i Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47)
Kommentarer: Förklarande noter i LUB DlG Cod XII:22.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 25, Appendix 2, s. 37, 44
Carlsson (1966), s. 410
60. Inpromtu av Fru – – – över den 27 April (”När prästen brukar ränker”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
UUB: F579b
Utformning: Vers. Åtta rader.
Innehåll: Kritik mot de ofrälse ståndens och kungens agerande vid riksdagen 1789.
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Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 26, Appendix 2, s. 16
61. Till min bror Anders Ersson, Riksdagsman ifrån Fellbro/Min kära
Broder Pär Nilsson (”På vår ort äro vj allesamman Rogalister blefne”/”Om jag ej kände din upriktiga välmening”)
KB: Acc 2009/6
Utformning: Prosa. Ca tre sidor folio.
Innehåll: Ett fingerat brev från en bonde till en av bondeståndets riksdagsmän samt dennes svar. Båda uppger sig vara rojalister, men deras beskrivningar och resonemang fungerar som skarpa anklagelser mot kungen.
Datering: Januari 1789 (KB: Acc 2009/6).
62. Kort Berättelse om 1789 Års Revolution och dess orsaker (”Revolutionen 1772 gick för sig genom Gardets biträde”)
KB: D158:4
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
Enligt Carlsson (otryckt):
I Ingemar Carlssons ägo: Avskr. av politiska handl. etc (s. 544ff.)
Enligt Areskog (1999):
UUB: Rääf okat. fol. 14
Utformning: Prosa. Ca 55 sidor 4:o.
Innehåll: Starkt kritisk beskrivning av Gustaf III:s regeringsperiod fram till
och med riksdagen 1789, med fokus på statskuppen under sagda riksdag.
Anklagar ständerna för att inte ens ha gjort ett anständigt försök att bevara
landets frihet.
Attribution: ”af E. S.” (KB D158:4).
Datering : I slutet av versionen i KB D158 :4 står ”1793”. Troligen året för
avskriften, med tanke på de tillägg angående senare års händelser som finns
tillfogade i denna version.
Kommentar : Versionen i KB D158 :4 har kommentarer i marginalen.
Bland annat kritiseras Fersen starkt för sitt bristande motstånd mot kungen
och senare års händelser kommenteras.
Referenser:
Areskog (1999), s. 92, Appendix 1, s. 28, Appendix 2, s. 17
63. Försök till Wederläggning af Skriften, kallad Erindringar till de
Missnögde i Landet, hvars wittre Författare är Biscopen i Lindköping,
Herr Jacob Lindblom! Hvilken emot sitt Stånds Beslut och Talemannens Råd, på dess Wägnar underskref Säkerhets-Acten wid 1789 års
Riksdag (”Sedan det kommit till Allmänhetens Kundskap, hwem som är
Auctor till detta Pasquill”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 46 och 47
UUB: Westin 336
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Enligt Carlsson (otryckt):
Skokloster: En fol vol
Trolle Ljungby: Brinkmanska saml. Saml. till svenska historien 6
Enligt Areskog (1999):
UUB: Rääf okat. fol. 14
Utformning: Prosa. Ca 20–50 sidor 4:o.
Innehåll: Argumenterar mot den kungatrogna skriften Erindringar til de
missnögde i landet (1788), där det hävdas att Gustaf III gjort mycket gott för
landet. Gör en genomgång av Gustafs styre, med början vid revolutionen
1772 och anklagar honom för att ha fattat en mängd beslut som varit till förfång för hans undersåtar.
Kommentar: Noter i Ericsberg Ms- och avskr.saml. 46.
Referenser:
Ahnfelt (1881) s. 81
Areskog (1999), Appendix 1, s. 28, Appendix 2, s. 37
64. Tillökning af Transumtet (”Si sådan är den nåd, iag welat Er bewisa”)
KB: D158:4, D171:7
Utformning: Vers. 16 rader.
Innehåll: Beskriver Gustaf III som en tyrann som är en gåva från djävulen.
Kommentar: Fortsättning på nr 50.
65. Ode febr 1789 (”Sjung Slaf! Regentens pris”)
HUB: Coll.432.85 (s. 159), Fö III:1
KB: D171:7
LSB: H223 (bl. 102–103)
LUB: Hausswolff 24, 25 och 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45, 46 och 47, Sjöholm Nordinsaml. 40
UUB: F581, V18 (2 versioner.)
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs144:1
UUB: F617c
Utformning: Vers. Ode. 62 rader.
Innehåll: Hävdar att folket är blint och välkomnar det slaveri som läggs på
dem av tyrannen. Hopp finns dock fortfarande, så länge de adliga hjältarna
och deras ättlingar kämpar för friheten.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 29, Appendix 2, s. 21
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66. Fortsättning av Företalet till 1789 års Riksdag (”Skapelsens Inrättning har förorsakat, att den ena”)
LLA: Brandel
KB: D158:4
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
Enligt Carlsson (otryckt):
LSB: H56
RA: Berghammarsaml. (volym okänd, min anm.)
Enligt Areskog (1999):
UUB: F621b, Rääf okat. fol. 14
Utformning: Prosa. Ca 15 sidor 4:o.
Innehåll: Bemötande av det handskriftcirkulerade, rojalistiska och adelsfientliga verket Företal til 1789 års riksdag. Anklagar kungen för att ha slösat
med rikets medel, startat ett olagligt krig och tagit ifrån sina undersåtare
deras lagliga rättigheter.
Attribution: ”af E. S.” (KB D158:4).
Kommentar: I marginalen av versionen i KB D158:4 har avskrivaren tillfogat kommentarer i form av förtydliganden, medhåll och mothugg. I allmänhet tycks avskrivaren tycka att skriften är för mild och modererad i sin kritik.
I RA Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 finns några utrop tillfogade i blyerts.
Tryckt: Schartau & Wallmark II (1822), s. [72]–86.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 29, Appendix 2, s. 2, 11
Schartau & Wallmark II (1822), s. [72]–86.
67. Philippus Rex Macedonia Justini Epitom Trogi Pompeii. Lib. IX
Cap. VIII (”Tillåt mig, Nya Werld”)
KB: Acc 2009/6
LLA: Brandel, Saml. af handl. rör kriget 1788–1790
LUB: Hausswolff 24 och 26, Hist Sv GIII A Lanærus Handlingar
och skrifter rörande allmänna sakerna i Sverige 1789–1800
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs 144:2
Utformning: Vers, 72 rader på svenska. Ofta bifogas även ett stycke på latin.
Innehåll: Versen beskriver Filip II av Makedonien som en slösaktig, falsk
och girig kung som bara brydde sig om att uppnå sina egna mål. De kloka
atenarna hade dock genomskådat hans falskhet och ville därför inte acceptera hans fredsförslag. Ofta bifogas ett utdrag ur Justini Historiarum Philippicarum, bok IX, kapitel VIII, där Filip II beskrivs som slösaktig, falsk och
manipulativ.
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Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 13, 32, Appendix 2, s. 23, 34
Carlsson (1966), s. 408
68. HönsGummans Dotters Wisa (”Twij walu Mor min så wist Hon sa
sant”)
LSB: H223 (bl. 73–74)
LUB: DlG hist. handl. 22
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47
UUB: F581
Utformning: Vers. Åtta tioradiga strofer.
Innehåll: Allegorisk visa om husbonden på herrgården som tar makten för
sig själv, driver ut herrarna och låter drängar och pigor festa.
Kommentar: Uppges i Ericsberg Manuskript- och avskriftssamlingen 47
vara tryckt 1789, men så verkar inte vara fallet. Möjligen kan uppgiften
handla om ett försök att efterlikna ett skillingtryck med tryckåret utsatt. Fortsättning till ”Hönsgummans Wijsa” (1751) och ”Höns-Gummans Sista
Qwäde, Som hon söng nyss för sin Död, Om det som skedt i herrgålen, in til
närwarande tid” (1774), två mycket populära rojalistiska visor som spreds i
skillingtryck.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 32
69. Reflectioner öfver den utkomne skriften, kallad förberedelse till
1789. Års Riksdag: upsatte i April 1789 (”Utan blindhet, lättrogenhet el.
Corruption”)
LLA: Brandel
Enligt Areskog (1999):
UUB: F595
Utformning: Prosa. Ca 23 sidor.
Innehåll: Bemöter det handskriftcirkulerade, rojalitiska och adelsfientliga
verket Företal til 1789 års riksdag. Försvarar adeln och anklagar kungen för
att vara slösaktig, bryta mot lagen och enbart drivas av själviska intressen.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 33, Appendix 2, s. 24
70. Nattstohlen Satire 1789 (”Wid slutet af Ricksdagen lät Kongl
Maij:stet förmäla sig hafwa någodt af synnerlig wigt”)
KB: D158:4, Rålamb fol. 157
LLA: Silfverskiöldska saml. vol 4
LSB: H223 (bl. 67–71)
LUB: DlG cod coll I:11, Hausswolff 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 (2 versioner) och 47 (3 versioner), Sjöholm Nordinsaml. 37
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UUB: F581
Enligt Carlsson (1966):
RA: Bergshammarsaml (Mitt tillägg: vol 884, 2 versioner)
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs78
Utformning: Prosa. Ca 9–30 sidor 4:o.
Innehåll: Satir över ständernas mottagande av förenings- och säkerhetsakten.
Attributioner: Johan Gustaf Halldin (KB D158:4, LUB DlG cod coll I:11).
Schröderheim (med blyerts i LUB DlG cod coll I:11 samt i Ahnfelt (1881),
s. 80).
Kommentar: ”högst ovettig pasquil emot Gustaf III. Troddes vara skrifwit
af Haldin” (LUB DlG cod coll I:11)
Referenser:
Ahnfelt (1881), s. 80
Areskog (1999), s. 67–69, Appendix 1, s. 27, 34–35, Appendix 2, s. 6, 20,
23, 25, 27
Carlsson (1966), s. 409
Nordin (1868), s. 125
71. Medaille öwer 1789 (”Åtsidan En Stor Galge bestående af To.. ock
Ar-fldt”)
UUB: V19 (s. 57)
Utformning: Prosa. Ca 1 sida 4:o.
Innehåll: Beskriver en (fiktiv) medalj som på ena sidan visar hur rojalisterna
hänger Sveriges frihet och på den andra kungen dragen i triumfvagn av mutade och lurade ofrälse”.
Referenser:
Carlsson (1966), s. 409

IX. Leopolds brev 1789
72. Wid genomläsandet af Leopolds Bref till Konungen Dat d 20 Julij
1789 (”Det kallar jag at skrifwa bref”)
KB: Acc 2009/6
LUB: Hausswolff 25 (2 versioner) och 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 47 (4 versioner)
UUB: F581
Enligt Carlsson (otryckt):
Fiholm: Lösa avskr
KB: Vs156:1–3
SSA: K F Werner 58
Stålhammararkivet: Avskr.
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Enligt Areskog (1999):
KB: Vs142:2 (nr 52), Vs146
LUB: Hist. Handl. Gustav III 25 och 26
UUB: Posse 32, Rääf okat. fol. 14
Utformning: Vers. Fem åttaradiga strofer.
Innehåll: Kommenterar att Leopold måste ha varit hungrig för att skriva
ihop sådant smicker. Anklagar Gustaf III för att främst bry sig om nöjen och
lappri och sakna alla de goda egenskaper Leopold tillskriver honom.
Datering: 26 juli 1789 (LUB Hausswolff 26).
Tryckt: Hanselli I (1868), s. 65–66.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 5–6, Appendix 2, s. 30, 38, 42–43
Hanselli I (1868), s. 65–66
73. På Leopolds bref (”Du som din hjältes storvärk visar”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47
Utformning: Vers. 15 rader.
Innehåll: Slår fast att det finns två sätt att bli hågkommen, genom dygd och
genom last, och antyder att Gustaf III snarast valt den senare vägen. Anklagar också Leopold för att ljuga för mat och pengar.

X. Övrigt 1789
74. Himla Rösten (”Du som till werlden född”)
HUB: Coll.432.85 (s. 205)
KB: D158:5, D171:7, Rålamb fol. 157
LSB: H223 (bl. 72)
LLA: Brandel
LUB: Hausswolff 25 och 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45, 46 (2 versioner) och 47, Sjöholm Nordinsaml. 40
UUB: V18, V 19 (s. 40), V21m, Westin 336, X 292r
Enligt Carlsson (otryckt):
Fiholm: Lösa avskr
KB: Vs142:2 (nr 51 och nr 56, 2 versioner), Vs156:1–3
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter
Segersjö: Strödda saml af Poemer 1793, 1794, 1795
Skokloster: Hft utan beteckning fol
SSA: K F Werners papper 58
UUB: P E Gustafssons samling Poesi m m (3 versioner)
Enligt Areskog (1999):
UUB: Rääf okat. fol. 14
Utformning: Vers. 19–24 rader.
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Innehåll: En röst från himlen säger att Gustaf III har fått sin makt av Gud,
men har missbrukat den och förstör sitt land. På domens dag kommer han
därför att få sitt straff, för Gud hör folkets klagan och inför hans tron är alla
lika.
Datering: 1789 (HUB Coll.432.85).
Kommentar: ”Följande verser äro fundne i K – – – sängkammare – –
1789.” (HUB Coll.432.85). Börjar ibland ”Du som Kung, till werlden född”
eller ”Du som Svea till werlden född”.
Referenser:
Areskog (1999), s. 86, Appendix 1, s. 9, Appendix 2, s. 2
Carlsson (1966), s. 409
75. Bref till en Kronofogde (”Jag aldrig varit van på gullvigt orden
väga”)
HUB: Coll. 432.85
KB: D171:7
LUB: Hausswolff 25
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 48
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs 156:3
Utformning: Vers. 50 rader.
Innehåll: Beskriver i brevform hur bönderna plågas och blir fråntagna det
sista de har för att kungen ska kunna betala hovet, balettflickor och korrupta
ämbetsmän.
Datering: Den 6 December 1789 (LUB: Hausswolff 25), 1789 (KB
D171:7).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 18, Appendix 2, s. 10
76. Samtal emellan en Prelat en Fru en Landtman och en Handlande
(”Prelaten, Det myckna rägn, som öfversvärmat Rågarne i höst”)
KB: Vs147, Vs156:1–3
LUB: DlG hist. handl. 22, Hausswolff 26
Enligt Carlsson (otryckt):
RA: Bergshammarsaml (volym okänd, min anm.)
Utformning: Prosa. Samtal. Ca 10–30 sidor folio.
Innehåll: Samtal där prelaten försvarar kriget och kungens handlande, medan frun, lantmannen och handelsmannen är kritiska. Handelsmannen varnar
också för att det kan gå som i Frankrike om inget görs åt skulderna och rökridåerna.
Kommentar: I KB Vs147 står antecknat: ”uptecknat ur Minnet, af en närwarande 1789. NB: Händelsen är ej diktad!”
Datering: 1789 (KB Vs147).
Referenser:
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Areskog (1999), Appendix 1, s. 27, Appendix 2, s. 26

XI. Grevinnan von Lantingshausens förvisning från
hovet februari 1790
77. Öfwer Grefvinnan Lantingshausens förvisning ifrån Hofvet (”Nu
kann hwar Mennska nogsamt finna”)
KB: Acc 2009/6
LUB: Hausswolff 24, 25 och 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
UUB: F581
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs142:2 (nr 52), Vs156:1–3 (2 versioner)
UUB: P E Gustafssons samling Poesi
Utformning: Vers. En åttaradig strof.
Innehåll: Uttrycker bestörtning över kungen förvisat grevinnan från hovet
och hävdar att det visar hur det står till i landet. Samtidigt påpekas att hon
trots allt inte lär lida av det, för som det är nu finns det inte längre någon
heder i att vara vid hovet.
Datering: Februari 1790 (LUB Hausswolff 25).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 24, Appendix 2, s. 16, 32, 42
78. Till Grefvinnan Lantinghausen (”Tag detta offer af min hand”)
LUB: Hausswolff 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 (2 versioner)
UUB: F581
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs142:2 (nr 52)
Utformning: Vers. Två fyrradiga strofer.
Innehåll: Hyllning till grevinnan von Lantinghausen. Hon vore värd att leva
i ett land som förstod att lära frihet av henne, men Gustaf III kan inte väcka
några frihetskänslor hos sitt folk.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 31, Appendix 2, s. 32

285

XII. Hästeskos avrättning 1790
79. Verser wid Öfw. Hästeskos afrättning på Ladugårds Torget i Stockholm d. 8 sept 1790 (”Hästesko! Du är död, och den redelige, den tänkande Medborgaren gråter”)
KB: Acc 2009/6, D158:5, D171:7
LSB: H223 (bl. 53)
LLA: Brandel
LUB: v Hausswolff 26 (2 versioner)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Rålamb fol. 157, Vs156:1–3 (2 versioner)
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter
RA: Bergshammarsaml (volym okänd, min anm.)
Segersjö: Lösa avskr
Utformning: Prosa. Ca 2–6 sidor 4:o
Innehåll: Beskriver Hästesko som en hjälte och uttrycker övertygelse om att
hans död en dag ska hämnas. Vädjar också till Gustaf III om att han ska
återuppbygga landet och göra det lyckligt, men fasar inför vad som händer
om han inte gör det.
Kommentar: ”Denna klagoskrift, har blifwit funnen af konungen sielf i sina
Rum på Haga 1790. Straxt efter execution: Men den förhärdade Phantasten,
war dock så blindt fördjupad uti sitt despotiska filour wälde; att han icke
förmådde se hwad som hotade honom förr än han feck känna däss wärkan.”
(KB D158:5)
Referenser:
Areskog (1999), s. 86
Carlsson (1966), s. 410
80. (Dröm) (”Och si! Jag såg et stort rum”)
LSB: H96 (s. 245)
Enligt Areskog (1999):
UUB: Rääf okat. fol. 14
Utformning: Prosa. Ca en sida 4:o.
Innehåll: En dröm om att folket räddar Hästesko och avrättar Gustaf III i
hans ställe.
Kommentar: I LSB H96 står: ”Dagen efter Executionen fants på Spruthuset
en dröm anslagen, skrefven med stora Swenska Bokstäfwer och satt där till
kl. 10 för middagen.”
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 26, Appendix 2, s. 7
Carlsson (1966), s. 408
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81. Öfver d: 9 September 1790 (”Så Hästsko du är död_ _”)
KB: Acc 2009/6, D171:7, Rålamb fol. 157
LSB: H223 (bl. 48)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
UUB: Westin 335
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs146
Utformning: Vers. Två åttaradiga strofer.
Innehåll: Hyllar Hästesko för att han velat frälsa landet från tyranni och nöd.
Uttrycker övertygelse om att Gud ska utkräva hämnd.
Tryckt: Sandström (1996), s. 181.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 14, 30, Appendix 2, s. 29, 41
Sandström (1996), s. 181

XIII. Övrigt 1790
82. Konung Gustaf IIIdjes Annaler Ifrån år 1771 till 1790 (”Gustaf,
Svenske Konungen Adolph Fredrics Äldste Son”)
LUB: DlG cod coll I:11, DlG hist. handl. 22, Hausswolff 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 (2 versioner) och 48 (2 versioner)
UUB: F618, Ihre 131 (ofullständig version)
Enligt Carlsson (1966):
UUB: Gustavianska saml.
Enligt Areskog (1999):
UUB: F579, F618
Enligt Grape (1949):
UUB: F575, F580, F613, Ihre 129
Utformning: Prosa. Ca 40–130 sidor 4:o.
Innehåll: Kungakritisk beskrivning av viktiga händelser i riket 1771–1790.
Hävdar att Gustaf III redan 1772 lyckades göra sig i det närmaste enväldig,
och att han sedan dess gjort allt för att utvidga sin makt. Tillägg: Genomgång av rikets finanser 1771–1790, där det uttrycks förvåning över att en
kung kan slösa bort så mycket pengar.
Attributioner: Carl Hildebrandsson Uggla (RA Ericsberg Ms- och
avskr.saml. 48). Adolph Hamilton (LUB DlG cod coll I:11, DlG hist. handl.
22).
Kommentar: Ofta med noter. En sida extra anmärkningar i slutet av en version i RA Ericsbergs Ms- och avskr.saml. 45. ”Bittert skrifwit sades wara af
Grefwe Adolph Hamilton författat.” (LUB DlG cod coll I:11).
Tryckt: Schartau & Wallmark II (1822), s. 124–164.
Referenser:
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Areskog (1999), s. 92, Appendix 1, s. 14, Appendix 2, s. 17
Grape II (1949), s. 188–189
Schartau & Wallmark II (1822), s [124]–164
Wolff (2008), s. 118
83. Despotisme Poeme År 1790 (”Jag ville siunga sälla dagar”)
HUB: Coll 432.85 (s. 207)
Utformning: Vers. 392 rader.
Innehåll: Beskriver hur gudinnan ”Despotismen” kommit till Norden och
förstört friheten.
84. Parodie öfwer verserne avsiungne i Lindköping den 3die Aprill 1790
(”Kärleck för sielfswåld och söliga lag”)
LUB: Hausswolff 26
UUB: F581
Utformning: Vers. Fyra sexradiga strofer.
Innehåll: Beskriver kungen som självsvåldig. Uttrycker övertygelse om att
hjältarna (adeln) kommer att kämpa för friheten och att förtrycket en dag ska
upphöra.
Kommentar: Sjunges till samma melodi som ”Kärlek till Gustaf” (UUB
F581).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 19, Appendix 2, s. 22
85. (”Louis, resida a Versaille”)
LSB: H96, H223 (bl. 50)
Utformning: Prosa. Franska. Två meningar.
Innehåll: Hävdar att Ludvig (XVI) och Gustaf III är lika varandra, och så
även Frankrike och Sverige. Uppmanar svenskarna att ta fransmännens hjältemod till föredöme.
Datering: Hösten 1790 (LSB H96).
Kommentar: I LSB H96 finns kommentaren: ”Följande billet skall wara
insmygd i kongl. Mts ficka på sista Courdagen innan inflyttningen skedde
från Drottningholm intill staden 1790.”
86. Besynnerligt Nytt (”Redan i Sal Enke Drottningens tid”)
HUB: Coll.432.85
KB: D158:4, Acc 2009/6
LSB: H223 (bl. 59–66), H81:1
LUB: DlG hist. handl. 22 (2 versioner), Toll D5a2, Hist Sv GIII A
Lanærus Handlingar och skrifter rörande allmänna sakerna i Sverige
1789–1800
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45, 46, 47 (3 versioner) och 48,
Sjöholm Nordinsaml. 40
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UUB: Westin 336 (2 versioner)
Enligt Carlsson (otryckt):
Karlstad: Diverse 10
LLA: Hausswolff En sällsynt saml.
LUB: Saml. av handl. rör kriget 1788–1790 m.m., Strödda hist.
handl. 3, Saml. af handl. i afskr. 1788–1790
RA: Sävstaholmssaml. 112 (nr 48)
Trolle Ljungby: Brinkman Saml. t. svenska hist. 9
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs77
UUB: F617c
Enligt Carlsson (1966):
LSB: H45a
Utformning: Prosa. Ca 7–19 sidor 4:o
Innehåll: Hävdar att Lovisa Ulrika planerade att göra Finland till ett fristående hertigdöme, vilket skulle styras av hennes son Fredrik Adolf. Beskriver
de inbördes konflikterna i kungafamiljen men tar i huvudsak Gustaf III:s
parti. I de fall där verket spridits tillsammans med den fingerade brevet ”Här
sjuknar och dör” (nr. 25) fungerar det dock som en direkt smädeskrift mot
kungen.
Datering: Våren 1790 (Staf (1950), s. 165), 1790 (KB D158:5).
Kommentar: Undertecknat ”Justificator” (RA Ericsberg Ms- och
avskr.saml. 45 och 46, LUB Toll D5a2). En av versionerna i LUB DlG hist.
handl. 22 har tillfogade kommentarer. Spreds ibland tillsammans med det
fingerade brevet ”Här sjuknar och dör” (nr. 25).
Tryckt: Ridderstad II (1855) s. 1–9.
Referenser:
Areskog (1999), s. 58, 67–70, Appendix 1, s. 27, Appendix 2, s. 3
Carlsson (1966), s. 409
Lönnroth (1986), s. 206–207
Ridderstad II (1855), s. 1–9
Staf (1950) s. 165–166
87. Oförgripelige Anmärkningar, om nuvarande krigs utbrått 1788,
emot Ryssland, i anledning af Företalet till 1789 års Riksdag (”Så oundgängelige, som förswaskrig äro”)
KB: D158:4
Utformning: Prosa. 18 sidor folio.
Innehåll: Bemöter argument ur bland annat det handskriftcirkulerade, rojalitiska och adelsfientliga verket Företal til 1789 års riksdag. Hävdar att Gustaf III är en svag regent som handlar som en despot och eftersträvar att uppnå envälde genom list, våld och lagbrott.
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Attributioner: Vissa delar av innehållet tyder på att Assessor Höppener,
som hållit i pennan till det enda bevarade manuskriptet, även kan ha varit
vara den ursprunglige författaren.
Datering: 1790 (KB D158:4).
Tryckt: Schartau & Wallmark II (1822), s. [113]–123.
Referenser:
Schartau & Wallmark II (1822), s. [113]–123.
88. En Öfwersättning 1790, rörande Systemet och wåre UtrikesWärfningar (”Uti de länder, där ett oinskränckt Monarchiskt Wällde
finnes”)
LLA: Brandel
LUB: Hausswolff 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 47
UUB: F618, Westin 336
Enligt Carlsson (otryckt):
RA: Sävstaholm 112 (nr 74)
Trolle Ljungby: Brinkmanska saml. Saml. till svenska hist. 9
Utformning: Prosa. Ca 5–10 sidor 4:o.
Innehåll: Hävdar att Gustaf III planerar att värva utländska trupper för de
subsidier han får av Turkiet. De utländska trupperna ska användas för att
hålla folket i schack efter att kungen gjort sig enväldig. Argumenterar för att
Gustaf skaffat sig ett värre envälde än exempelvis Karl XI eller XII, eftersom han till och med avskaffat rådet.
Kommentar: Uppges vara en översättning (LUB Hausswolff 26, RA Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 47, UUB F618).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 17, Appendix 2, s. 43
89. Reflectioner öfver Politiska händelser i Sverige som framdeles i någon mohn kunna blifva nyttige för en Historie Skrifvare (”Uti hwad
wälstånd riket war wid Carl XItes död”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 48
Utformning: Prosa. 127 sidor 4:o.
Innehåll: Beskrivning av politiska händelser under 1700-talet fram till 1790.
Beskriver Gustaf III som falsk och beräknande, särskilt i samband med riksdagen 1789.
Datering: Ca 1790 (RA Ericsberg Ms- och avskr.saml. 48).
90. Utdrag af Ärke-Biskop Johannis Crönika, Uttålkad på Svenska af E
Schroderus (”Östen som eljest kallas Göstagh then tridje”)
LSB: H96 (bl. 274, fragment)
LUB: DlG hist. handl. 22
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47
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Enligt Carlsson (otryckt):
KB :Vs142:2 (nr 54), Vs156:1–3
RA: Bergshammarsaml. 884
Enligt Areskog (1999):
UUB: Posse 32
Utformning: Prosa. Ca 6 s. folio.
Innehåll: Johannes Magni kritiska beskrivning av konung Östen ur Swea
och Götha Crönika, översatt av Eric Schroderus (Stockholm, 1620), bok 8,
kapitel 38 och 39.
Attributioner: Odhelius (Nordin (1868), s. 123)
Kommentar: I Dagligt Allehanda nr 232, den 7 oktober 1790 finns en kort
artikel som kommenterar namnen Östen och Gösta. Artikeln lästes som en
pendang till denna smädeskrift.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 3, 36, Appendix 2, s. 36, 44
Carlsson (1966), s. 410
Nordin (1868), s. 123
Wolff (2008), s. 118

XIV. 1791
91. Swar till en Stortalare på Klubben d 17 Maii 1791 (”Min Herre.
Edra häfftiga declamationer, medgifwer jag wara grundade”)
KB: D158:5 (nr 3)
Utformning: Prosa. 2,5 sidor folio.
Innehåll: Hävdar att landets lidande går att åtgärda och tar upp amerikaner
och fransmän som exempel på vad ett folk kan åstadkomma om de står enade.
Attributioner: Signaturen ”Thordönstråle” uppges i KB D158:5.
Referenser:
Larson (1959), s. 58
92. Byfogden. Saga (”Min Kära Granne! Din förra envishet att aldrig
taga skiähl”)
KB: Acc 2009/6, Vs147
LUB: Leuhusen 9
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 48 (3 versioner)
UUB: F597b, Westin 336
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs147
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Utformning: Prosa. Ca 5–15 sidor 4:o.
Innehåll: Ett brev som försöker övertyga om byfogdens uselhet. Allegorisk
beskrivning av kungen och hans styre, särskilt kriget.
Datering: 1791 (RA, Ericsberg Ms- och avskr.saml. 48 (två versioner) samt
Larson (1959) s. 114).
Kommentar: Även kallad ”Fogden tre kronor” (KB Vs 147, RA Ericsberg
Ms- och avskr.saml. 48).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 3, 7, Appendix 2, s. 5, 11, 19
Larson (1959), s. 114

XV. 1791 En ryttarstaty av Gustaf II Adolf reses på
Gustaf Adolfs torg i Stockholm
93. Öfwer Konung Gustaf Adolphs statue! 1791 (Inscription) (“Se! Din.
Gudalära. Du. Styrckt. Förminskad.”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs142:2 (nr 52)
Utformning: Stenstil. Ca 1 sida 4:o.
Innehåll: Fingerad inskription om hur det Gustav II Adolf kämpade för har
fördärvats under Gustaf III.
Referenser:
Areskog (1999), s. 61–63, Appendix 1, s. 8, 18, Appendix 2, s. 42

XVI. 1791 Falska sedlar, s.k. fanhjelmare tillverkas och
sprids
94. Charade (”Mitt första bär vår kung som oftast i sitt hjerta”)
KB: D158:4, Acc 2009/6
LUB: DlG cod coll I:8, Hausswolff 24 och 25
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 (2 versioner)
UUB: F581
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs 156:3
Utformning: Vers. Fyra rader.
Innehåll: Svaret på gåtan är ”Fanhjelm”.
Kommentar: Står inte alltid ”vår kung” på första raden, utan ibland bara
”vår …” (UUB F581) och ibland ”skälmen” (en av versionerna i RA Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45) eller ”vår kg:” (Hausswolff 24).
Referenser:
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Areskog (1999), Appendix 1, s. 22, Appendix 2, s. 5

XVII. Riksdagen 1792
95. Konung Gustaf den tredies Merit-Lista (”At med slöserie och utsväfningar”)
KB: D158:5
Utformning: Prosa. Två sidor folio.
Innehåll: Anklagar Gustaf III för att vara tyrann, tjuv, mördare och förrädare, att hans politik drivit folket i fördärvet och att hans leverne är osedligt
och gudlöst.
Kommentar: ”upsatt och insänd till Riksdagen i Gewle, af Ärlig Swensk”
(KB D158:5).
96. Till Nxx om Riksdags-Tillställningen i Gefle 1792 (”En incurable
siukdom är”)
KB: D158:5
Utformning: Vers. 16 rader.
Innehåll: Anklagar Gustaf III för att ha ställt till med rövarkrig och sålt landet till turken. Även mot Liljencrantz och Wachtmeister. Uttrycker en förhoppning om att de alla ska avrättas.
Datering: ”med påsten till Nyköping d. 6. Jan: 1792” (KB D158:5).
97. M-ne Herr! ad notitiam lämnas fölljande reflexioner (”Jag har i dag
läst Konungens vältalighets-offer”)
KB: D158:5
Utformning: Prosa. Elva sidor folio.
Innehåll: Bemöter kungens tal vid riksdagens början 1792 på punkt efter
punkt. Slutsatsen blir att Gustaf III:s regering har varit dålig för hans undersåtar.
98. Konungens Propositioner till Riksdagen 1792 (”Konungen må vara
föranlåten”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 48
Utformning: Prosa. 33 sidor 4:o.
Innehåll: Utreder kungens motiv till att sammankalla 1792 års riksdag. Beskriver Gustaf III som en maktlysten despot som förtrycker sitt folk.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 19, Appendix 2, s. 17
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XVIII. Kungens död 1792
99. Inwentarium uprettadt efter Konungens död öfwer Operans tillhörigheter med derå utsatte wärden (”1:sta Rummet Diverse Remedier
ifrån Himmelen”)
KB: D171:7
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 46
Enligt Carlsson (otryckt):
Christineholm: ”Curiosa”
Utformning: Prosa. Ca fyra sidor 4:o.
Innehåll: Bouppteckning för operan där exempelvis ärans mantel och Cupidos båge listas, men allt är malätet, smutsigt och trasigt.
100. Anmärkningar wid föregående Mysterium iniquitatis (”Det är både
bedröfveligt och svårt at höra omtalas”)
KB: D158:5
Utformning: Prosa. 3,5 sidor folio.
Innehåll: Uttrycker bestörtning över att ett kungamord skett i Sverige, men
påpekar att det trots allt inte är så underligt att det hände, om man betänker
vad som skett under Gustaf III:s regering. Kungen kallas bland annat för
”Premier Filouren” och ”EnvåldsPhantasten”.
Kommentar: I KB D158:5 finns en lång kommentar om att avskrivaren
håller med författaren, men att man även borde utkräva ansvar från de riksdags- och rådsmän som under hela Gustaf III:s regeringsperiod underlät att
göra något för att hindra enväldet.
101. Till Högsta (a) mellan (b) och sämsta (c) Classen af Swenska Pöbeln
(”Förbanna fritt det döda stoftet”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 48
Utformning: Vers. Åtta rader med fotnoter.
Innehåll: Beskriver Gustaf III som en menedare som spillt oskyldigt svenskt
blod och nu har fått sitt rättmätiga straff.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 13, Appendix 2, s. 33
102. 1792 (”Han dog, Acteurernas Monarque”)
LUB: Hausswolff 26
Utformning: Vers. Elva rader.
Innehåll: Konstaterar att teaterkungen nu är död men att han inte är värd
några tårar eftersom han enbart var till förfång för landet.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 14, Appendix 2, s. 14
Carlsson (1966), s. 410
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103. Grifte Runor (”Här hwilar Riksförrädaren”)
LSB: H223 (bl. 156)
KB: D158:5, Acc 2009/6, Vs147
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 46, Sjöholm Nordinsaml. 40
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs142:2 (nr 55)
LUB: Poetiska, Historiska, Politiska uppsatser m.m.
Enligt Areskog (1999):
UUB: F721
Utformning: Prosa eller stenstil med avslutande prosatext. Ca 1 sida 4:o.
Innehåll: Gravskrift över Gustaf III. Anklagar kungen för en rad brott och
nämner sedan kungens närmaste män.
Datering: ”Utkom straxt efter Kon. Gustaf 3:s död.” (Ericsberg Ms- och
avskr.saml. 46).
Kommentar: Uppges av Ahnfelt (1881) vara riktad mot biskop Lindblom.
Versionen i Sjöholm Nordinsaml. 40 kan vara riktad mot Lindblom, och har
även förtecknats som ett enskilt verk av Carlsson (1966), s. 411.
Tryckt: Ahnfelt (1881), s. 81.
Referenser:
Ahnfelt (1881), s. 81
Areskog (1999), Appendix 1, s. 17, 31, Appendix 2, s. 14, 29
Carlsson (1966), s. 410 och 411
104. In mortem violem (”Tertius ingenti Gustavus amore celebat”)
LLA: Brandel
Utformning: Vers och prosa. Latin och franska. En tolvradig vers på latin,
några rader latinsk prosa, en mening på franska, samt ännu en versrad på
latin.
Innehåll: Beskriver hur Gustaf III älskade teatern och dog som han levat.
När han nu läggs i graven får både han och hans undersåtar vila.
105. Portraitterne. 1792. (”Wet Rackar-Pack, vet hut”)
KB: Vs147
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 48
Enligt Areskog (1999):
UUB: F721
Utformning: Vers. 20 fyrradiga strofer med förklarande noter.
Innehåll: Vänder sig främst mot viktiga personer ur Gustaf III:s närhet och
hävdar att de förtjänar att avrättas. Gustaf III själv beskrivs som en lögnare
som enbart drevs av själviska motiv.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 34, Appendix 2, s. 37
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XIX. Osäker datering
106. (”Ack Wahlquist du går breda Stråten”)
LUB: Hausswolff 26
UUB: F581
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs146
UUB: Rääf okat. fol 14
Utformning: Vers. Två åttaradiga strofer.
Innehåll: Om hur Wallqvist hamnar i helvetet för sin gärning och hur kungen var nöjd med hans insats.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 1, 18, Appendix 2, s. 34, 41
107. (”De 10 buden passa väl”)
LSB: H223 (bl. 34)
Utformning: Vers. Åtta rader.
Innehåll: Hävdar att om Moses levt nu hade människorna fått flera budord
mot Gustaf III:s knep och falska eder.
108. (”Du som Frihets-Andan känner i en öm och högtänkt Själ”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
Utformning: Vers. 20 rader.
Innehåll: Hyllning till en kvinna som står upp mot kungen (möjligen grevinnan Lantinghausen). Gustaf III liknas vid det sataniska monstret Leviatan.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 9, Appendix 2, s. 7
109. (”En Swärges Faar sig så förholler”)
UUB: F581
Utformning: Vers. Sex rader.
Innehåll: Anklagar Gustaf III för att bara bry sig om bjäfs och kläder medan
hans folk knappt har mat att äta.
110. En suite [till “Nå Joseph”] (“Europa redan länge bäfva” el. ”Se dig
ock före hur du leker”)
KB: Rålamb fol. 157, Acc 2009/6
LUB: Hausswolff 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 48
UUB: F581, V7
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Utformning: Vers. Åtta, 16 eller 24 rader.
296

Innehåll: Tilläggsvers till ”Nå Joseph” (bilaga 1b, nr. 27). Ibland återges
den tillsammans med sista versen till ”Nå Joseph”, och de tilldiktade raderna
är ibland åtta stycken, ibland 16. Hävdar att Gustaf III byggt sin makt på
våld och knep, lurat nationen och drivit landet i fördärv. Varnar för att Sverige kan bli ett nytt Brabant (Brabantrevolten 1787–1789).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 12, Appendix 2, s. 10
111. Allmännelig Bön (”Fader vår på Stockholms slått, hälgat varder
ditt namn”)
KB: D158:4, D171:7
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45, 46 och 47
UUB: V21m
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs142:2
Utformning: Prosa. Ca ½ sida 4:o.
Innehåll: Bön. Efter ”Fader vår”. Hävdar att kungen tagit brödet från folket
medan adeln försvarat ständernas fri- och rättigheter.
Kommentar: Raden ”fräls oss ifrån dina favoriter” är i RA Ericsberg Msoch avskr.saml. 45 utvecklad så att det preciseras vilka favoriterna är.
Tryckt: Hanselli II (1869), s. 32.
Kommentar: I Hanselli II (1869) är texten sammanfogad med en smädeskrift mot flera av kungens medarbetare, med inledningsraden ”Sin fackla
krigets Gud i Nordens sköte tänder”. Inget tyder dock på att dessa verk skulle ha med varandra att göra.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 13, Appendix 2, s. 11
Hanselli II (1869), s. 32
112. En bön (”Fader wår som bor på Stockholms Slott/Ditt namn warde
helgadt på Bållhuset”)
KB: D171:7
UUB: V19 (s. 43)
Enligt Carlsson (otryckt):
RA: Sjöholm Ms- och avskr.saml. 52
Trolle Ljungby: Trolle-Wachtmeisterska arkivet Bunt utan beteckn
UUB: 21m
Utformning: Prosa. Ca ½ sida 4:o.
Innehåll: Bön. Efter ”Fader vår”. Kungen anklagas bland annat för att endast bry sig om teater och ta ifrån folket dess bröd.
Referenser:
Carlsson (1966), s. 408
113. (”Jag drömmer om den tid som nalkas swenska bygden”)
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KB: D158:4
Utformning: Vers. Fyra fyrradiga strofer.
Innehåll: Hävdar att Gustaf III vill bli dyrkad istället för Gud. Han styr med
självsvåld och utan lag och rätt, och enda lösningen är att möta våld med
våld.
114. (”Med Gustafwer händer/uti wåra Länder/som med Klöfwer
fröö/3dje Slotten sämsta hö”)
LSB: H96 (s. 247), H223 (bl. 101)
LUB: Hausswolff 26, DlG hist. handl. 22
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45, 46 och 48 (2 versioner)
UUB: F581, F618
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs142:2 (nr 57), Vs156:1–3
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter
UUB: Gustaviansk poesi
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs144:1
UUB: Rääf okat. fol. 14
Utformning: Vers. Fyra rader.
Kommentar: Förekommer med olika ordval.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 20, Appendix 2, s. 9, 15
115. (”Med Politiquen är det Wärckeligen som med Physiquen”)
KB: Rålamb fol. 157
UUB: F597b
Utformning: Prosa. Ca 145 sidor 4:o.
Innehåll: Beskrivning av Gustaf III:s liv och handlingar. Argumenterar för
att envälde är förkastligt.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 20, Appendix 2, s. 19
116. Reflexion (”Regenter dana sina tider”)
HUB: Fö III:1
KB: D171:7
LSB: H223 (bl. 79)
LUB: DlG hist. handl. 22, Hausswolff 24 och 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 (2 versioner) o 47 (2 versioner), Sjöholm Nordinsaml. 40
UUB: F581, F618
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs142:2 (nr 47), Vs156:1–3
RA: Sävstaholmssaml 112 (nr 38, 2 versioner)
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Skokloster: Hft utan beteckning (fol)
UUB: Gustaviansk poesi
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs144:1, Vs146
UUB: Rääf okat. fol. 14
Utformning: Vers. Tio rader.
Innehåll: Slår fast att regenter danar sina tider och påpekar att under Gustav
II Adolf fanns Oxenstierna, Banér och Horn, medan det under Gustaf III
finns Nordin och Liljehorn.
Tryckt: Hanselli III (1876–79), s. [116]
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 27–28, Appendix 2, s. 8–9, 23–24, 37
Hanselli III (1876–79), s. [116]
117. (”Ricks-Tjufvar må nu väl, Låt Allmänheten lida”)
KB: D158:4
Utformning: Vers. Fyra tvåradiga strofer.
Innehåll: Lagt i Gustaf III:s mun. Han beskriver sig som enväldig och uppger att hans mål är att ruinera riket och orsaka lidande hos folket.
118. En Dignum Execratione Acterna Philippum II: Hispanio Regum
(”Se här/Konungen uti Spaniens Philip IIdres vård”)
LUB: Hausswolff 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 (två versioner) och 47
UUB: F 581
Utformning: Prosa. 29 rader. Latin med svensk översättning.
Innehåll: Fingerad gravinskription över Filip II av Spanien, där han anklagas för bl.a. ondska, kvinnlighet i sitt sinnelag och fadermord.
Kommentar: Översättning saknas i RA Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
(båda versioner).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 28, Appendix 2, s. 44
119. Svänska folckets fader vår (”Stormägtigste, Allernådigste konung ---- Fader vår”
UUB: Westin 336
Utformning: Prosa. Ca 1 sida folio.
Innehåll: Efter ”Fader vår”. Bön till konungen att låta folket bränna brännvin och inte utsätta dem för orimliga skatter och husvisitationer.
120. (”Wore jag som Salomon Rijk”)
KB: D158:2
LUB: DlG cod coll XIIa 24b, Leuhusen 9
UUB: F581
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Enligt Areskog (1999) :
KB: Vs144:1
Utformning: Vers. Elva sjuradiga alternativt nio fyrradiga strofer.
Innehåll: Kritiserar bland annat pastoratshandeln och brännvinsmonopolet
samt anklagar Gustaf III för att vara nöjeslysten och sinnessjuk.
Kommentar: Kan även börja ”Om jag vor’som Croesus rik” (LUB Leuhusen 9).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 26, 35, Appendix 2, s. 22, 39
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Bilaga 1b. Sekundär textkorpus
I. Riksdagen 1786
1. Skål på Riksdagen d 1 Maij 1786 (”Skål Bröder wi ä Lutheraner”)
LSB: W80:2, W84a
Utformning: Vers. Två åttaradiga strofer.
Innehåll: Mot kungens närmaste, bland annat Munck, Liljencrantz, Sparre
och Schröderheim. Anspelar på att Munck skulle vara kronprinsens far.

II. Kriget och riksdagen 1788–1790
2. Vid tillfället af Arresteringen 1789 (”Ach Riddersmän! vi sakne ju”)
LUB: Hausswolff 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
UUB: F581
Utformning: Vers. Sju fyrradiga strofer.
Innehåll: Beskriver hur adelsmännen kämpade för friheten och blev fängslade. Uttrycker övertygelse om att rättvisan en dag ska segra.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 1, Appendix 2, s. 37
3. Inpromtu (”Bland canailler man bör sätta/Lilljesparre först och sist”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 47
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3 (2 versioner)
Utförande: Vers. 8 rader.
Innehåll: Angrepp på Liljensparre, Ruuth och Toll.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 2, Appendix 2, s. 16
4. Till Svenska Damerne 1789 (”Du täcka kön dit ömma hjerta”)
LUB: Hausswolff 26
Enligt Areskog (1999):
LUB: Efterlämnade papper 24. Hist. handl. Gustav III
Utformning: Vers. 16 rader.
Innehåll: Hyllar de svenska damerna för att de dyrkar friheten, föraktar slavar och endast vill ge sina hjärtan till män med ära.
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Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 10, Appendix 2, s. 33
5. Önskan för Fosterlandet, vid Riksens Höglofl Ständers Sammankomst, år 1789 (”Du Magt! Som Jordens Herrar dömer”)
KB: D171:7, Rålamb fol. 157, Acc 2009/6
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47 och 48
UUB: F581, V18 (2 versioner.), V21m
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs144:1
UUB: F579b, Rääf okat. fol. 14
Utformning: Vers. Sex fyrradiga strofer.
Innehåll: Bön för ett land i nöd och uppmaning till medborgarna att kämpa
för rikets framtid. Innehåller ingen uttalad politisk ståndpunkt, utan kan tolkas både som pro- och antirojalitisk.
Tryckt: Tryckt 1789 i Stockholm på Anders Zetterbergs tryckeri.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 9, Appendix 2, s. 21, 44
6. Betraktelse wid Kongl. Swenska Ministérens Declaration gifven Helsingfors d. 21sta Julii 1788 (”Efter de försäkringar, som konungen gifvit”)
LLA: Brandel
Enligt Wolff (2008):
KB: Schröderheim Historisk-politiska saml. 2
Utformning: Prosa.
Innehåll: Argumenterar för att kriget mot Ryssland var ett offensivt krig
som borde ha undvikits.
Attributioner: ”Förmodligen emanerade från Ryska Kabinettet” (Schartau
& Wallmark I (1821), s. 223). En person nära det ryska hovet (Wolff (2008),
s. 110).
Tryckt: Schartau & Wallmark I (1821), s. 223–233.
Referenser:
Schartau & Wallmark I (1821), s. 223–233
Wolff (2008), s. 110
7. P.M. (”Ehuru tillräckeliga mesurer Administrations Partiet kan tycka
sig hafva tagit”)
UUB: E 138
Utformning: Prosa. 5 sidor 4:o.
Innehåll: Hävdar att de styrande kränkt folkets rättigheter och presenterar en
lista av krav från adeln, som skulle kunna förmå dem att förlåta det som varit
och komma överens med kungen om bevillningarna. Bland annat krävs att
de styrande offentligt ska ta avstånd från smädelserna mot adeln och armén.
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Datering: ”Stockholm d:25te December 1788” (UUB: E 138).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 11, Appendix 2, s. 23
8. Et Fruntimmers Klagan, vid en Officerares afresa til Finland 1789
(”Hvad under om jag häftigt klagar”)
UUB: V21m
Enligt Carlsson (otryckt):
I Ingemar Carlssons ägo: E Hörning Ombyte-Förnöijer 4 (s. 193)
Utformning: Vers. Två åttaradiga strofer.
Innehåll: Uttrycker en kvinnas sorg över att behöva ta avsked av sin älskade
som går ut i kriget.
9. Om Krigen imellan Rusland og Sverrig 1788 (”Hvo skulde troe i Norden var”)
UUB: F581
Utformning: Danska. Vers. Sju åttaradiga strofer.
Innehåll: Hävdar att Sverige i hemlighet inledde kriget mot Ryssland på
uppdrag av turkarna. Uttrycker en förhoppning om att Ryssland ska vinna
kriget, eftersom de har rätten på sin sida.
10. Min Lilla Söta Hans Nå! Så börjar Torpare dotern Anna Stina
Månsdotter på torpet Hejepytten i Östergöthland, ej långt från Söderköping, sitt samtal med den Herrn å Egendomen hvarunder torpet låg
(”Nu well ja låtta Hans Nå wetta”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 48
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Utformning: Prosa. Ca 3–4 sidor 4:o.
Innehåll: Utformat som ett brev från en torpardotter på landet till en förnäm
herre. Hon tycker att det är svårt att få reda på vad som egentligen hänt under riksdagen 1789 och vittnar om att folk är missnöjda och kritiserar förhållandena i landet och särskilt i huvudstaden.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 21, Appendix 2, s. 34
11. Wid H. Excell. Gr. Fersens Arrestering under 1789 års Riksdag
(”Mitt Fosterland! Fäll strida tårar”)
LSB: H96 (s. 252), H223 (bl. 83)
LLA: Brandel
LUB: Hausswolff 25 och 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 (2 versioner), 46 och 47
UUB: F581, X292r
Enligt Carlsson (otryckt):
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KB: Vs156:1–3
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter
Strängnäs: Saml. i Witterhet II
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs146
Utformning: Vers. Åtta rader.
Innehåll: Beskriver hur Fersen fängslas, friheten krossas och skulden ligger
hos borgarna.
Kommentar: Alternativ inledning: ”Fru må väl fälla tårar” (RA Ericsberg
Ms- och avskr.saml.46), ”Fru Svea må väl fälla tårar” (LUB Hausswolff 25,
RA Sjöholm Nordinsaml. 40, Hanselli II (1869)) och ”Fru Svea må vist fälla
tårar” (LUB Hausswolff 26, RA Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45, version
1).
Tryckt: Hanselli II (1869), s. 51, Hanselli III (1876–79), s. [113].
Kommentar: I Hanselli II (1869), s. 51 återges även ett svar på versen, vilket innehåller angrepp på adeln.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 10, Appendix 2, s. 42
Hanselli II (1869), s. 51
Hanselli III (1876–79), s. [113]
12. Ode öwer Närwarande tid (”Månn Swea jag Dig skall beklaga”)
KB: Acc 2009/6, D171:7
LUB: Hausswolff 25, 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 47
UUB: V18, V19 (s. 41)
Enligt Carlsson (otryckt):
Skokloster: Hft utan beteckning fol
Utformning: Vers. Sju fyrradiga strofer.
Innehåll: Hävdar att de ofrälse har förrått riket, och endast adeln kämpar för
friheten.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 23, Appendix 2, s. 22
13. Bachi Riksdag (”När vår Bachus en gång ville höra”)
KB: D171:7, Acc 2009/6
LSB: H223 (bl. 82)
LUB: Hausswolff 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45, 46 och 47
UUB: V19
Enligt Areskog (1999):
LUB: Efterlämnade papper 24. Hist. handl. Gustav III
Utformning: Vers. Fyra åttaradiga strofer.
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Innehåll: På Bachi riksdag svär Oldenburg, Westman, Stenhof m.fl. att bära
Bachi ok och hata sanning, ära och dygd.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 24, 26, Appendix 2, s. 3
14. Tanckar då det bekräftades att Liljehorn var arresterad. (”Se
Konung rörd!”)
LUB: Hausswolff 26
UUB: F581
Enligt Carlsson (otryckt):
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter
Utformning: Vers. 56 rader.
Innehåll: Råd och vädjan till Gustaf III om att han ska inse att det finns mer
ära i att vara god och rättvis i sitt styre än i att erövra land.
Tryckt: Hanselli III (1876–79), s. [114–115]
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 28, Appendix 2, s. 30
Hanselli III (1876–79), s. [114–115]
15. (”Sen Armfeldt fådt sin Dom, och hedersrum på kåken”)
KB D158:4
Utformning: Vers. 15 rader.
Innehåll: Mot riksdagsmän som stödde kungen vid riksdagen 1789.
16. (”Wälkomne ädle män! Wårt Stånds wårt Rikes prydnad”)
LSB: H223 (bl. 75–76)
Innehåll: Adeln hyllas för att de står upp för lag och sanning trots lockelser
och hotelser.

III. Borgerskapets vakthållning 1789
17. Anecdote wid Wakthållningen af Borgerskapet (”Borgarn går i Uniform”)
LUB: Hausswolff 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Utformning: Vers. Tre åttaradiga strofer.
Innehåll: Beskriver borgarna som löjliga och fattiga klåpare som drömmer
om att bli hjältar och få stora belöningar.
Referenser:
Areskog (1999), s. 61–63, Appendix 1, s. 2–3, Appendix 2, s. 2, 31
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18. Till Stockholms Borgerskapp d. 20. Decbr 1788. (”Du vackra
Trouppe som stålt moverar”)
KB: Acc 2009/6, D171:7
LUB: Hausswolff 24, 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
UUB: F581
Enligt Carlsson (otryckt):
Skokloster: Hft utan beteckning fol
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs146
UUB: F621
Utformning: Vers. Åtta tolvradiga strofer.
Innehåll: Hävdar att borgarna inte alls är så modiga och nitiska som de tror,
eftersom varken Ryssland eller Danmark vill ha krig med Sverige. Tvärtom
försvarar de ett lagbrott och ett krig som utarmar landet.
Anmärkning: Börjar ibland ”Du borgerskap som stålt hofverar”.
Referenser:
Areskog (1999), s. 61–63, Appendix 1, s. 10, Appendix 2, s. 33
19. Galanteri Månglerskans ansökning om Capitaines Befäl för en
Tropp (”Nådig Herre General/Lät Paris oss föreskrifwa”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 47
Utformning: Vers. Sextiofyra rader.
Innehåll: Parodisk ansökan från kvinnor om att få strida för Gustaf III med
argumentet att borgarna får göra det trots att inte heller de är soldater.
Referenser:
Areskog (1999), s. 62–63, Appendix 1, s. 25, Appendix 2, s. 13

IV. 1790 September Beslut att resa en obelisk till minne
av borgerskapets lojalitet
20. Stången för obelisken (”Säg! hvad för stång med stolpar kring”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs156:1–3
Utformning: Vers. Åtta rader.
Innehåll: Föreslår att obelisken ska prydas av borgarnas nackar, eftersom
den är uppförd på torget där Hästesko miste huvudet.
21. Project till en Inscription å den tillämnade Obelisquen (”Till ewärdelig Åminnelse Utaf Stockholms Borgerskaps trummeslag på detta
rum/Då Säkerhets Acten Uplästes Är denna Stenmassa uprest”)
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KB : D158:4, Rålamb fol. 157
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 47
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs142:2 (nr 52)
Skokloster: Hft utan beteckning fol
Enligt Areskog (1999):
UUB: F579b
Utformning: Prosa. ca 1 sida 4:o.
Innehåll: Förslag till inskription på obelisken om att den är ett monument
över folkets och särskilt borgerskapets dumhet och blindhet. Det som låg
bakom resningen av obelisken kostade blod och tårar, men förhoppningsvis
kan den en gång ska rivas utan blodspillan.
Datering: 1791 (KB D158:4)
Referenser:
Areskog (1999), s. 61–63, Appendix 1, s. 12, 31, 33, Appendix 2, s. 16, 23,
32
22. I anledning af Obelisquen (”Till Stockholms Borgerskaps vanära
och minnet af en feg Nation”)
HUB: Fö III:6 (s. 164)
KB: D158:4, Rålamb fol. 157, Acc 2009/6
LSB: H223 (bl. 51)
LLA: Brandel
LUB: DlG hist. handl. 22, Hausswolff 25 och 26
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 och 47
UUB: F581, V6
Enligt Carlsson (otryckt):
KB: Vs142:2 (nr 47 och 52, 2 versioner), Vs156:1–3 (2 versioner)
Skokloster: Hft utan beteckning fol
Strängnäs: Saml. i Witt I, En vol fol
Säby: nr 20–21 Diverse
Enligt Areskog (1999):
UUB: F579b
Utformning: Vers. 25 rader.
Innehåll: Förslag till en inskription på obelisken om hur den är ett monument över när borgerskapet drev landet i sank.
Datering: 1791 (KB D158:4)
Referenser:
Areskog (1999), s. 60–63, Appendix 1, s. 31–32, Appendix 2, s. 15, 41
23. Inscription Öfwer Stockholms Borgerskaps Obelisque nr 3 (Till.
Åminnelse. Utaf. Statskonst”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 47
Enligt Carlsson (otryckt):
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KB: Vs142:2 (nr 52), Vs156:1–3
Utformning: Stenstil. En sida 4:o.
Innehåll: Förslag till inskription på obelisken om hur den är rest till åminnelse av feghet och oförnuft. Uttrycker övertygelse om att den ska rivas den
dag rättvisan kräver sin hämnd.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 18, Appendix 2, s. 41

VI. Övrigt 1790
24. En värs Till dem som åhr 1790 firat Säkerhets Achtens antagande
den 3 aprili 1789 (”Hwad större prof kan nonsin visas”)
KB: Rålamb fol. 157
LUB: DlG hist. handl. 22, Hausswolff 26
UUB: F581
Enligt Areskog (1999):
UUB: Rääf okat. fol 14
Utformning: Vers. Fyra åttaradiga strofer.
Innehåll: Kallar prästerna för dårar för att de firar årsdagen av sitt förslavande. Uttrycker övertygelse om att det ska bli annorlunda en dag och att
frihet och sanning ska segra.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 16, Appendix 2, s. 31, 33
25. Råttan ock Bij Kupan Fabell (”Jag hade nästan svurit på”)
KB: Acc 2009/6
LSB: H96 (s. 231–240)
LUB: Hausswolff 26
UUB: F581
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs84
Utformning: Vers. 199 rader.
Innehåll: Fabel om råttan, som tog över styret av bikupan, tog binas honung
och tvingade dem att lyda hennes bud. Till slut flyttade alla bin från kupan,
och då försvann även råttan. Därefter flyttade bina tillbaka och insåg att det
blir bäst om man avskaffar rätten att ärva positioner.
Datering: 1790 (registret i LSB H96)
Kommentar: ”En billet insmygd vid Drottningholm 1790, i konungens
ficka” (registret i LSB H96).
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 18, Appendix 2, s. 11, 25
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VII. Osäker datering
26. (”Mitt första visar Mänskans styrcka”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
Utformning: Vers. 12 rader.
Innehåll: Svaret på gåtan är ”Armfeldt”.
27. Då kejs. Joseph II Gav befallning att alla beväpnade präster utan
rannsakan skulle hängas (”Nå Joseph. Jag dig dubbelt prisar”)
HUB: Coll.432.85 (s. 425)
KB: Rålamb fol. 157, Acc 2009/6
LSB: H223 (bl. 90)
LUB: Hausswolff 26, DlG cod coll I:8 (ej komplett)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45 (2 versioner), 46 och 48 (4
versioner)
UUB: E138, V7, V19 (s. 75)
Enligt Carlsson (otryckt):
Fiholm: Lösa avskr
KB: Vs156:1–3
Korsnäs Furudals arkiv: Politiska skrifter
Trolle Ljungby: Brinkmanska saml, Saml. till svenska historien 10
UUB: V6, P E Gustafssons saml (2 versioner)
Enligt Areskog (1999):
KB: Vs146
UUB: Rääf okat. fol. 14
Utformning: Vers. 24 rader.
Innehåll: Hyllar Kejsar Josef II för beslutet att hänga präster som lägger sig
i politiken och konstaterar att om man gjorde så i detta land skulle korparna
få mängder av fet mat.
Attributioner: Kellgren (RA Ericsberg Ms- och avskr.saml. 48)
Datering: Omkring 1800 (RA Ericsberg Ms- och avskr.saml. 48). Detta
verkar dock osannolikt, eftersom tilläggsverserna förefaller vara riktade mot
Gustaf III.
Kommentarer: Uppges vara en översättning i RA: Ericsberg Ms- och
avskr.saml. 45 (version 1). Tilläggsverser förekommer på flera ställen (se
bilaga 1a, nr. 110). I Ericsberg Ms- och avskr.saml. 48 (version 2) finns en
unik tilläggsvers.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 8, 24–25, Appendix 2, s. 8, 14
28. (”När tide böckren fylls”)
UUB: F581
Utformning: Vers. 10 rader.
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Innehåll: Det konstateras att hjältarna kommer att hyllas av eftervärlden,
medan trälarna riskerar att bespottas. De fega trälarna fördöms och uppmanas att välja dygdens och hederns väg innan det är försent.
29. (”Store Gud! Som från det Höga”)
RA: Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45
Utformning: Vers. Fem fyrradiga strofer.
Innehåll: Bön till Gud om att folket ska frälsas från tyranni. Förkastar även
frihetstiden som självsvåldig. Idealtillståndet uppges vara när folket vördar
sin kung och han låter dem leva i frihet.
Attribution: ”Skrivit av Capitain Aminoff, vid Gardet, som ej fick det tryckt
för än han fått sitt namn därunder, hvilket han ej ville; hvarföre Grevinnan
Brahe undertecknade sitt namn. Han blev sen skickad till Götheborg.” (RA
Ericsberg Ms- och avskr.saml. 45)
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 30
30. Ett nytt Tidewarf (”Uti Länder där som wanckar”)
UUB: F 581
Utformning: Vers. 21 rader.
Innehåll: Konstaterar att när dygden saknas kommer landet till korta och
beskriver en rad brister i landet utan att precisera vilket land eller vilket tidevarv som avses.
31. Ode (”Är tryckfriheten mot de stora”)
UUB: F581, V18
Utformning: Vers. Tio fyrradiga strofer.
Innehåll: Argumenterar för tryckfrihet.
Referenser:
Areskog (1999), Appendix 1, s. 36, Appendix 2, s. 21
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Inpromtu le 28 Avril 1778, UUB E138. Foto: Uppsala universitetsbibliotek
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Försättsblad till Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779, UUB E138.
Foto: Uppsala universitetsbibliotek
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Lanterna Magica, RA Ericsbergsarkivet, Manuskript- och avskriftssamlingen 45
(första versionen i volymen). Foto: Riksarkivet
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Lagman T.... Bref från Vallhall til konungen; tolkat från Göthiskan, UUB E138.
Foto: Uppsala universitetsbibliotek
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Jemnförelse emellan de Trenne Gustafwer, UUB F581.
Foto: Uppsala universitetsbibliotek
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Det Politiska samtalet på Maja Lisas Caffé Hus, UUB E138.
Foto: Uppsala universitetsbibliotek
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Transumt af Förenings och Säkerhetsacten, UUB V18.
Foto: Uppsala universitetsbibliotek
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Samtal emellan en prelat en fru en landtman och en handlande, LUB Leonard von
Hausswolff 26. Foto: Lunds universitetsbibliotek, UB-media
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”Han Dog, Acteurernes Monarque” LUB Leonard von Hausswolff 26.
Foto: Lunds universitetsbibliotek, UB-media
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Graw-Skrift, KB D158:5. Foto: Jens Gustafsson, Kungliga biblioteket
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Bilaga 2. Etablerade texter

Bilaga 2 innehåller textetableringar av de elva verk som analyseras närmare i
avhandlingen. Att göra en textedition har inte ingått i avhandlingens huvudsyfte, utan följande etableringar ska främst ses som hjälpmedel för läsaren.
I valet av etableringsprinciper har den vägledande tanken varit att de färdiga texterna ska vara läsbara och funktionella samtidigt som de ger en rättvisande bild av ursprungsmaterialet. Som grundläggande utgångspunkt för
de textkritiska övervägandena har Svenska vitterhetssamfundets riktlinjer för
textutgivning använts, såsom de beskrivs i Paula Henriksons Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer (2007).
Etableringsprinciper
De verk som ingår i bilagan har inbördes olika textkritiska förutsättningar.
Vissa verk finns endast bevarade i en känd version, medan det mest spridda
finns i 43 kända versioner.
I alla fall utom ett har ett enskilt manuskript valts ut, från vilket grundtexten hämtats och återgivits med vissa emendationer (principer för emendationer följer nedan). I ett av fallen (2.11) är skillnaderna mellan versionerna
mer omfattande och av intresse i sig och jag har därför istället valt att återge
verket genom versionering, det vill säga att alla kända versioner återges.
Tanken är att grundtexterna ska vara både representativa för materialet
och i största möjliga mån läsvänliga. Emendationer har skett då skrivfel försvårar förståelsen. Gemener i början av meningar har ändrats till versaler,
utelämnade tecken ovanför å, ä och ö har införts och abbrevaturer (handskriftsförkortningar såsom exempelvis streck ovanför m och n för att markera dubbelteckning) har upplösts. Denna typ av ändringar har inte markerats.
Då ytterliga emendationer skett finns dessa förtecknade i anslutning till respektive text. Då det framstått som motiverat har växlingar mellan antikva
och tysk stil markerats genom att ord i antikva kursiverats.
I anslutning till varje etablerad text ges en en manuskriptbeskrivning och
kort kommentar till den textkritiska situationen. Där så varit motiverat ges
även realkommentarer och ordförklaringar för att underlätta förståelsen. I två
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fall ges översättningar av hela texten (2.1 och 2.3). Manuskriptbeskrivningarna kompletteras av ett urval foton av manuskript (se s. 210–219).
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2.1 Inpromtu le 28 Avril 1778
Inpromptu le 28 Avril 1778 finns endast bevarad i en känd version i UUB
E138. Volymen har ursprungligen tillhört Adolf Ludvig Stierneld (17551835) och innehåller främst politiska verk från tidsperioden 1728–1788,
varav en stor andel är riktade mot Gustaf III. 499 Inpromptu är nedskriven på
ett ark som är mindre än de flesta övriga i volymen. Själva dikten och överskriften är prydligt nedteckad i antikva, men den bifogade kommentaren är
skriven i mer otydlig stil. Med största sannolikhet är kommentaren tillfogad i
efterhand, eftersom den är skriven i marginalen och delvis runt den första
versen. Både versen och kommentaren tycks vara skrivna av Stiernelds egen
hand.

Inpromtu le 28 Avril 1778.
Par habillement nouveau miracle se faira,
L’honneur gothique a la cour a la ville,
Les sentiments qu’on trouve de vieux stile,
cela reviendra.
Suedois ne perdez pas esperance,
Tout va bien, tout encor mieux ira;
La liberté, le credit, l’abondance,
La candeur, la probité, l’inocence;
cela reviendra.

Funnit skrifvit på
Haga lusthus-vägg.
Konungen lät det
där länge stå kvar.
Jag läste det och
afskref det först
med blyharts, i
Konungens närvaro.
Vi voro ensamne.
Stierneld 1779 i
Maio.

Tout revient, la pudeur, le courage,
La gaité, les mœurs, etcetera,
Y soit même une demoiselle sage,
Qui disoit en perdant son pucellage,
cela reviendra.
[Min övers, med bistånd från Marie-Christine Skuncke:
Genom ny klädedräkt ska mirakel ske,
Den götiska äran i staden, vid hovet,
Tankarna som man finner vara av den gamla stilen,
de kommer att återvända.
Svenskar tappa inte hoppet,
499

För ytterligare uppgifter om Stierneld, se ovan s. 81–82.
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Allt är bra, allt blir ännu bättre;
Friheten, krediten, överflödet,
Uppriktigheten, hederligheten, oskulden;
de kommer att återvända.
Allt återvänder, anständigheten, modet,
Munterheten, sederna, etcetera,
Där månde även vara en vis fröken,
som sade när hon förlorade sin mödom,
den kommer att återvända.]

2.2 Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779
Detta verk finns bevarat i 40 kända versioner och ett fragment. Den version
varifrån grundtexten är hämtad finns i volym UUB E 138 (se ovan, s. 322).
Det aktuella manuskriptet är skrivet i prydlig antikva med Stiernelds hand.
Emendationer
rad 3 pommerska E138 dommerska
53 kjärlekens E138 kjärkens
54–55 blomsterkransar E138 blomsterkrasar
81 Isis E138 Iris
86 på E138 ;
86 Kårse E138 Kåsse
137 en hjältedat E138 hjältedat
not 35, rad 16 i strof 1 il E138 je
not 38 I E138 står notens nummer utsatt i brödtexten, men själva fotnoten
saknas. Notens text är därför tillagd från versionen i UUB F581.
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Riddare Spelet 1779.

5

(Vid dettas utkomst åfvanstående år, troddes Ceremonie mästaren v: Plomenfelt vara författaren til svenskan, och pommerska Kejserliga chargé des
affaires Preindel til franska noterna; sedermera, är friherre Carl Ehrensvärd
vid lätta dragonerne misstrodd at vara auctorn.)

Riddare Spelet d. 30 Augusti 1779
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Redligheten1 nordens Drottning hade länge styrt Bores länder, til trotts för
alla de anfall som under hennes regemente blefvo gjorda af Politique, Egennytta, och partiesjuka; vildjur med stora hufvuden och vassa tänder, men
styrkte af förtjusande trulldoms krafter, låfvade belöningar och vunno anhang. Redlighetens tilgifne undersåtares antal minskades, hon såg med bekymmer, det ögnableck då hon nödsakades vidtaga våldsamma steg til sitt
väldes bibehollande; hon blef därpå omtänkt men försent. Hennes mägtiga
fiender förenade sig med fåfängan; et stort troll desto farligare, som hon
dålde under fagraste skapnad de största laster; hännes fägring och behagelighet lockade ungdomen, de gamle blefvo bedragne af smicker och löften at
under hennes regering få glömma lagen.
Hvad hände; Redligheten fängslig blef förd til Folö land2 där fåfängan upbygt sitt näste, helgat åt dårskapen och ostyrda begär. Hon blef förtrodd åt
Astulph3 vård som varit upammad i inbillningens sköte. Han skulle genom
nöijen och tidsfördrif, sysslosätta den fängslade och aldrig lemna henne rådrum at täncka på sin frihet. Han tvingade sitt inskränkta förnuft til nya påfund, vakade natt och dag i fullt harnesk; han var outröttelig och förde i sin
sköld en offerpräst som lekte med vapen och den öfverskrift: O! superbe
quæ te dementia coquit. Sju år voro förflutne utan at någon blifvit omtänkt
på Redlighetens försvar, då fåfängan ville gjöra sig säker om sin regerings
styrka. Hon inblåste vissa sina trälar at försöka en resning til redlighetens
befrielse: påfundet var nytt och vant bifall, men ingen ville antaga sig anförandet. Äran Nordens skyddsgudinna, kjände väl deras svaghet men ville ej
lemna oförsökt den gnista af mod som fants hos dem. Hon ville ej visa sig
uti egen alfvarsamma dräkt och skjepelse, hon trodde at sådant skulle synas
trögt för detta folkets flyktiga sinnen, hon antog Corinnas hamn4, hon for och
stannade på Svithiods5 stränder, oviss om utgången af sitt ärende; och mera
oviss at finna en hjelte som ville våga sig i spetsen för et vekligt folk: fåfängt
sökte hon ett fritt och manligt hjerta, där alla voro bundne med nöjets kedjor;

1

Madame la duchesse de Sudermannie.
par annagrame L’isle de Lofö où drottningholm est situé
3
Mr Adolph Munck, écuyer du Roi, homme parvenu, entreprenant et plain d’ambition.
4
Madame Stauden, femme d’esprit mais galante et coquette.
5
La Suède.
2
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ändteligen stannade Hennes val på Fridulph grefve från österlandet6, som väl
öfvergifvit hennes dyrkan, men dock var en tvehogsen affälling. Hon talade
til Fridulph, hon visade honom ärans belöning i dess vakraste dag, hon öfvertygade honom om den ledsnad fåfängans folk kjände i ständiga nöijens
åtnjutande; hon låfvade honom sin hjelp om han ville hasta till Redlighetens
försvar. Fridulph förundrad at få sådanna råd af Corinnas mun fattade mod
och sträkte henne handen til pant för sitt bifall; Gudinnan försvan, och Fridulph begynte reda sig til striden. Han valde sig Riddare, han bådade Gotfried Svithiods furste7, Arl grefve til Söderlandet8, Borloff germannisk riddare9
och Classe10 som ännu ej varit kjänd i dylika bragder. Fridulph manade höfdingen på Folö slott, denna antog tillbudet, dag utsattes då striden skulle gå
och lagar blefvo faststälte:
1o Hvar Riddare kommer med den qvinna för hvilcken hans hjerta ömmar,
ehuru svårt det är och kan blifva at föra så bräkligt tyg i härnad.
2o Hvar Riddare strider emot Rålax11 och Hampus12 Höfvitsmannens stallbröder, som länge vågar deras lif för fåfängan och okunnoghetens försvar.
3o Striden sker med lants, kastespjut, svärd och klubba. Först med lants rännes efter fjäderhufvuden, sedan med kastspjut efter kjärlekens bild; så rides
med svärd emot financen, stor drake, prydd med liljor och och andra blomsterkransar13, och sist strides med klubbor på öfligt vis.
4o Hvar efter annan gå Riddarena in i slottet och sist slutar Fridulph striden.
5o kommer okänd Riddare rättar han sig efter samma stadgar.
6o Stannar segren åt Fridulph får han ändå vara redo til försvar emot de faror
som i slottet vänta honom innan redligheten visar sig.
Då detta var afhandlat kundgjordes at striden skulle angå på Folö landet,
Svithiods hof med Agnefits folk som ifrade för utgongen, infunno sig at
skåda Riddare Spelet; ja Astulph lindrade den träldom som bemägtigat Redlighetens och de med henne fångne hjeltinnors sinnen14, från tornens högder
fingo de se striden oviss vem segren väntade. Svithiods furstinna15 kom med
all den kallsinnighet hon antagit, Fridulph ledsagade Henne och med ett talrikt följe gingo de at intaga sina rum; då Corinna hördes uti skyen som til
hjeltens ära söng om segrar och hjeltedater. Fridulph anlände til den ort där
vädjebanan var upstäld; han förde furstinnan til utsedde stället; där instälte

6

Monseigneur le prince fredric duc d’Ostrogothie.
Le Roi.
8
Monseigneur le prince Charles duc de Sudermannie.
9
Le Comte Bohlen, chambellan, bel homme, mais d’un esprit borné.
10
Le Cte Clas Horn, cavalier de la duchesse, et fort stupide.
11
L’écuyer Baron Rålamb, grand courtisan.
12
L’écuyer Bn Essen, bel homme, mais fort bête.
13
Ceci se raport á Mr le baron Liljecrans, financier malheureu.
14
Mme le Comse Piper, dame du palais, et les demoiselles Ekeblad et Strokirk, demoiselles
d’honneur de la duchesse.
15
La Reine.
7
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sig domaren Grefve til Tyresjö16 som var van at granlaga handtera sina saker,
och för ständiga försök blottställa vigtiga ärender: där syntes prästen Elias17
som ej antagit prestedrägten men endast bestyra om belöningar och skörda
frugter. Håfnarrar, förskrefne från alla landsändar utgjorde större delen, anförde af Osmin Aga18 från Saracenernas land, som af skröplighet haltade på
bägge sidor. Matte19 gammal höfding, hade ochså låtit bära sig dit, sig skelf
til ledsnad och andra til besvär; men hur skulle han gjöra; då ånger och ostadighet aldrig lemnade honom någon ro. Sven Friherre20 viste sig äfven listig
och ödmjuk, jakade til alt och älskade intet. Riddaren Jan21 hvilcken styrde
drätslen saknades, men han gitte ej se at fåfängt öfverflöd skulle njuta frukten af hans lika så fåfänga förslag och omsorger. Här syntes så redlighetens
vänner, de vågade ej visa sina ansikten då segren var så osäker. Tärnor voro
och med som alla dyrckade Isis22 och frågade ej efter andra gudar; Ella23
anförde dem, hennes dygd och hedrande lefnad blef ej tagen til efterdöme för
dem. Änteligen blef man varse Esculapii apa24 som slickade sig om munnen
och var folkskygg, men viste i tysthet tänderne åt hälsans gud, hvilcken
hindrade henne at blottställa sin okunnighet; Gunnar25 Magerskald stödde sig
på Kårse Fransman26 som var med at genom dårskap och toma digter, förtjäna sig födan men suckade öfver ringa belöning. Sådanne och flere voro
åskådare då vädjebanan öpnades och Grefven af Svithiod inkom, glänsande
af pragt och härlighet, han förde i sin sköld en hjelte med fulla vapen som
virkar en qvinno gjördel, med öfverskrift: In armis et ludo Oanset kjönets
fägring och behagelighet icke fängslat hans hjerta, hade han ändå til at lyda
åt stridslagen, förenat sig Brynild27 en ung hjeltinna, som länge sedan lemnat
skogsgudinnans hof och offrat på kjärlekens altare. Hennes tycke för ombytet, gjorde henne lätt at följa Svithjods furste änskönt hon äfven så litet vinlade sig at vinna hans ömhet som han kjände böijelse at lemna henne den
16

Le Senateur Comte Charles Scheffer, dont le gout pour les nouveautés n’est
malheureusement que trop connu.
17
Mr Elias Schröderhejm, Secretaire du Roi, qui dispose des benefices et qui se croit un
homme de grande importance.
18
Le Cte Hamilton, homme d’une laideur affreuse et gauche, qui jouoit Osmin dans les trois
sultannes.
19
Le senateur Comte Hermanson, homme d’un embonpoint enorme, rongé de repentir et
tourmenté de la goute de façon qu’il peine peut il marcher.
20
Le senateur Baron Bunge, adulateur fin et politique.
21
Le baron Liljecranz, financier malheureux mais extremement entiché de son plan de
finance, qui ne vaut rien.
22
La deésse qui preside aux accouchements.
23
La Comtesse Sparre, grande gouvernante de la reine, quoique hydropique mais elle ne
quitte jamais la cour.
24
Mr Dalberg premier medicin du Roi, homme fat et meprisable.
25
Le Cte Oxenstjerna, chambellan, versificateur de la cour et grand adulateur.
26
Mr la croix de la Bourdonniere, aventurier et grand faquin et avec tout cela maitre de langue
á Upsala. Il s’est introduit á la cour et fait des très mauvais vers pour 66 Rdr 32 sk.
27
Me la Comtesse Höpken, femme d’une beauté ravisante, mais galante et legere; c’est Mr
Vright premier page du Roi qui est apresant son amant déclare.
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samma. En talrik hop vapendragare och småsvenner fölgde; väl född ungdom, men oförfarne, i veklighetens sköte upammade, utan annan tapperhet,
än egen inbillning och okunnighet. Harpolekare, pipare och trumpetare voro
komne långt ifrån , som upfylde luften men dånet af deras lekvärk.
Folket undrade at se Svithiods förste så utrustad, de trodde det han under
dylik förstäld rustning ville dölja det ädelmod och mandom han hyste; därmed borde han skräcka den djärfvaste fiende. Därefter kom Söderlandets
furste i fullt harnesk, men sköld som förestälte Riddaren som red i gropen,
med öfverskrift: et temere et stulte. Han förde Signild28 unger tärna, mera
glad än vacker, mera behagelig genom sin munterhet än intagande genom
den anständiga blygsamhet som pryder ungdomen; Hennes mantel, täckt
med rosor och stjernor, fördunklade desto lättare det öfriga medföljet, som
det til större delen bestod af ohöfsat och oskickeligit folk, hälst hjelten förlitade sig på egen styrka. Gummund Fritsson29 förde baneret, men truldoms
kraften hade så försvagat hans mod, at svennerne altid fingo taga up honom
bredevid hästen. Signild, ringa glädje lärer du känna då din hjelte delar sitt
hjerta emellen dig och de nympher30 som aldrig vägra nyttjandet af de rättigheter och förmåner som naturen lånat dem; men alt skulle vara förställt i
denna härfärd. Sedan syntes Borloff riddare ifrån Germanien, hans vapen
gåfvo ej de andre efter, hans sköld förestälte en gåshalfva som förtärdes af
en mulvada, med öfverskrift: Sic transit gloria mundi; Lura Brorsdotter31
fölgde honom; för at vara mera fredad i striden, hade han fördt med sig en
sådan finsk höfdingedotter, hvilckens tvungna glädje och lånta tiltagsenhet,
gjorde honom säker för medtäflare, hvad henne angeck; han hade vinlagt sig,
at uti rustning och uppassare likna de andra riddarena. Ädtligen kom Classe i
fulla vapen; en åsna med grant seltyg blef man varse på hans sköld, där alla
färger blänkte; öfverskriften: Et superbe, et stupide, teknade riddarens lynne;
en skotte som blifvit ledsen vid sin maka, hade lemnat henne år Classe; Ingrid32 var ej nögd med sin riddare, men bättre var han än ingen, och gjerna
ville Ingrid gjöra alt hvarigenom hennes förfäders borgeliga dygd och förmåga kunde glömmas. Det var och Classe lika mycket, han stridde för särskilt lön och frågade ej efter Riddare lagen. Medömkan slutade intåget, hon
leddes af hushålldningen, klädder i sorgdrägt, med långt släp och slöger för
ansiktet; vettenskaperne och goda seder fölgde dem samt togo alla sina ställen långt ifrån at i tysthet betragta striden. Nu var alt redo, fursten af Svithiod manade Rålax, de hälsade hvarandra, de redo mot fjäder hufvuden, at
dånet råkade skyarne, Rålax träffade kjärlekens bild, men Svithiod kastade
28

Mademoiselle Rosenstjerna, demoiselle d’honneur de la duchesse, jolie et impertinante.
Le Cte Rosen, jeune morveux sans talens et sans études. Prés de lui le Bn Stjerneld, beau, [---] et fat.
30
Le prince Charles a quitté la Slotsberg, danseuse, et fait sa cour à la Eckerman, autre fille
d’opera.
31
Melle Cederström, demoiselle d’honneur du prince royal.
32
Mme la Comtesse Hamilton, fille bourgeoise mais d’une maison opulante.
29
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miste. Svithiod blef vred och red med svärdet emot financen, så at draken,
sprang i hundrade stycken, liljorne och krantsarne betäkte hela fältet; men
värre; djuret fants in uti upfylt med os och illa luktande dam, som slog alla
åskådarena i ansiktet, och Svithiod blef då först varse at han gått för hårdt til
väga, men detta var en hjältedat, som satte de öfrige riddarene utur stond at i
den delen träffa med varandra, då ingen tilböd sig vidare at upresa ett sådant
villdjur. Riddarene stridde med klubba, och Svithiod for glad in i Astulphs
slott. Därefter rände Classe mot Hampus, Borloff mot Rålax och så Classe
åter mot Hampus, deras färdighet var nästan lika och intet särdeles föreföll
dem emellan. Fridulph skulle nu börja striden, då för fältdomarne blef anmält at en okjänd Riddare visat sig vid vädjobanan. Hans vapendragare33
feck komma,han såg ut som fattigdomens löntagare, men var doch pålitelig.
Domarne pröfvade okjände riddarens adelskap, och fant honom värdig försöka sin styrka. Han red uti fullt språng med igensluten hjelm och goda vapen, han förde i sin sköld Solen, med ordspråk Te juvante. Kirstin34 hade
låckat honom strida til hennes förvar, hon fölgde med i sorgedrägt, skön och
tapper, liten och frodig, om de gamla skalder hade sett hennes fägring, hade
skogs gudinnan aldrig blifvit oss annorlunda förestäld. Nyfikenheten hade
fört henne dit at se huru Hampus gynnades af lyckan; det var hennes älskare,
han var stark och hade manligt utseände; men visligen hade hans skyds gudinna beslutit at Hampus aldrig kunde tala med Kirstin, som lätteligen röjt
hans enfaldighet. Kirstin stälde sig sorgsen, dels öfver Svithiod, hvilcken
lemnat hennes färgor och antagit mera smickrande ännu för hans höghet35
33

Le Sieur Dutilly, grand bavart, et autrefois comedien francois.
Mme la Cse löfvenhjelm, qui est fort douce et jolie, c’est l’ecuyer Bn Essen qui est son amant
déclaré.
35
Le Roi avoit quitté ce jour la les couleurs de Me la Cse Löfvenhjelm pour arborer celles de
l’imperatrice de Russie comme on peut le voir par les vers suivants, qui ont été recités par la
ditte Cse et la reponse qu lui été donnée par S.M.
Sur les pas d’un guerier parmis le bruit des armes
La jeune Milicie affrontant les allarmes
Trouve enfin ce heros, helas longtemps absent!
Je l’ai quitté vainqueur, le revois je constant.
Jadis dans les combats, il s’arma pour ma gloire
Il offrit à mes pieds le prix de la victoire.
Et jadis à sa lance, attachant mes rubans
Ma main a nuancé ses étandarts brilliant ;
à tous les chevaliers il donna le model
D’un bras toujours vainqueur, d’un coeur toujours fidel.
D’ou viennent ces rubans qui ne sont pas à moi ?
Mon chevalier combat, mais sous une autre loi.
Et lorsqu’a mes regards le sort le fait paroitre,
Orné de ces couleurs puiss je le reconnoitre.
Cesse de te vanter ma rivale en ce jour
pour un autre combat il cherche un autre amour,
Et brisant de nouveau le serment qui le lie
Une belle á son tour vengera Milicie.
____________________
Reponse de Sa Majesté.
34

329

160

165

170

175

dels öfver Arl som svurit henne trohet, men hans eder liknade vädret36. Okjände riddaren kallade sig Habor, han stridde mot slotts vakterne; hans vapen
voro förtrållade, han tappade och geck in i fåfängans näste. Straxt blef kunnigt at okjände riddarens namn var Bror Brorsson37, han hade och ömat för
Kirstin, men nu var hans hjerta intagit af Sqvallergudinnan. Nu kom Fridulph , äran skyddade honom, af henne hade han fått sina vapen, han förde i
sin sköld en Fröyas prestinna, som vilade under ett träd, med öfverskrift: In
otio et amore. Han slog Rålax och Hampus; trollkarlen Astulph hastade til
deras försvar; fåfängt sökte han genom list och konster komma hjelten på
fall, fåfängt anropade han plågoandarnes hjelp, han blef slagen, han feck den
lön som upblåst högmod och inbillad stålthet förtjenar; med seger red Fridulph in i slottet; men här väntade honom nya faror, här såg en myckenhet
fåfängans histrions och baladins38 främlingar i Svithiods land, genom tusende konster ville de fånga hans hjerta, hans riddare voro redan bundne, vällust
och dårskap, vakade öfver dem. Den fåkunnige Päder39, den inblåste hårfager40, den tjocke Jerse41, och den vänlige Jöns42, lyckans bytingar, dansade i
fyrkant efter lättjans strängaspel; den djerfa Rolf43 och den upblåsta Albin,
kastade tärning om hvem först kunde löpa med tidningar til Håfpigorna.
Otto44 stackars dåre hängde lång näsa öfver spelet och darrade när man såg
på honom; han hade smygt sig in obuden och kunde därföre blifva lätt afvist.
Afunden hade tagit skapelse af en gammal utlänsk sjöka45, hon såg med glädje på desse lekar, och sökte tilfälle at komma i Svithiods hof, hon ville lära
dess barn främmande språk och främmande laster.
Milicie et Leonice vous portés les memes couleurs
Et chacune de vous èqualement domine sur les esprits et les coeurs ;
Les amours volent sur vos traces
Il n’est point entre vous de rivalité,
Choisir ceroit temerité
quand on choisit entre les graces.
______________________
36
Le prince Charles a été eperdument amoureux de la Comtesse mais ce gout est passé depuis
qu’il a fait connoissance avec les filles d’opera.
37
Le Chambellan Baron Cederström, courtisan fat et impertinent.
38
Les Danseur et Danseuses de L’Opera.
39
Mr Cederfelt,
40
Mr de Beche,
41
Mr de Jernfelts,
42
Mr de vrigth; premiers pages du roy et grand polisons de la cour.
43
Le Cte Lejonstett et Mr de Grundelstjerna, officiers des dragons legers, qui courent la
garderobe et font assidument la cour aux filles de chambre de la Reine.
44
Mr de Vallencreutz, gentilhomme de la cour, fat et meprisable, il se fourre partout, et
partout il est de trop.
45
Mme Montsource avanturiere et femme intriguante, elle s’est donnée le nom de la Marquise
de la Plyere, et elle a eu l’audace de se presenter ala cour de Versailles d’ou elle a èté chassée
et mise à l’hopital, d’ou elle est sortie a l’intercession du feu Mr le prince de Conti ; depuis
elle a été entretenue d’un certain Hallenius qui l’a ammenée en Suede ; elle veut entrer a la
cour, comme sous gouvernante du prince Royal et elle se flatte de contentement du Roi.
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Snart hade Fridulph föragtat dessa anfall; han förestälte riddarene deras
feghet, han frågade Svithiods furste om detta var de löftens fullbordan, han
gifvit äran och sitt folk, han visade honom at manlighet och bardalekar voro
hans föremål; Fridulph talade som en hjelte, men orden voro intet hans egne.
Likväl lossade Riddarene sine kjedjor och gingo vidare til Redlighetens
försvar; dem mötte drakar och plågo andar, men alt måtte vika för deras tapperhet, de gingo med hastiga steg til fängelset, de sönderslogo portarne; men
ach Redligheten var sig icke lik; långvarit vistande i fåfängans boningar hade
fördärfvat hennes egenskaper, Hon var blefven flyktig och barnslig, hon
dansade efter de åtbörder en förståndets affälling46 gaf Henne, som uti en vrå
plågade sina styfva lemmar. Fridulph och hans riddare förlorade modet, de
deltogo i dessa nöijen och lekar, de blefvo lika hvad de förr varit, fåfängan
segrade och ähran for sorgsen bortt, at längre i norden söka sin fristad och
bygga sina tempel.

46

Le sieur Gallodier, maitre de ballet trés mediocre et danseur trés mal moriginé ; il a eu a
cette occassion l’habit de la cour par un brevet, et ce baladin se croit apresant le premier
homme de la Suede.
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Kommentarer och ordförklaringar
Synopsis av förlagan546:
Förhistoria (inte en del av divertissementet): Briolanie, drottning av Sobradisse, blir bortjagad från sin tron av Abiseos. Hon reser till den engelska
kungen Lisnards hov för att hitta Amadis des Gaules, vars öde det är att ge
henne tronen åter. Hon lyckas inte finna honom, utan istället blir hon och
hennes uppvaktning överfallna och tillfångatagna av Abiseos riddare. De
fängslas hos Abiseos vän trollkarlen Arcalaus, i det förtrollade slottet på
Galtarklippan, och vaktas av Abiseos två söner, Dramis och Darison. Samtidigt förbereder sig riddarna vid Lisnards hov för att gå till attack mot Abiseos. För att undkomma attacken tillkännager Abiseos att han ska ge Briolanie
och hennes rike till den som kan besegra hans två söner i ett tornerspel, driva
Arcalaus på flykten och befria Briolanie ur slottet. En kvinna ur Briolanies
följe, Erguinde, hade turen att undkomma överfallet och på väg tillbaka till
Lisnards hov träffar hon av en slump Amadis och drottning Brisenne i en
park.
Scen ett: Amadis des Gaules (hertig Fredrik Adolf) och drottning Brisenne
(drottning Sofia Magdalena) promenerar i en park, när Erguinde (grevinnan
Hamilton) anländer. Erguinde berättar vad som hänt Briolanie och ber Amadis om hjälp.
Scen två: Fén Urgande (grevinnan von Stauden), som är ansvarig för Amadis öde, uppenbarar sig. Hon uppmanar honom att bege sig till tornerspelet
och bli domare för spelen, sjunger en aria och försvinner.
Scen tre: Amadis och drottning Brisenne beger sig till tornerspelen och tar
plats på en åskådarläktare. Urgande har kastat en förtrollning som gör att
Arcalaus (stallmästare Adolf Munck) misstar Amadis för sin egen bror Ardan Canille, som skulle vara domare för spelen. Arcalaus släpper därför Léonorinne (grevinnan von Höpken), en av de tillfångatagna kvinnorna ur Briolanies uppvaktning, och skickar ut henne till Amadis för att välkomna honom och be honom agera domare. När Léonorinne gjort detta sjunger hon en
hyllningssång till Amadis och beger sig sedan av för att söka efter sin riddare.
Scen fyra: Riddarna anländer. Först kommer Abiseos två söner Dramis (baron von Essen) och Darison (baron Rålamb) ut ur slottet. Sedan anländer de
riddare som ska kämpa mot bröderna. Först kommer den romerske kejsaren
Pater (Greve Bohlen) med sin dam Sadamire (baronessan Cederström), därpå anländer Amadis son Esplandian (Gustaf III) och hans dam Léonorinne
och efter honom kommer Agrais (hertig Karl) med sin dam Olive (fröken
Rosenstierna). Kejsar Pater möter Darison i den första omgången, men snart

546

Utifrån den skrift som kungen lät trycka och de beskrivningar som finns bevarade i dagböcker från hovet. Scenindelningen är min, men följer där så varit möjligt den indelning som
Gustaf gjort i sin handskrivna synopsis.
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anländer ännu en riddare, Madanille (Greve Claes Horn), och hans dam Erguinde.
Scen fem: Riddarna tävlar mot varandra i tre grenar: lopp mot huvuden, ringränning och lopp mot en beväpnad bild av en människa, vilken förtrollats av
trollkarlen Arcalaus. De riddare som vinner tågar in i borgen för att försöka
rädda Briolanie, men en trumpetstöt inifrån borgen meddelar att riddarna och
deras följe blivit förtrollade av Arcalaus. De riddare som förlorar blir tillfångatagna av trollkarlen och blir också de förtrollade inne i borgen. [I föreställningen den 3 september även: Efter löpningarna anmälde sig en svartklädd väpnare (komedianten Du Tillier) som läste upp ett utmaningsbrev
som talade om att den unga Mélécie (grevinnan Löwenhielm) i förtvivlan
över att inte kunna återfinna sin riddare bett en okänd riddare om hjälp.
Denne anhöll nu om att få delta i stridsproven, eftersom man misstänkte att
Mélécies riddare var fängslad i borgen. Som segerlön krävdes enbart att
trollkarlen skulle släppa Mélécies riddare fri. Den okände riddaren (baron
Cederström) anlände iklädd en svart rustning med gyllene ränder och med
neddraget visir. Efter honom kom en sorgklädd Mélécie. När riddaren utfört
proven gick han och hans dam in i borgen. Där blev Esplandiant föremål för
milda förebråelser från Mélécie.]
Scen sex: När striderna är över och alla riddarna blivit förtrollade uppenbarar
sig Urgande. Hon uppmanar Amadis att kämpa och ger honom magiska vapen och en springare. Amadis kämpar mot både Dramis och Darison och
besegrar dem. Arcalaus känner nu igen Amadis och rusar ut ur slottet för att
slåss mot honom. Amadis vinner striden och beger sig in i det förtrollade
slottet.
Scen sju: Inne i slottet möts Amadis av demoner som tagit formen av herdinnor och nymfer och försöker förföra honom genom dans och sång, men
Urgande dyker upp och driver bort demonerna. Amadis finner sedan de förtrollade riddarna, som kedjats fast med blomstergirlander. Efter att riddarna
uppfört en dans uppmanar Amadis dem att återfinna sin värdighet, och de
vaknar då ur sin förtrollning och följer Amadis. För att komma fram till det
rum där Briolanie och de andra kvinnorna hålls fångna måste de sedan slåss
mot eldsprutande drakar och furier. När de äntligen når rummet finner de
kvinnorna försänkta i en dvala, men Amadis väcker dem, och det hela avslutas med en balett. 547
rad 9 partiesjuka Partisinne, oenighet eller hat på grund av (politiska eller
religiösa) meningsskiljaktigheter. Gustaf III karaktäriserade ofta frihetstiden
som en tid av partisjuka.
not 1 övers. ”Hertiginnan av Södermanland.” Kungens svägerska Hedvig
Elisabeth Charlotta (1759–1818).
not 2 övers. ”Anagram av ön Lofö där Drottningholm ligger.”
547

Ehrensvärd (1877) s. 312.
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not 3 övers. ”Herr Adolph Munck, hovstallmästare, uppkomling, företagsam
och full av ärelystnad.” Adolph Fredric Munck (1749-1831), förste hovstallmästare 1773–1788.
not 4 övers. ”Madame Staunden, kvicktänkt kvinna, men behagsjuk och pigg
på kärleksäventyr.” Britta Ebba Celestina von Stauden, f. von Böhnen
(1756–1839). Underhovmästarinna hos kronprins Gustav Adolf.
not 5 övers. ”Sverige.”
not 6 övers. ”Prins Fredrik, hertig av Östergötland.” Hertig Fredrik Adolf
(1750-1803).
not 7 övers. ”Kungen”.
not 8 övers. ”Hans höghet prins Karl hertig av Södermanland”. Hertig Karl
(1748–1818).
not 9 övers. ”Greve Bohlen, kammarherre, en vacker man, men med begränsat intellekt.”
not 10 övers. ”Greve Clas Horn, kavaljer hos hertiginnan, och mycket dum.”
Claes Horn (1755–1823). Kavaljer hos hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta 1776–1781.
not 11 övers. ”Hovstallmästaren Baron Rålamb, stor hovman”. Klas Rålamb
(1750–1826), överhovstallmästare och en av rikets herrar.
not 12 övers. ”Hovstallmästare Baron Essen, vacker man, men mycket
dum”. Hans Henrik von Essen (1755–1824). Utnämndes till hovstallmästare
1777.
rad 53 fjäderhufvuden. En vanlig gren i tornerspel var ridning mot huvuden, där riddaren med ett spjut skulle plocka upp ett huvud av exempelvis
papier maché från marken. En populär utformning var s.k. turkhuvuden. Vad
som menas med fjäderhuvuden är oklart. Möjligen handlar det om huvuden
utsmyckade med fjädrar.
rad 54–55 liljor och andra blomsterkransar Anspelning på finansministern Johan Liljencrantz, se not 13.
not 13 övers. ”Detta syftar på herr Liljecrans, misslyckad finansman”. Johan
Liljencrantz, Westerman före adlandet (1730-1815). Fungerade länge som
Gustaf III:s finansminister och sammanfattade de viktigaste finansfrågorna i
en finansplan i januari 1774.
rad 61 Agnefit. Ett forntida namn på området där Stockholm senare kom att
ligga.
rad 68 vädjebanan. Kapplöpningsbanan. I detta fall banan där tornerspelen
tog plats.
not 14 övers. ”Mademoiselle grevinnan Piper, hovdam, och demoiselles
Ekeblad och Strokirk, hovfröknar hos hertiginnan.” Eva Sofie Piper, f. von
Fersen (1757–1816). Eva Magdalena Ekeblad (1747–1824).
not 15 övers. ”Drottningen”. Drottning Sofia Magdalena (1746–1813).
not 16 övers. “Riksråd greve Carl Scheffer, vars smak för nyheter tyvärr är
alltför välbekant.” Carl Fredrik Scheffer (1715–1786). Riksråd 1751, licenti-
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erad 1761. Guvernör åt den blivande Gustaf III mellan åren 1756–1762.
Deltog i planeringen inför statskuppen 1772.
not 17 övers. “Herr Elias Schröderheim, kunglig sekreterare, som handhar
pastoraten och anser sig vara en man av stor betydelse.” Elis Schröderheim
(1747–1795). Handhade tillsättandet av lediga pastorat och bedrev pastoratshandel, d.v.s. tog betalt av de sökande.
not 18 övers. ”Greve Hamilton, fruktansvärt ful man, och tafatt, som spelade
Osmin i de tre sultanerna.” Adolf Ludvig Hamilton (1747–1802). Blev
kammarherre hos kronprinsen (sedermera Gustaf III) 1766. Les trois sultanes var en komedi i turkisk stil av Favart som uppfördes på kvällen efter
riddarspelet.
not 19 övers. ”Riksrådet greve Hermanson, enormt korpulent man, tärd av
ånger och plågad av gikt, så att han knappt kan gå.” Matthias von Hermansson (1716–1789). Verksam inom hattpartiet, riksråd från 1769 fram till att
Gustaf III i praktiken avskaffade rådet 1789, med ett kort uppehåll under en
del av 1772 före kungens statskupp.
not 20 övers. ”Riksrådet baron Bunge, slug och listig smickrare.” Sven
Bunge (1731–1801). Verksam inom hattpartiet. Kallades till riksråd av Gustaf III 1773.
not 21 övers. ”Baron Liljecrantz, misslyckad finansman men extremt förälskad i sin finansplan, vilken är värdelös.” Johan Liljencranz. Se förklaring till
not 13.
rad 74 skelf själv
rad 76 viste visade
rad 78 drätseln statskassan
rad 81 Isis bland annat moderskapets gudinna
not 22 övers. ”Den gudinna som styr över barnsängar”.
not 23 övers. ”Grevinnan Sparre, drottningens hovmästarinna, fastän vattusiktig men hon aldrig lämnar hovet.” Charlotta Sparre, gift von Fersen
(1719–1795), hovmästarinna 1768.
rad 83 Esculapii Asklepios, läkedomens gud.
not 24 övers. ”Herr Dalberg förste livmedikus, självbelåten och föraktlig
man.” Nils Dalberg (1736–1820), livmedikus 1768.
not 25 övers. ”Greve Oxenstierna, kammarherre, hovversmakare och stor
smickrare.” Johan Gabriel Oxenstierna (1750–1818). Kammarherre 1772.
Poet och en av författarna till de versifierade replikerna i förlagan.
not 26 övers. ”Herr la croix de la Bourdonniere, lycksökare och stor odugling och därtill språklärare i Upsala. Han har introducerat sig vid hovet och
gör mycket dåliga verser för 66 riksdaler och 32 skilling.” Deltog i författandet av de versifierade replikerna i förlagan.
rad 88 vädjebanan se kommentar rad 68
not 27 övers. ”Fru grevinnan Höpken, hänförande vacker kvinna men lätt på
foten och lättsinnig, det är herr Vrigth kungens förste page som för tillfället
är hennes officielle älskare.” Ulrica Eleonora (Ulla) von Höpken f. von Fer335

sen (1749–1810). Georg Jonas von Wright (1754–1800), förste kammarpage
1777. Ulla von Höpken gifte sig med Wright i sitt andra gifte 1797.
rad 93 skogsgudinnans. Artemis/Diana, jaktens och kyskhetens gudinna,
som levde i skogen omgiven av kyska nymfer.
rad 130 at i tysthet för att i tysthet
not 28 övers. ”Fröken Rosenstjerna, hovfröken hos hertiginnan, söt och
oförskämd.” Maria Sofia Rosenstierna (1762–1781).
not 29 övers. ”Greve Rosen, snorvalp utan färdigheter och utan bildning.
Nära honom Baron Stjerneld, vacker, [----] och självbelåten.” Gustaf Fredrik
von Rosen (1758–1815), kavaljer hos hertig Karl 1778. Adolf Ludvig Stierneld (1755–1835), kammarherre hos drottningen 1778.
not 30 övers. ”Prins Karl har övergivit Slotsbergskan, dansös, och uppvaktar
för närvarande Eckermanskan, en annan operaflicka.” Gustava Charlotta
Slottsberg (1761–1800), dansös vid operan och hertig Karls älskarinna. Beata Charlotta Ekerman (1758–1790), aktris och sångerska, älskarinna till hertig Karl.
not 31 övers. ”Fröken Cederström, hovfröken hos kronprinsen.” Antoinetta
Cederström (1756–1819), hovfröken juni 1779.
not 32 övers. ”Fru grevinnan Hamilton, borgarflicka men från ett förmöget
hem.” Johanna Maria Hamilton, f. Petersen (1760–1838).
rad 143 vädjobanan se kommentar till rad 68
not 33 övers. ”Herr Dutilly, stor pladdrare, och fordom fransk komediant.”
Du Tillier.
not 34 övers. ”Fru grevinnan löfvenhjelm, som är mycket ljuv och söt, det är
kavaljeren Baron Essen som är hennes officielle älskare.” Augusta Löwenhielm f. von Fersen (1754-1846) var en tid hertig Karls älskarinna och födde
honom en son 1772.
rad 150 skogs gudinnan se kommentar till rad 87
not 35 övers. ”Kungen hade den dagen övergivit grevinnan Löwenhielms
färger för att anta kejsarinnans av Ryssland som man kan se av följande verser, vilka reciterades för kungen av sagda grevinna, och svaret som gavs
henne av H M.
I en krigares fotspår i vapenlarmet
Den unga Milicie trotsar farorna
Finner äntligen denne - ack! - länge frånvarande hjälte
Jag lämnade honom som segrare, återser jag honom trogen?
Fordom i striderna, väpnade han sig för min ära
Han erbjöd segerpriset vid mina fötter;
Och fordom vid sin lans fäste han mina band
Min hand har skiftat hans lysande fanor;
För alla riddarna utgjorde han ett föredöme
genom en alltid segrande arm, ett alltid trofast hjärta
Varifrån kommer dessa band, som inte är mina?
Min riddare kämpar, men under en annan lag
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Och när ödet låter honom visa sig för min blick
Kan jag då känna igen honom iförd dessa färger?
Upphör med att yvas, min rival denna dag.
För en annan strid, söker han en annan kärlek,
Brytande på nytt den ed som honom binder
En skönhet i sin tur kommer att hämnas Mélécie
Hans Majestäts svar:
Milécie och Leonice! Ni bär samma färger
Och var och en av er härskar lika mycket över själar och hjärtan.
Kärleksgudarna ilar i era spår,
Det finns ingen rivalitet mellan er
Att välja vore förmätet
När man väljer mellan gracerna.”
Att kungen skulle ha antagit kejsarinnan av Rysslands färger tycks vara en
missuppfattning. I själva verket bar han grevinnan von Höpkens färger. Se
även kommentaren till not 34.
not 36 övers. ”Prins Karl har varit dödligt kär i grevinnan men har tappat
smaken för det sedan han lärde känna operaflickorna.” Se kommentarerna
till not 8, 30 och 34.
not 37 övers. ”Kammarherren baron Cederström, självbelåten och oförskämd hovman.” Bror Cederström (1754–1816), kammarherre hos drottningen 1776.
rad 168 histrions och baladins fr., taskspelare och kringvandrande underhållare.
rad 171 inblåste troligen från ”inblåsa”, ett gammalt ord för ”intala”
not 38 övers. ”Dansörerna och dansöserna vid operan.”
not 39 övers. ”Herr Cederfelt.” Per Cederfelt (1751–1841), kammarpage hos
konungen.
not 40 övers. “Herr de Beche.” George Jean de Besche.
not 41 övers. “Herr Jernfelts.” Nils Fredrik Jernfeltz (1757–1798), förste
kammarpage 1776.
not 42 övers. ”Herr de vrigth; kungens förstepager och hovets stora rackarungar.” Gäller även personerna i noterna 39-41. Se kommentar till not 27.
rad 172 bytingar okvädinsord, ung. vanskapade, föraktliga varelser, "avföda", "valpar".
rad 172 dansade i fyrkant avser troligen kadrilj, en gammaldags kontradans utförd av minst fyra par och med fyrsidig uppställning
not 43 övers. ”Greve Lejonstett och Herr Grundelstjerna, officerer vid lätta
dragonerna, som ständigt besöker klädkammaren och flitigt uppvaktar drottningens kammarjungfrur.” Carl Johan Lejonstett (1751–1817), löjtnant i lätta
dragonkåren 1776. Albin Grundelstierna (1751–1792), löjtnant i lätta livdragonkåren 1777.
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not 44 övers. ”Herr Vallencreutz, kavaljer vid hovet, självbelåten och föraktlig, han tränger sig in överallt, och överallt är han till besvär.” Göran Otto
Wallencreutz (1747–1805).
not 45 övers. ”Madame Montsource, lycksökerska och intrigant kvinna, hon
tog sig namnet av marquise de la Plyere, och hade fräckheten att få sig presenterad vid hovet i Versailles varifrån hon blev bortkörd och satt på tukthuset, vilket hon lämnade genom förbön från salig Prinsen av Conti; sedan dess
har hon varit försörjd av en viss Hallenius som medtog henne till Sverige;
hon vill inträda vid hovet, som vice guvernant åt kronprinsen och gör sig
hopp om kungens samtycke.” Madame Monsuve kom från Frankrike till
Sverige med Hallenius i sällskap med dansare vid operan. Hon hyrde in sig
hos ballettmästaren Gallodier och hävdade att hon var av börd och gift med
en baron eller markis. Ryktet påstod dock att hon varit i delo med polisen i
Paris. Hon hade vissa kontakter med Gustaf III, som tycks ha varit smickrad
av hennes uppmärksamhet. Det sades att hon var den som lyckats utverka
adelskap för Hallenius, och att hon gärna ville få plats som kronprinsens vice
guvernant. 1779 tycks hon ha varit omkring 40 år gammal.
rad 182 bardalekar högre, poetiskt ord för strider med vapen.
not 46 övers. ”Herr Gallodier, mycket medelmåttig ballettmästare och
mycket dåligt tuktad dansör; han fick vid detta tillfälle hovdräkten genom ett
kungligt brev, och denne gycklare anser sig för närvarande vara Sveriges
främste man.” Louis Gallodier (1733–1803), hovballettmästare vid operan
från 1773.
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2.3 Lanterna Magica
Verket finns bevarat i tio fullständiga versioner, ett fragment och en version
som delvis består av referat. Det manuskript som fungerat som grundtext för
etableringen återfinns i RA, Ericsbergsarkivet, Manuskript- och avskriftssamlingen 45 och är den första av de två versioner av verket som ingår i
denna volym. Volymen består av tre pappband. Det aktuella manuskriptet
förekommer i band nr 1, vilket bär titeln ”Politiska Skrifter från K. Gustaf
IIIs tid”. Proveniensen är okänd. Texten är skriven i tysk stil med mycket
prydlig hand och omfattar 9 ½ sida i kvartoformat. Ord i antikva är markerade med kursiv.
Emendationer
73 worauf die kenig selbst arbeite Ericsberg M.saml. worauf selbst arbeite
80–81 herrliche Ericsberg M.saml. 45 herriche
84 mit Ericsberg Msaml. 45 und
131 verklarungen Ericsberg M.saml. 45 verkarungen
Min översättning är införd i not.
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Lanterna Magica.
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Wollen sie sehen schene rariteten der untrulige Regierung von könig G. III
Ha! ha!
Sehen sie die Drottning L.U. op sin Lit de parade der junge kronprintz
krype unter sin habit. Sehen sie der Archiater Rosenstein der klämte die smo
Testicler unt sin kopf so han plef schned dass war en schene entré in die
welt!
Ho, ha! Sehen sie der kenig schlaft op sin Lit de repos die Nacht for den
revolution. Er drömte so mycket böses. Den revolutionsplan lieget op sin
heger hand, und zum den wänster stehet die Portrait von den kenig Adolph.
Ach! wie er zittert! da komt der Hofpredikant Wrangel zum encouragiren
unt comunicirer der kenig. Dass war ein schene styck von spectacle.
Ho, ha! Sehen sie der kenig den revolutions tag op sin Bucephalus. Sehen
sie wie er hengte på schne op sin häst. Di gantze Lifgarde ist so tapfer und
marchieret à la morplé; aber dass war kein fare: dass war gantz zierlich
Ho, ha! Sehen sie der Riks Sal. der kenig sagte die ständer was er beliebte, unt sie schwarete: Wi forblibe Ihre Majestät untertånigste
hundschwötter. dieses Tapleau ist National.
Ha! Ha, Sehen sie die Hertzogin figurire mit sin sture buk; aber sie hatte
keine grossesse. Dass war ein sehr unglücklige stück von Comödie.
Ho, ha! Sehen sie die grosse kronpränneri Inrettning: der General Wrangel mit sin pare schwerdt, der Finance Minister Liljencrantz mit sin pare kopf,
und der Page Cederfelt und andere junge poiker mitt sine pare ars. Dass war
eine complette representation.
Ho, ha! Sehen sie längre port drey prenneri sum prente op unt noch länger
port wo die alle zusammen ferschwind in rek. Sehen sie op die ganze Tapleau then mikne rerelsen plant Volket: sumlige for schpe for dass die prennt
andre zu helfeti for thet de schwurit falcht.1 Alle zusamen vormiret eine
schene huchtidlihe Symphonie unt spectacle.
1

Vill ni se sköna rariteter från konung Gustaf III:s otroliga regering Ha! Ha! Ser ni drottning
L.U. på sin paradsäng den unge kronprinsen kryper under hennes klädedräkt Ser ni livläkaren
Rosenstein som klämde de små testiklarna och hans huvud så han blev sned det var en vacker
entré i världen! Ho, ha! Ser ni kungen sover på sin vilobädd natten före revolutionen. Han
drömde så mycket ont. Revolutionsplanen ligger på hans högra sida, och på den vänstra står
porträttet av konung Adolph. Ack! hur han darrar! då kommer hovpredikanten Wrangel för att
uppmuntra och ge kungen nattvarden. Det var ett vackert stycke spektakel. Ser ni kungen på
revolutionsdagen på sin Bucephalus. Ser ni hur han hänger på sned på sin häst. Hela livgardet
är så tappert och marscherar som tusan; men där var ingen fara: det var mycket vackert. Ho,
ha! Ser ni rikssalen, där konungen säger ständerna vad de trodde på, och de svarade: Vi förblir
Ers majestäts underdånigaste hundsfottar. Denna tablå är nationell. Ha! Ha, Ser ni hertiginnan
figurera med sin stora buk; men hon hade ingen grossess __ det var ett mycket ledsamt komedistycke. Ho, ha! Ser ni den stora kronobränneriinrättningen: Generalen Wrangel med sitt
blottade svärd, finansministern Liljencrantz med sitt blottade huvud och pagen Cederfelt och
andra unga pojkar med sina blottade arslen. Det var en komplett representation. Ho, ha! Ser ni
längre bort tre brännerier som brann upp och ännu längre bort hur de alla tillsammans försvinner i rök. Ser ni på hela tablån den myckna rörelsen bland folket: somliga får spö för att
de bränt andra åt helvetet för att de svurit falskt.
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Ho, ha! Sehen sie die Placat von der neue Renteperaknung; derunter står
der kenig, nemer sine untersåteres penger und giebet ess mitt einen gnädiger
hand an die favorite, Pagen und Comödianter. Dieser ist ein keniglicher
styck.
Ho, ha! Sehen sie dass Ekolsunds schloss. Sehen sie der kenig stehende
på knä for die Drottninge. Er bitte dass sie wolte nehme der __ __ __ und so
fick die arme Drottninge och en mahl schmaka dass sum war gut: dass war
eine admirable Politische Plan, so heimlich, so heimlich, dass alle die
Schwedische Nation wiste dafon.
Ho, ha! Sehen sie den Reikstag von or 1778: den kenig hatte gifit den hele
Nation ein narre pakledning. Han hanterede und schläppte auch die ständer
als narrer. Aber Er nehmte Ihre penger. Dass var kustlich.
Ho, ha! Sehen sie die Hofflefned. Da springet der kenig mitt seine favoriten, Pagen und Comödianten: Da sehen sie die Hoff Damen in seine kammer. Eine part von die HoffCavalieren sind vor lange zeit vorderwete; den
andre part haben einander zu Maitressen. Wass wollen die arme Damen da
göre? Sie nehmen die Gardes karlar, Dragoner, laquayer etc unt plantierer
op alle sider galanterien. Wen der mahler mahlet feuer unt rek op diese tapleau, so wird dass die Sodom unt Gomorra von die alte Testament.
Ho, ha! wollen sie sehen der kenig op sin Lit de Justice. Er schlafet da so
herrlich; aber halv schlafende dömer han den Oberst Gyllenschwan, unt anställer die grausame narrspielen mitt den Halldin, mitt den boschafsskatt, unt
viele andere domar unt narrspielen, sum stehen zu lesen in Margine.
Wollen sie sehen die store Monumenter von der zeit der G. III. Ho, ha! da
sehen sie sture schlott in Stockholm, das plir fordervat, vor dass plir aldrig
reparirt.2 Ho, ha! sehen sie dass antique schlott Gripsholm. Sehen sie die alte
kirke, worin die alte Drottninger Hedvig Eleonora unt Ulrica Eleonora erede
deres andacht! Der kenig G. III machte die kirke zu eine hubsche Theater,

2

Alla tillsammans bildar en vacker och högtidlig symfoni och spektakel. Ho, ha! Ser ni plakatet från den nya ränteberäkningen; därunder står kungen, tar sina undersåtars pengar och ger
dem med nådig hand till favoriterna, pagerna och komedianterna. Det är ett kungligt stycke.
Ho, ha! Ser ni Ekolsunds slott_Ser ni kungen stående på knä för drottningen. Han ber att hon
ska ta - - - så fick den arma drottningen också en gång smaka det goda: det var en beundransvärd politisk plan, som var så hemlig, så hemlig, att hela svenska nationen kände till den Ho,
ha! Ser ni riksdagen från år 1778: kungen hade givit hela nationen en narrdräkt. Han hanterade och släppte också ständerna som narrar. Men han tog deras pengar. Det var kostligt. Ho,
ha! Ser ni hovlivet. Där springer kungen med sina favoriter, pager och komedianter: Där ser ni
hovdamerna i sina kammare. En del av hovkavaljererna är sedan länge fördärvade; den andra
delen har varandra till mätresser. Vad skall de arma damerna göra? De tar gardeskarlarna,
dragoner, lakejer etc och strör galanterier omkring sig. När målaren målar eld och rök på
denna tablå, blir det Sodom och Gomorra från Gamla testamentet. Ho, ha! vill ni se kungen på
sin justitiebädd. Han sover där så härligt; men halvsovande dömer han Översten Gyllensvan,
och anställer de grymma narrspelen med Halldin, med boskapsskatten, och många andra
domar och narrspel, som står att läsa i marginalen. Vill ni se de stora monumenten från Gustaf
III:s tid. Ho, ha! där ser ni stora slottet i Stockholm, som blir förstört, för att det aldrig blir
reparerat.
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wo er agirede mitt store nit und extasen än die Drottninger bittet Gott. Er
war fedd zu ein stor unt complet Comödiant.
Ho, ha! Sehen sie dass grosse Opera haus. Dass ist die 8te merveille von
die welt. Sehen sie wo der kenig springet von eine loge zu den andern, wie er
lachet und arbeiter mitt handklappninger so lange die spectacle continuirer.
Ihr canaille Volk! hurra doch ein mahl aber sie står still unt tiger. Dass ist
sehr petrefliche.
Ho, ha! Sehen sie dass schloss Drottningholm mit sein prygger sum ramler unt seine Englische trägårder.
Ho, ha! Sehen sie den grund von den schloss Brahelund. Der kenig lagte
den ferste sten. Die Actricen kastete plonster på den kenig unter eine schene
vocal unt instrumental musique. Dass war eine gledje vor den arme petrefede
kenig.
Ho, ha! Sehen sie dass Schloss Haga unt die hemlige Cabinette wo der
kenig habe so viele plaisiren. Op den pireau lieget die planer von die Palatser unt trägårder zu Haga unt Brahelund, Gustaf Wasa, Pirger Jarl, die Prologue von Thetis unt andere Prologuen worauf die kenig selbst arbeite. Nach
heger hand hänger die Portraiten von Hindric in Castilien, sein Favorit
Bertrand von Cuesa, Carl VI in Frankreich, Machiavel unt Eric XIV in
Schweden, unt op die wänster hand viele Portraiten von diverse arsen den
der kenig ensam kennet.
Ho, ha! Sehen sie die Statue von der kenig Gustaf der 1ste. Sehen sie wo
der kenig paradire mitt sin pare wärje unt macht seine pirouetten unt honneur vor diese statue. Göre sin hubsche Music mitt Cantaten bey diese herrliche Ceremonie. Ho, ha! Sehen sie wie kleine der dritten war vor der erste.3
Ho, ha! wollen sie sehen die underbare Reiser dass kenig Gustaf III. Sehen sie wo er reisede die erste jahren nach den revolution zu pferd, hengende
på schne mit eine courir pitsche in fullen courir upfer unt utfer alle packer.
3

Ho, ha! Ser ni det antika slottet Gripsholm. Ser ni den gamla kyrkan där de gamla drottningarna Hedvig Eleonora och Ulrika Eleonora förrättade sin andakt! Kungen G. III gjorde kyrkan
till en stilig teater, där han agerade med större nit och extas än med vilken drottningarna
tillbad Gud. Han var född en stor och komplett komediant.Ho, ha! Ser ni det stora operahuset.
Det är världens åttonde underverk. Ser ni hur kungen springer från en loge till den andra, hur
han skrattar och arbetar med handklappningar så länge spektaklet fortsätter. Ert kanaljefolk!
Hurra då någon gång men de står stilla och tiger. Det är mycket bedrövligt.Ho, ha! Ser ni
Drottningholms slott med sina bryggor som ramlar och sina engelska trädgårdar. Ho, ha! Ser
ni grunden till slottet Brahelund. Kungen lade första stenen. Aktriserna kastade blomster på
kungen under en vacker vokal och instrumental musik. Det var en glädje för den arma bedrövade kungen.Ho, ha! Ser ni slottet Haga och de hemliga kabinett där kungen har så många
nöjen. På byrån ligger planerna för palatsen och trädgårdarna vid Haga och Brahelund, Gustaf
Wasa, Birger Jarl, prologen från Thetis och andra prologer med vilka kungen själv arbetar. på
höger hand hänger porträtten av Henrik från Kastilien, hans favorit Bertrand von Cueva, Carl
VI i Frankrike, Machiavelli och Erik XIV i Sverige, och på vänster hans många porträtt av
diverse arslen som endast kungen känner. Ho, ha! Ser ni statyn av kungen Gustaf den 1ste.
Ser ni hur kungen paraderar med sin blottade värja och gör sina piruetter och honnör framför
denna staty. Gör sin stiliga musik med kantater vid denna härliga ceremoni. Ho, ha! Ser ni hur
liten den tredje var framför den förste.
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Sehen sie wie Er rullirede in eine Carosse mitt 10 pferde alles in courir.
Sehen sie die arme punde-pferde liegende op alle wege! Sehen sie nicht die
Schwedische korper unt kråker celebrirt mit seine kustliche stemme den
suite der G. III. Sehen sie weiter der kenig in seine Caise mitt drey pferde:
Dass gehet so fort als vor den profet Elias sum for nach himlen. Ho, ha! alles
dieses war tapfer und keniglich.
Ho, ha! Sehen sie die gantze Schwedische Flotte mitt seine wimpler unt
flagger. Der kenig for fimften mahl zu Carlscrona; aber er pergripede nicht
mer davon än mine Herrer verstehen sig darauf von diesen Tapleau. Dass
gehen voorde wind. Ho, ha! schene raritet! Sehen sie wo der kenig schlengte
sich auf sein pferd bej Parola Malm. aj, aj, er pred sin armpipa ab. Der LifMedicus Solomon machte ein stur meisterstuck: sum courirte wass sum nicht
war schadet. Ho, ha! dass war ein sonderliche comödie.
Ho, ha! wollen sie sehen der kenig fahre zu fremde land? Sehen sie die
Nordische Semiramis op sein Thron mitt grosse prackt. Da kömt der
nordische Salomon unt macht viele courbetten unt coplimenten. Sie kysset
ihn auf sein mund, aber er kysset sie auf seine ars : So mussen die kleine
Monarchen in 18ten seculo gere mitt die sture. Der kenig får en Spanische
rer mitt goldknapp unt band von diamanten unt er gebet die kajserinn der
grosse rubin von Reichs juvelen. Ho, ha! dass war eine schene byte.
Ho, ha! Sehen sie dieses. Der kenig ist bej Spaa. Sehen sie wo er reitet
sum ein poike. Sein pferd culpitirt. Der pferd von der B. Cederström ist so
vernuftig unt wolte nicht schpringe über den liggende kenig: der Baron plef
pelönt; aber nicht den arme pferd. So unbillig gehet es in der welt. Sehen sie
der kenig in Rom, Pisa unt Mantua.4 Sehen sie wie er peuntrte alles was ser
sehet, unt die Italiener peundrete dass ein Nordische Monarch war so gantz
italienisch. Sehen sie die kenigin von Neaple sum folgte den kenig tète à tète
4

Ho, ha! vill ni se konung Gustaf III:s underbara resor. Ser ni var han reste de första åren
efter revolutionen till häst, hängande på sned med en kurirpiska i full karriär uppför och utför
alla backar. Ser ni hur han rullade i en kaross med 10 hästar i full karriär. Ser ni de arma
bondhästarna som ligger på alla vägarna! Ser ni inte de svenska korparna och kråkorna med
en kostlig stämma hylla Gustaf III:s svit. Ser ni vidare kungen i sin schäs med tre hästar. Det
går så fort som för profeten Elias som for till himlen. Ho, ha! Allt detta var tappert och kungligt. Ho, ha! Ser ni hela den svenska flottan med sina vimplar och flaggor. Kungen for för
femte gången till Karlskrona; men han begrep inte mer av det än mina herrar förstår av denna
tablå. Det går för vinden. Ha, ha! sköna raritet! Ser ni var kungen slänger sig av sin häst vid
Parola Malm. aj, aj, han vred av sin armpipa. Livmedikus Solomon gjorde ett stort mästerverk: som botade det som inte var skadat. Ho, ha! det var en egendomlig komedi.Ho, ha! vill
ni se kungen fara till främmande land? Ser ni den nordiska Semiramis på sin tron med stor
prakt. Där kommer den nordiske Salomon och gör många krumbukter och komplimanger.
Hon kysser honom på hans mun, men han kysser henne på hennes arsle: Så måste de små
monarkerna i det 18:e seklet göra med de stora. Kungen får ett spanskt rör med guldknapp och
band av diamanter och han ger kejsarinnan den stora rubinen från riksjuvelerna. Ho, ha! det
var ett vackert byte. Ho, ha! Ser ni detta. Kungen är vid Spaa. Ser ni var han rider som en
pojke. Hans häst välter. B. Cederströms häst är så förnuftig och vill inte springa över den
liggande kungen: baronen blev belönad; men inte den arma hästen. Så orimligt går det till i
världen. Ser ni kungen i Rom, Pisa och Mantua.

343

115

120

125

130

135

in dass thorn: Sehen sie op sine pedragte mine wie hon plef attrapirt in sein
calculen. Ho, ha! dass war erbarmelich.
Ho, ha! nu sollen sie få sehen die rares spectacle in die welt. Dass ist auf
diese store tapleau wo der mahler surpasirt sich selbst. Da sitzet der kenig op
sein Thron mit seine krone på schne unt sin spire faller op sine knän. Er
wolte ware gnädig unt wänlich; aber es knipet ihn in sein kopf unt hertze, so
seine inqvietude scheinet op sin ganze maintien. Den Thron hatte zu supporter fire staltrader, sum dingler unt wingler zu alle sider, so man schule
tru, dass hele den spielewärk schulle ramle in putten; aber patience, mine
Herrer! dass gehen nicht so hastig. Diese supporten masqviret in den front
von der Bar. Armfelt, sum wänder sin angesicht gegen der kenig. Auf seine
bixer ist mitt goldenen buchschtaven geschriben dass wort Favorit. In same
postur står bej ihn der Baron Hind. Sparre; aber ein Teuffel schtår da bej unt
mitt eine schwampe porttwätter dass glückliche Favorit. Darbej star andere
junge herrer sum ambitionirer same inschription. Op den heger hand hänger
stycken von den Regierungs Form, unt andre Reichs Lager; aber so schlitne
unt schmutsige, dass sie macht inge parade. Op den wänster side henge
mange Opera Redeux von Gustaf Wasa etc. diese side ist best ornirt. Pakfere
bewares den Publication von die warning for schreiben unt talen, unt differente verklarungen von der Truckfrihets Verordninger. Zwischen diese supporten ist ein stur cavitet. Alle die vorschlager sum skole schaffe penger
logire der unt disputire unt hålle ther en verbunte puller. Sehen sie den Baron Ruuth mitt viele tomme punger sum han filler mitt präntwijn. Sehen sie
den General Sinclair: Han wollte att den gantze armée schulle verschtå sin
Reglement vordie han pegripede dass nicht selbst.5 Sehen sie den General
Toll, sum commandirer dass gantze Generalität unt die Vestunger. Sehen sie
nicht wo schlug han schtår unt tittar uber axel nach den conjunctur. Sehen
5

Ser ni hur han beundrar allt han ser, och italienarna beundrar att en nordisk monark var så
fullständigt italiensk.Ser ni drottningen av Neapel som följde kungen på tu man hand i tornet:
Ser ni på hennes bedragna min hur hon blev lurad på sina planer. Ho, ha! det var erbarmligt.
Ho, ha! nu skall ni få se det ovanligaste spektaklet i världen. Det är på denna stora tablå som
målaren överträffat sig själv. Där sitter kungen på sin tron med sin krona på sned och hans
spira faller på hans knän. Han vill vara nådig och vänlig; med det kniper honom i hans huvud
och hjärta, så hans oro syns på hans hela hållning. Tronen har till stöd fyra ståltrådar, som
dingar och vinglar åt alla håll, så man skulle tro, att hela skådespelet skulle ramla i putten;
men tålamod, mina herrar! det går inte så hastigt. Dessa stöd döljs i fram av Baron Armfelt,
som vänder sitt ansikte mot kungen. På hans byxor står ordet favorit skrivet med guldbokstäver. I samma pose står bredvid honom Baron Henrik Sparre; men en djävul står där bredvid
och tvättar bort den lyckliga favoriten. Där bredvid står andra unga herrar som eftersträvar
samma inskription. På höger hand hänger delar av regeringsformen, och andra rikets lagar;
men så slitna och smutsiga att de inte ger någon ståt. På den andra sidan hänger många operaridåer från Gustaf Wasa etc. denna sida är bäst utsmyckad.Bakom förvaras publikationen om
varningen för att skriva och tala, och olika förklaringar av tryckfrihetsförordningen. Mellan
dessa stöd är ett stort hål. Alla förslagen för att skaffa pengar håller till där och diskuterar och
håller där ett fördömt buller. Ser ni Baron Ruth med många tomma pungar som han fyller med
brännvin. Ser ni general Sinclair: han ville att hela armén förstås sitt reglemente för han förstod det inte själv.
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sie den Stats Secretair Schröderheim unt Carlsson, sum löper unt priser den
kenig nacht unt tag unt bitte: gnädigste kenig! gebet uns Privilegium Exclusivum zu prejen unt körpen. Sehen sie den honnete grafs Wachtmeister sum
plyges unt schämes vor sin Reichsdrotts. Ho, ha! Sehen sie framvor dess
Thron sture pord sum är så wäl anrättat? Sehen sie die hoff Cavailleren,
poike unt Damen nehme sine stycke unt so springe sine wege. Sie sind alle
hoffleute GIIIs alle zusammen plife aldrig mätte oder vergnugte. Sehen sie
diese sture plan da so viele Acteuren unt Danseusen wimlar als wie die
prumser in retmånat. Alle zusammen agire nacht unt tag; aber man weiset
nicht wass vor piece schall schlute dass spectacle. Ho, ha! Sehen sie bej
diese marginal die Reichsz Räte. Sie habe eine kleine plats. Sehen sie Arlequin dabej. Ach wass er hat vor eine keniglicher mine.
Ho, ha! Sehen sie die Reichs Ständer von jahr 1786. Bej diese truppe,
sum gehen so missnegde sin weg. Hör wie sie schweren zwischen seine tänder.6 Ho, ha! sehen sie die tausen unt tausen köpfer in margine. Dass ist die
menige schwedische Nation, sum gape på alles wass sie sehen, unt nach den
fereschtående zeit, sum peteknes mitt die moln unt meteoren sum plenke
höjst på diese herrliche unt grosse tapleau. Wenn die Herrn Spectateuren

6

Ser ni general Toll, som befaller över hela generalitetet och fästningarna. Ser ni inte hur
slugt han står och tittar över axeln på konjunkturen. Ser ni statssekreterarna Schröderheim och
Carlsson, som springer och prisar kungen natt och dag och ber: nådigste konung! ge oss Privilegium Exclusivum att skinna och korpa. Ser ni den rättskaffens greve Wachtmeister som
blygs och skäms för sin riksdrott. Ho, ha! Ser ni framför tronen stora bord som är så väl anrättade? Ser ni hovkavaljererna, pojkar och damer ta sina bitar och så springa sin väg. De är alla
GIII:s hovfolk allesamman blir aldrig mätta eller nöjda. Ser ni denna stora plan där så många
skådespelare och dansöser vimla som bromsarna i rötmånaden. Allesammans spelar natt och
dag; men man vet inte vilken pjäs som ska avsluta spektaklet. Ho, ha! Ser ni riksråden vid
denna marginal. De har ingen plats. Ser ni Harlequinen där bredvid. Ack vilken kunglig min
han har. Ho, ha! Ser ni rikets ständer från år 1786. Vid dessa trupper som så missnöjda gå sin
väg. Hör hur de svär mellan sina tänder.
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können wise mich något nerrenspiel in die welt sum approchirer zu dieser,
so sollen sie kriegen sin gelt mit intresse.7

7

Ho, ha! ser ni tusen och tusen huvuden i marginalen. Det är den meniga svenska nation, som
gapa åt allt de ser, och åt framtiden, som betecknas med moln och meteorer som blänka högst
upp på denna härliga stora tablå. När herrarna åskådare kan visa mig något narrspel i världen
som liknar detta, så skall de få sina pengar med ränta.
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Kommentarer och ordförklaringar
Lanterna Magica tidig anordning för projicering av bilder mot en vägg eller
ett lakan
rad 3 Drottning L.U. Drottning Lovisa Ulrika (1720–1782). Mor till Gustaf
III.
3 Lit de parade fr. paradsäng. Ofta i betydelsen att ställa ut lik till beskådande under ceremoniella former, men i detta fall avses troligen Lovisa Ulrikas offentliga barnsäng. Eftersom det var en potentiell tronföljare som
skulle födas måste födseln ske under övervakning av rikets högst uppsatta
personer, så att de kunde kontrollera att barnet inte byttes ut.
4 Rosenstein Nils Rosén von Rosenstein (1706–1773), livläkare.
4–5 der klämte… kronprins Gustaf drabbades av en förlossningsskada som
bland annat orsakade sned panna och hälta
8 revolution Gustaf III:s statskupp 19 augusti 1772
9 kenig Adolph Troligen Gustav II Adolf, en av Gustaf III:s förebilder.
10 Hofpredikant Wrangel Carl Magnus Wrangel (1727–1786). Överhovpredikant 1771.
12 Bucephalus Alexander den stores häst.
15 Sehen sie der Riks Sal… Syftar på hur ständerna samlades i rikssalen
efter Gustaf III:s statskupp 1772 och antog kungens förslag till ny grundlag.
17 hundschwötter från svenskans ”hundsfott”, vanligt skällsord med den
ordagranna betydelsen ”hundfitta”.
18 die Hertzogin Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta (1759–1818), gift
med kungens bror hertig Karl. År 1775 offentliggjordes att hertiginnan väntade barn, men det visade sig vara en skengraviditet.
20 kronpränneri Inrettning Gustaf III genomförde 1774 en impopulär
brännvinsreform som gav staten monopol på brännvinstillverkning.
20–21 General Wrangel friherre och generalmajor Georg Gustaf Wrangel
(1728–1795). Aktiv i utformandet av det nya brännvinsmonopolet. Ingick i
brännvinsdirektionen 1775–1781.
21 Finance Minister Liljecrantz Johan Liljencrantz (1730–1815), före adlandet Westerman. Gustaf III:s finansstatsekreterare 1773–1786 och aktiv i
utformandet av det nya brännvinsmonopolet.
22 Page Cederfelt Per Cederfelt (1751–1841), kammarpage hos Gustaf III.
29 Placat von der neue Renteperaknung Syftar troligen på den kungliga
kungörelse som utgick den 6 december 1776 angående ”kronans penningeräntors utgörande hädanefter”, vari förklarades hur myntrealisationen skulle
gå till. Ordet ”ränta” avser här skatt till kronan.
33–37 Sehen sie der kenig stehende… Syftar på Gustaf III:s försoning med
sin drottning i syfte att nio år efter bröllopet fullborda äktenskapet och producera en arvinge. Innebörden av det censurerade ordet är tvetydigt. Det kan
antingen läsas som valfritt ord för det manliga könsorganet, eller som
”Munck”, syftande på ryktet att stallmästare Munck anlitades av kungen för
avla en tronarvinge.
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39 narre pakledning syftar på den nationella dräkt Gustaf III införde 1778
46 galanterien kurtiser, flyktiga kärleksförbindelser
47 Sodom unt Gomorra I 1 Mos. 19 beskrivs hur Gud förstör dessa städer
på grund av invånarnas syndiga leverne. Städerna används ofta som symboler för synd, i synnerhet sexuella synder och samkönade sexuella handlingar
mellan män.
48 Lit de Justice Under l’ancien régime en tron i franska parlamentet (en
juridisk snarare än politisk instans) där kungen satt när han bevistade sessionerna. Även om vissa särskilt högtidliga parlamentssessioner där kungen
föredrog nya förordningar. Ordagrant ”justitiebädd”, eller ”rättsbädd”, därav
ordleken att Gustaf III slumrar på sin lit de justice.
49 Oberst Gyllenschwan Överste Fredrik Gyllensvan (1723–1787). Politisk
motståndare till Gustaf III som blev dömd för tjänstefel 1776 och avskedad
från armén. Den fällande domen föll efter påtryckningar och något tveksamma lagtolkningar från kungen. Processen blev uppmärksammad i sin
samtid.
50 Halldin Johan Gustaf Halldin (1737–1825). I en av tidens mest uppmärksammade tryckfrihetsrättegångar i Sverige åtalades Halldin 1779 för tidningsinlägg där han kritiserade tryckfrihetspolitiken, brännvinsmonopolet
och regeringsformen. Han kom att dömas till döden, men benådades av
kungen.
50 boschafsskatt möjligen boskapsskatt. Kan också ha att göra med tyskans
boschaft, som betyder ung. ”ondskefull”.
55 Hedvig Eleonora (1636–1715). Svensk drottning. Gift med Karl X Gustav.
55 Ulrica Eleonora sannolikt drottning Ulrika Eleonora d.ä. (1656–1693),
gift med Karl XI.
56 hubsche ty.(eg. hübsche) stilig, vacker, ofta med ironisk underton
59 Opera haus Gustaf III lät uppföra ett påkostat operahus i Stockholm som
invigdes 1782.
66 Brahelund Område som Gustaf III köpte för att införliva i Hagaparken
och där han planerade att bygga ett storslaget slott.
67 Die Actricen kastete plonster Syftar på festligheterna kring läggandet av
grundstenen till det nya slottet i Brahelund den 19 augusti 1786.
72 Gustaf Wasa Operan Gustaf Wasa hade premiär i januari 1786 med ett
libretto av Gustaf III och Johan Henrik Kellgren.
72 Pirger Jarl Birger Jarl. Musikdramatiskt verk som Gustaf III själv till
stor del skrev och regisserade. Tillkommet till festligheterna kring hertig
Karls giftermål med Hedvig Elisabeth Charlotta 1774.
73 Thetis Thetis och Pelée var den första svenska operan och Kungliga Teaterns invigningsverk. Librettot tillkom under kungens ledning och premiären
skedde i januari 1773.
74 Hindric in Castilien Henrik IV av Kastilien (1425–1474).
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75 Bertrand von Cuesa Henrik IV:s (se ovan) gunstling Beltran de la Cueva ansågs av sin samtid vara kronprinsessans äkta fader. Ryktet sade att Henrik låtit sin favorit befästa tronföljden eftersom han själv var sexuellt oförmögen. Ryktet låg till grunden för ett inbördeskrig där den sedan tidigare
missnöjda adeln försökte få kungens bror erkänd som den officiella tronarvingen.
75 Carl VI in Frankreich Karl VI (1368–1422), kung av Frankrike. Led av
sinnessjukdom och fick tillnamnet ”den galne”.
78 Statue von der kenig Gustaf der 1 ste En staty av Gustav Vasa uppfördes framför Riddarhuset och avtäcktes 23 juni 1774.
79 der kenig paradire syftar troligen på att kungen ledde en militärparad
förbi statyn av Gustav Vasa den 25 juni 1774.
85 Carosse fr. stor täckvagn med vagnskorgen hängande mellan de båda
hjulparen. Användes ofta vid hov.
86 punde-pferde bondhästar. Under 1700-talet var bönder enligt lag tvungna att tillhandahålla hästar för kungen och hans sändebud när de reste genom
landet. Denna s.k. skjutsplikt upplevdes som betungande. I smädeskrifter
mot Gustaf III anklagas han ofta för att driva böndernas hästar så hårt att de
dog av utmattning.
88 Caise schäs, tvåhjulig vagn.
89 Elias I 2 Kung: 2 i Gamla Testamentet upptas profeten Elia till himlen i
en eldvagn, dragen av brinnande hästar och han ”for i stormvinden”. Det
utgjorde ett vanligt motiv för kyrkmålningar och bonader.
92 Carlscrona Gustaf III satsade under 1780-talets början på att bygga ut
den svenska flottan vid flottbasen i Karlskrona.
95 Parola Malm I juni 1783 föll Gustaf III av sin häst och bröt armen när
han inspekterade trupper vid Parola malm i Finland.
95–96 LifMedicus Solomon Elias Salomon (1751–1808), förste livkirurg
1783.
98–99 die Nordische Semiramis Semiramis var en mytomspunnen babylonisk drottning som ofta användes som exempel på en god härskarinna. Här
avses Katarina II av Ryssland, som ofta kallades ”den Nordiska Semiramis”.
99–100 der nordische Salomon Den bibliske kung Salomo prisas i Bibeln
för sin vishet. Här avses Gustaf III.
102 Spanische rer… Spanskt rör, rotting, käpp av rotting. När Gustaf III
1777 vistades i S:t Petersburg för att möta Katarina II gav hon honom en
överdådig knopp till en käpp smyckad med diamanter och pärlor.
103–104 der grosse rubin von Reichs juvelen Överrumplad av Katarina
II:s påkostade gåva vid mötet 1777 skickade Gustaf III en kurir hem till Sverige för att hämta en stor ädelsten som fanns bland de svenska riksjuvelerna,
vilken han sedan överlämnade som gåva till kejsarinnan.
105 Spaa I juni 1780 reste Gustaf III till brunnsorten Spaa för att bättra på
sin sviktande hälsa.
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106 der B. Cederström Bror Cederström (1754–1816), kammarherre vid
hovet och senare hovmarskalk. Följde med kungen till Spaa. Under en kapplöpning till häst föll kungen av sin häst, och för att undvika att rida över honom lät Cederström vända hästen så hastigt att han föll utför en slänt.
109 Rom, Pisa unt Mantua I september 1783 reste Gustaf III till Italien.
111 italienisch ”Italienskt” var ett begrepp som på 1700-talet var kopplat till
samkönade sexuella handlingar mellan män, men uttrycket kunde också användas i betydelsen ”bedräglig”.
111 die kenigin von Neaple Drottning Maria Karolina av Neapel och Sicilien (1752–1814), vars hov kungen besökte under sin resa genom Italien.
122 Bar. Armfelt Gustaf Mauritz Armfelt (1757–1814). Kom från 1780 att
stå kungen nära.
124 Baron Hind. Sparre Henrik Georg Sparre (1756–1816). Räknades som
en av Gustaf III:s favoriter, men blev i november 1785 misstänkt för att ha
stulit pengar från drottningen å kungens vägnar. Misstankarna tvingade honom att ta avsked från livgardet 1787 och resa utomlands.
133 Baron Ruuth Greve Eric Ruuth (1746–1820). Ersatte 1786 Liljencrantz
som Gustaf III:s finansstatssekreterare.
134–135 General Sinclair Carl Gideon Sinclair (1730–1803). Utarbetade
1781 ett reglemente för svenska infanteriet, vilket stadfästes av kungen.
136 General Toll Johan Christopher Toll (1743–1817).
139 Stats Secretair Schröderheim Statssekreterare Elis Schröderheim
(1747–1795). Anklagades ofta för att sälja pastorat för egen vinning.
139 Carlsson Johan Gustaf von Carlsson (1743–1801). Statssekreterare vid
krigsexpeditionen 1781.
140 Privilegium Exclusivum ensamrätt
141 körpen korpa, roffa åt sig (som en korp)
141 grafs Wachtmeister Carl Axel Wachtmeister (1754–1810). Blev 1787
förste innehavare av det återupprättade riksdrotsämbetet.
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2.4. Lagman T.... Bref från Vallhall til konungen; tolkat
från Göthiskan
Verket finns bevarat i 43 fullständiga versioner och en ofullständig. Grundtexten för nedanstående etablering är versionen i volym E 138 på Uppsala
universitetsbibliotek. (se ovan s. 322). Manuskriptet är präntat med ytterst
prydlig och tydlig antikva. Den inledande kommentaren tycks vara skriven
av Stierneld, men övrig text är sannolikt skriven med annan hand.
(Med Lagman T, torde menas Torgny som höll det skarpa talet til konung
Olof Skötkonung.)
Detta bref blef synligt 1786 i mars

Lagman T.... Bref från Vallhall til konungen; tolkat från
Göthiskan.

5

10

15

20

25

Ehuru jag i flera 100de år vistats i dessa lycksalige boningar, fri från alt det
buller, som gör lifvet uselt ibland tidens barn, och intagen af den sälla förtiusning, som Gudarna tildela, dygdiga, rättvisa och oförskräckta medborgare,
i denna oändeliga evighet; kan jag likväl icke glömma det land, där jag är
född friboren Odalsman, til hvars sällhet jag upoffrade egit lugn, och som
oftast blottstälde mig för de mägtigas vrede, och med hvar jord mit stoft
sluteligen blandat sig. Efter min afgång ur verlden, hafva tidningar från gamla Svitioth, än glädt, än bedröfvat mig. Jag har sedt huru konungarnas efterlåtenhet och tyrannie, de förnämas Regeringssiuka och högdragenhet, samt
folckets partier och förtviflan, ömsom varit ordsaken til alla de oroligheter,
hvilka i förra och senare tider skakat detta af naturen lyckliga land. När Gösta Vasa besteg Thron, brusto mina gamla ögon i tårar; ty jag trodde at mit
fosterland skulle niuta en oafbruten välgång, från samma ögnablick Gösta
ryckte det ur diupaste elände: men knapt hade han lagt sina ögon ihop; förrän
jag blef flat at se en Erik upoffra rikets väl och sin egen säkerhet, för en
misstänksam och regeringssiuk rådgifvares arghet. Hvad gorde icke den
vankelmodiga Jans samvetsyra, och Carl hade varit mindre hård, om icke
ämbetsmännerna under de två föregåendes regering vant sig vid sielfsvåld
och sturskhet. Hvad gläddes jag icke vid at se den sista manliga Ätteläggen
af Vasas outspädda blod, täfla med sin stamfader uti nit för gudalära, och
kiärlek för sina undersåtare. Jag vet, konung, at Du tagit Gustaf Adolph til
ditt efterdöme: men Dina undersåtare hafva ännu icke sedt mera af hans tidehvarf, än endast hans vida byxor. Början af Christinas regering svarade
emot Oxenstiernas insigter och mandom; och slutet kunde ej blifva annat, af
et lärdt, yrt, högdragit, och på nöjen begifvit fruentimer. Carl den Xdes förnuftiga tapperhet, och den XItes försigtiga hushållning, satte riket i det välstånd, at det bibehåller sig ännu, oacktat, man arbetat på dess undergång
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under 5 följande regenter. Carl XIItes yra krigslystnad; Ulricas lågtänckta nit
at upoffra alt för at utestänga hollstenska huset från Thronen; Fredrichs
räddhoga at blifva skild ifrån en krona, den han genom list, konungamord,
och konungamagtens plötsliga förstörande, tilskantsat sig; Din fars klenmodighet och bundna händer; samt Din egen fega sömn, under vekliga nöjen,
sedan du fick magt at göra godt, om Du ville, och hvartil försynen gifvit Dig
styrka och gåfvor; Alt detta har bragt riket i yttersta nöd och förtviflan, så
Thor må veta, om det utan underverck kan hjelpas. Ville du vakna up och
göra hvad du förmår, så torde sverige än en gång få se Gustaf Adolphs tidehvarf. Men då skola icke aristokratiska rådgifvare få handhafva Din spira;
Egennyttiga och tilltagsna ämbetsmän få leka med Dit svärd; En snål och
egen fördel sökande skattmästare få sönderrifva Din Nyckel; Äpplet pantsättas hos Utlänningar för at kunna anställa Tornerspel, införa yppighet och
öfverflöd, och underhålla förnäma horor. Du bär ju då Din krona, endast för
syn skull, och Din Mantel at dölja den invärtes uselheten. Vakna upp kong
Gösta och se på Dina ärfda rättigheter. Lät icke Dit Majestät blifva et rof för
dumdryga, klemiga och vekliga bytingar, Dina gunstlingar; hvilcka förena
poikeår med veklighet, och smickra Dina begär at förblinda Dina ögon. Stat
up och se huru ämbetsmännerna handtera Dina undersåtare, endast at hos
dem väcka missnöje öfver Din regering; ty det är ej mera den tid då man
tilräknar de förnämre hvad som händer, (oacktat aristocrater aldrig haft så
mycket at säga som nu.) Nej magten ligger i Din hand och af Dig skall ansvaret utkräfvas. Se en hel menighet, snart färdig, at på Dig hämna det våld,
en egennyttig Drätsel Minister, väldige Domare, en efter namnkunnighet
sökande fordom rådgifvare, en af Bränvin yr General, och illistiga rådsherrar, utom 100de andra, på lagens bekostnad utsväva. Om din statsprincipe är
at utarma adeln och de rika, genom pragt och öfverflödiga nöjen, samt almogen genom utlagor, för at med mera säkerhet lemna rikstömmen åt tiufpoikarna och vältra Dig sjelf i vällustens famn; så vet, at denna maxime är närmaste slägting til Christierns bödelyxa, och än kan en vasa få lust, at med
Dalkarlars hielp, förtiena en krona. Ännu är ej Erics fängelse förstört, och
ännu lefver minnet af Sickerts kula. Vakna då i Herrans namn innan stafven
blir bruten öfver Dit hufvud. Din period torde nå sit mål innan Du tror, och
Din feghet snart bringa dig til något, som ej står at hielpas. Du hör Ditt
folcks nödrop, och låter smickrande gunstlingar stänga alla tilgångar til Din
thron. Du ser uptäckter i allmänna papper, men antingen läser Du dem aldrig, eller blir skämt och ett flatt åtlöje all Din åtgärd, eller tillåter Du samvetsslagne och hämdfulle ämbetsmän upväcka processstormar, mot den som
sagt sanningen, hvarefter de tysta honom med bedrägeliga löften och tubba
honom at sälja sit samvete och betryckta medborgares försvar, för munväder
och hopp om et glittrande snömos. Glömer Du hvad Din Mor utspridt om
den telning, som en gång skal ärfva Din thron. Vet at Dit upförande emot
hans tilkomande undersåtare, skal antingen försäkra honom om sit arf, eller
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ock uplifva detta rygte til hans undergång, och folckets inbördes blodsutgiutelse.
Kommentarer och ordförklaringar
rad 5 Odalsman självägande bonde. ”Odalstånden” användes under privilegiedebatten 1770–1772 ofta som sammanfattande för de ofrälse stånden.
7 tidningar underrättelser, nyheter
8 Svitioth fornnordisk benämning på Sverige.
17 Jans Johan III:s.
23 hans vida byxor Syftar på den nationella dräkt Gustaf III införde 1778,
vilken var tydligt inspirerad av Gustav II Adolfs tid.
29 at utestänga hollstenska huset från tronen När Karl XII stupade fanns
två kandidater till tronen, hans systerson hertig Karl Fredrik av HolsteinGottorp och hans syster Ulrika Eleonora d.y.
30 konungamord Misstankar fanns om att Fredrik av Hessen-Kassel, sedermera Fredrik I, låg bakom Karl XII död.
31 konungamagtens plötsliga förstörande Efter Karl XII:s död ersattes
enväldet av ett tidigt ”parlamentariskt” styre där konungamakten var svag.
37–39 spira […] svärd […] Nyckel […] Äpplet […] Till riksregalierna
räknas bland annat spiran, rikssvärdet, nyckeln och äpplet, som alla representerar olika aspekter av kungamakten.
44 bytingar okvädinsord, ung. vanskapade, föraktliga varelser, "avföda",
"valpar”.
51 Drätsel Minister ung. finansminister.
51 väldige partiska
52 en af Bränvin yr General Georg Gustaf Wrangel (1728–1795). En av
upphovsmännen bakom det statliga brännvinsmonopolet.
57 Christierns bödelyxa Kristian II (1481–1559). Dansk kung (1513–
1523). Ansvarig för Stockholms blodbad 1520. Störtades från den svenska
tronen av Gustav Vasa.
59 Sickerts kula En man vid namn Sicré (ibland skrivet Siquier) misstänktes ha skjutit Karl XII.
59–60 innan stafven blir bruten öfver Dit hufvud Syftar på det forntida
bruket att domaren bröt sin domarestav över den skyldiges huvud efter att en
dödsdom förkunnats, som ett tecken på att han slutfört sin uppgift.
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2.5 Jemnförelse emellan de trenne Gustafwer
Av detta verk finns 42 kända avskrifter, varav en på danska. Nedanstående
etablering är baserad på versionen i volym F581 (s. 48–50) på Uppsala universitetsbibliotek. Om volymens proveniens står skrivet på försättsbladet,
med Adolf Ludvig Stiernelds hand: ”Strödda politiska skrifter i prosa och
vers rörande Konung Gustaf den tredjes tidevarf. Skrifvit med framl:
Översten och Riddarn C: Maur: von Gerdtens hand och mig gifvit 1805.
Stjerneld”.
Volymen är inbunden och innehåller i övrigt främst oppositionella verk
från Gustaf III:s regeringsperiod. Det aktuella manuskripet är, liksom innehållet i hela volymen, skrivet med tydlig antikva.
Emendationer
strof 5, rad 3 gör F581 gor

Jemnförelse emellan de trenne Gustafwer.

1
2
3
4

1mo
Den första Gustav haar åt Swärge Frihet gifwitt,
Den Andra har dess glantz till största högden drifwitt
Den Tredie ett fritt folck haar under okett lagdt
Ock Träldoms Andan snart till högsta spetsen bragt.
2do
Den Första infört haar hos oss ren Guda Lära
Den Andras död skall om Hans Troo fult wittne bära
Den Tredie haar försökt från Kojan up till Trohn
Med mened göra slut på all slags Relegion.

1
2
3
4

3tio
Den Första steds bööd till att skydda dygd och seder
Den Andras hela lijf bestod af mod och heder.
Den Tredie skygg och liumsk till gycklarn tilflygt taar
Ock sist beröm och mod af smickrarns tunga drar.

1
2
3
4

4to
Den Första wille att hvar bonde skull’ riker wara
Den Andra fast i krig, förstod swänskt blod att spara
Den Tredie Landetts märg förstöör i Öfwerflööd
Ock suger folketts blod, som suckar i sin nööd.

1
2
3

5to
Den Första Kongl: Pracht, med Tarflighet förenar.
Den Andra stoor och stålt, sig all slags Pråhl förmenar
Den Tredie i Lapprie gör, et ohört slöserie

1
2
3
4
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1

Som blandas oftast med ett skamlöst gnierie

1
2
3
4

6to
Den Första sökte att i tienst få mogna männer
Den Andra stora männ, städs hadd till Rååd och Wänner
Den Tredie utaf barn, sitt stööd och glädie haar
Ock alt hvad mogett är, Han aldeles ej fördrar.

1
2
3
4

7mo
Den Första kring sitt Land, som en huusfader wanckar
Den Andra utom Lands, war stor i wärf och tanckar
Den Tredie i sitt Land, Bond’Hästar kör ihiel
Ock räser ut till tröst, för en beängstad siäl.

1
2
3
4

8vo
Den Förstas Hielte Dygd, i Swärige Aldrig glömmes
Den Andra ganska stoor af hela werlden dömmess
Den Tredie också Lyst, för folckett uti tahl
Men har sitt rätta lius, på en Theatre Sal

1
2
3
4

9no
Den Första feck i freed, en longlig lefnad sluta
Den Andra altför snart, sitt hielte blod måst giuta
Den Tredie alt sitt folck, Till Took och dårar gör
Hvad under om till slut, Han sielf på dårhus döör.
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Kommentarer och ordförklaringar
strof 2, rad 2 fult fullt
strof 3, rad 1 steds städse, alltid
strof 5, rad 1 Tarflighet enkelhet, måttlighet, anspråkslöshet
strof 5, rad 3 Lapprie strunt, bagateller
strof 5, rad 4 gnieri gnideri
strof 5, rad 4 beängstad från tyskans beängstigt, orolig, rädd.

2.6 Det Politiska Samtalet på Maja Lisas Caffehus
Av detta verk finns 13 kända fullständiga versioner. Nedanstående etablering
är baserad på versionen i volym E138 på Uppsala universitetsbibliotek. (se s.
322) Manuskriptet är skrivet med prydlig tysk stil, sannolikt inte av Stiernhielms egen hand.
Emendationer
rad 48 Slösa E138 Skola
197–198 förvärfvad E138 förvärfvd
202 heller E138 eller
216 Compliment E138 Compiment

Det Politiska Samtalet på Maja Lisas Caffé Hus.

5

10

15

Rojalisten. Här är förbannadt tomt på Maja Lisas i afton.
Patrioten. Det lär komma deraf, at man om Söndagarne merendels är bortbuden, eller gjör visiter.
Rojalisten. Men det är dumt, ty man har intet sällskap. A propos, dricker ni
öl, eller ska vi supa?
Patrioten. Jag tackar jngendera.
Rojalisten. Vi ha besatta tider nu, och det kostar på en bra karl, at icke få
revange på det packet; men jag hoppas de snart ska bli sålda, ty 60 000 man
Preussare och 18 Engelska Linie skjepp är på vägen til kungens tjenst. Har ni
läst medborgaren? Och hvad tycker ni om den poiken?
Patrioten. Jag har läst någre sidor, men finner honom så osmaklig, utan raisonement och snille, at jag ej längre kunde härda ut.
Rojalisten. Ja, men han skrifver magnifiquet.
Patrioten. Jag tycker, han är en Politisk Skojare, som basunerar, för at leda
en god trogen allmänhet från sit sanskyldiga interesse. Jag har ock hört predikstolen förnedras med detta Politiska kanståperiet, och om jag ej bedrar
mig, så är det en utsvulten gullmakare, eller hungriga Präster, hvars toma
magar ropar efter bröd och Pastorat.
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Rojalisten. Är ni rasande, som vill disputera Tryckta skrifter? Bror Oldbg+
och Bror Timn‡ som begge äro Compagnie Chefer och dessutom en grossör,
som talar hela långa meningarne, har berömt honom och sagt, at han är en
stolt karl.
Patrioten. Jag tror alla dessa gynnare om at vara grosseurer på ord, men banquerouteurer på sunda tankar och omdömen; ty det är verkeligen sällsynt, at
hos oss nu mera se något godt original lämna Prässen; och som en stjärna på
vår mörka Horisont, har Probsten Lannerii förträffeliga afhandling om sedernas förderf, ändteligen upgått; hvilken äfven säkert, blifvit et offer för
Skrif Tyraniet, om et Stort sällskap icke gripit sig an.
Rojalisten. Sådant gräl angår mig icke; utan ta mig tusan ha icke de gjordt
som Poultroner och Landsförrädare i Finland, ty hade de bara gått på, så
hade vi nu haft våra förlorade länder och Petersburg med; och den är gement
och nedrigt sinnad, som håller med Arméen.
Patrioten. Får jag lof at fråga, kjänner min herre grunden til Arméens beslut,
och Regerings formens rätta förstånd?
Rojalisten. Det angår mig icke; ty den saken är klar, at ingen får raisonera
om Kongl. Maijts. gjöromål, eller om Regerings Formen bör förstås så eller
så; och hvad mig angår min Herre; så tänker jag med Hofvet och kallar mig
Rojalist; och derföre skjäms jag icke.
Patrioten. Hvad mig angår, så håller jag mig blindvis hvarken til Rojalister
eller Patrioter; jag älskar sanning och Rättvisa, och är af förnuftets Parti.
Rojalisten. Det hör icke hit; utan frågan är, at hålla med Kungen, och den,
som icke det gjör, är en Ryss eller dansk och är icke värd at heta Svensk.
Patrioten. Det är då, efter min Herres mening, svenska nations stämpel, at
vara beröfvad förnuftet?
Rojalisten. Det har jag icke sagt; utan at ingen bör understå sig raisonera om
Kungen och Regerings formen, eller at han behöfver skrifva någon på näsan,
om han vill börja krig eller ej.
Patrioten. Beskatta Landet eller ej; Slösa andras svett och möda på gunstlingar, Comedianter, Spelmän, dants mästare och usla Rimmare med flere
hofvets nåde hjon eller ej; våldföra den stilla och suckande Förtjensten eller
ej, taga mutor, förderfva Sederne och filoutera trogne undersåtare med et
Skrymteri som man hedrar Religionen, men löpa emot hos utländningen med
lättsinniga och förflugne förslager, på oskuldens och den allmänna välfärdens bekostnad, eller ej; tilskapa eller upleta de största Spetsbofvar i Landet,
för at uphöjda til äreställen stifta oenighet, medborgare emellan, at desto
lättare åtkomma folkets goda, och bland de uprörde sinnena få fika efter en
gränslös magt; samt måla denna nedriga Politiquens svarta afsigter med guds
frugtans, Barmhärtighetens och Höflighetens vackra färgor eller ej. NB Här
talas icke om någon gifven Regent.
+
‡

gulldragare.
skomakare.
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Rojalisten. Blanda intet gräl i discoursen herre, utan håll Er vid saken, ty här
är frågan om Arméens sturskhet i Finland. Men efter ni tyckes se beskjedlig
ut, så vill jag väl afhöra Edra tankar, och om jag finner dem rigtiga, skall jag
ge Er rätt, fast jag aldrig är man, at låta disputera mig.
Patrioten. Och efter min nådig Herre tycks ha något medlidande med människjo slägtet, som han lär vara tvungen at umgås med, så vill jag angripa et
röfvare band, för at finna min jouvel. Människjor äga, utom borgerliga lagar,
alla lika rätt i verlden. Borgerliga lagar äro en folkets öfverrenskommelse
om en Regering eller Regent som skall befordra och vaka öfver allmän säkerhet och allmänt väl. Häraf följer, at gud låtit komma Regenter för folkets
väl skull, och icke folket för Regentens ro skull; ty det för håller sig som En
til flere Millioner. Sjelfva Regerings Formen, är et Contract emellan Regenten och folket, som å ena sidan utstakar Hans rättig heter och skyldig heter,
och å andra folkets; lika nödvändig för den timeliga välfärdens skull, för
hvar medborgare, at i hela sin vidd kjänna, som Christendoms kunskapen är
nödvändig för själens eviga väl. Alla Contracter uprättas i afsigt at hållas,
och den som vid dessas uprättelse icke har en sådan afsigt, är en bedragare
emot sin Contrahent; alla Contracter äro af den natur, at då det brytas å ena
sidan, uphör förbindelsen å den andra; och hvart och et Contract som icke
ägde denna egenskap, utan medgaf den ena at kränka, men ålade den andra
Contrahenten, at trofast hålla, eller som är det samma, förböd den ena all
öfver läggning om rätta förståndet deraf, och alt raisonerande om Contractets
rätta efterlefnad, vore en Chimere och et mun väder samt uteslöt all dygd
och rättvisa til grund för mänskliga afhandlingar, och medgaf et Envälde,
lika groft och ohyggeligt, som i de mäst Barbariska stater uti Africa; alla
argumenter häremot stöta sunda förnuftet.
Rojalisten. Håll! Håll! Det är rasande, det är rasande. Hvar står det skrifvit at
Arméen får dömma om hans Majt brutit Regerings formen, då han började
kriget? Det tillhör Ständerne och icke dem; utan de hade bordt gå på.
Patrioten. Det är lyckligt vis icke något ställe i Regerings Formen, som
tillägger Ständerne en speciel rättighet härtil, ty den hade då, som mycket
annat, varit blotta ord, så vida Ständernes kallande eller ej, beror af Kongl.
Maijts blotta behag och godtycke.
Rojalisten. Ha! Ha! Nu är ni fast; således har konungen magt, at gjöra hvad
han vill.
Patrioten: Ja om förnuftet icke hade sit partie – man måste här noga åtskilja....
Rojalisten. Jag skiljer ingen ting; ty bror Oldbgs och Gladmrs sats står fast och
tål intet bevis, at kungen behöfver icke skrifva någon på näsan hvad han vill
gjöra.
Patrioten. Man måste åtskilja Lagliga och naturliga rättigheter; uti de händelser eller frågor der lagen tiger, talar förnuftet, och framkallar människjans
naturliga rätt. Således som folkets väl är högsta lagen och grunden till all
grundlag, och Regerings Formen uti 48§ kraftigt utsätter och förbehåller, at
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intet krig får börjas utan Ständernes ja och samtycke, men icke nämner af
hvem och när det skall undersökas om folkets rätt häruti blifvit kränkt, och
af et sådant stillatigande icke följer, at folket förlorat sin rätt, så måste följa
at svenska Arméen, som å Ryska sidan fant alt fredligt och stilla och icke
minsta motstånd, förrän Fredricshamn af våra blef angripit, hade rättighet
och borde gjöra hvad som skjedde, nämligen med anständiga och underdåniga föreställningar hos Kongl. Maijt antaga sig folkets och hvar medborgares
sak samt Riksens Ständers fri- och rättigheter; Anhålla om deras sammankallande, at afböja de olyckor, som sedermera från danska sidan inträffat; upfylla sina första skyldigheter, Frihetens och grundlagens försvar, enlig hvad de i
18§ besvurit, at vara icke allenast Kongl. Maijt utan äfven Riket och Ständerne med edspligt förbundne. Således tilhör den magten, at afböja grundlagens kullkastande, hvilken Corps som hälst, den må vara Armée, Collegium,
Consistorium, eller Magistrat, eller och om möjligt vore, hvar och en enskilt
medborgare, som först en sådan våda kan inse, och derom blir öfvertygad
samt til et sådant motstånd i stånd satt. Skulle detta icke gjälla, så är mer icke
fråga om frihet utan slafveri, icke et Civiliseradt folk utan fänad, som blind
vis lyder dens röst och händer, som befaller och ålagt oket. Et helt samhälles
väl skulle då bero af en enda människjas kropps och sinnes svaghet, utan at
någon magt där emot gåfves, som kunde afböja det allmänna förderfvet.
Rojalisten: Ja! Men de hade bordt gå på, derföre, at de i freds tider sitta och
dra sina löner. Hade vi bara blifvit Commenderade, vi skulle ha visat, hvar et
rätt svenskt hjerta sitter, och at man bör lyda, men intet raisonera.
Patrioten: Jag är aldeles förbryllad uti hvad syn punct jag skulle anse min
herre; men det bör icke vara någon Militair obekant, hvad hårdt öde armeen
måste vidkjännas genom förbudne, men i mjugg tillåtne Accorder och sednare tiders bränvins vinglerier. Accorderne i Arméen förbödos under det vakra
föregifvande, at icke utestänga en torftig förtjenst och skickelighet; men kort
derpå visades rätta afsigten; at förvandla den en hvar förrut tilhörande och
för värfvade accords rättigheten til en kongl. nåd, och underkasta så väl afskjeds tagande som avancerande, gunstlingars contributioner; häraf har
händt, at Accorderne upstigit öfver 50 procent och at, hvar och en officier
äger uti sin lön endast, ofta knapt ränta, för det utgifne och kan hända förlorande Capital, som syslan kostar, men icke någon belöning för Kronans
tjenst, den han således gjör gratis. Det Circulair som til vederbörande Chefs
vid jndelte Arméen ankommit, uti den verldskunniga Bränvins saken, är så
ohyggeligt, at det, i det afseendet, såsom utan Exempel, icke borde nämnas.
Men hvarföre skall sanningen bland svenske män altid bli trampad eller bort
blandad? Man må åtminstone tala den i hemlighet. Circulairet innehöll, det
ingen skulle sättas på förslag til vidare befordran förr än, han åtagit sig
Bränvins bränning för det sökta Bostället.
Rojalisten. Det var en förnuftig Förordning, ty Bränvins tilverkningen är en
härlig sak både för Stad och Land.
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Patrioten. Det är icke så vist afgjortd; men derefter bör åtminstone icke en
Ämbetsmans förjenster och heder mätas.
Rojalisten. Jag tror ni vill ha ändring i Regerings Formen, och at vi ska
komma på gamla foten; men då bär det åt helfvete.
Patrioten. Då en besvuren lag blifvit kränkt är sjelfva kränkningen et bevis at
den är svag och vådelig, och då följer af sig sjelft, at den fordrar förbättring.
Hvad vår förra Regerings Form angår, så ägde den dråplige egenskaper til et
fritt folks säkerhet, nämligen en viss Riks dags Termin, och en afpassad Rådets myndighet, såsom jämnvigt emellan Regenten och Riket. Men den ägde
der emot stora fel, såsom private måls afgjörande hos Ständerne, men i synnerhet lagskiftande och lagskipande magternes sammanblanning; det vil
säga, hela stånds pluralitets utgjörande, icke af dem, som ägde Landet eller
som det uppehöll, det vill säga, jordägare och näringsidkare, utan af Landets
löntagande tjentemän, som til sin ägande lagskipande och redogjörande
egenskap, äfven förenade den lagstiftande och redoförande. Med et ord sådane, som gjorde Lagen til egen förklaring och ansvarade för sig sjelfve;
derföre bär det ock åt helfvete.
Rojalisten. Ha! Ha! Jag märker ni är någon liten Landt junkare, som sitter
och knogar på et hemman; men hvad vill det säga, emot at vara stadsman,
som altid är så hederlig som någon Ämbetsman eller Adelsman, ty sedan
man utstått sitt straff,# och betalt sin Contribution, så är en an så god som en
an och långt bättre än Arméen i Finland; ty ni må säga hvad ni vill, så äro de
poultroner och Lands förrädare.
Patrioten. Jag kan intet begripa alt detta. Hvad förräderiet angår min herre, så
har jag redan bevist motsatsen; och den som icke antager skäl, utan hyser så
grofva och barbariska tankesätt och följer fördomar, och et blindt nit, spelar
sin role här i verlden som en phantast och lägs i grafven som et nöt. Min
herre bör förlåta min upriktighet, ty jag vet icke hvem jag har at gjöra med.
Hvad åter nu otidig rädd hoga eller Poultronerie angår, så äger det äfven så
litet rum; ty svenska folket är än idag lika tappert trofast och skickeligt til
stor verk som forna dagar, då det blir styrt af en konung, som äger rättrådighet och hyser hederliga tankesätt; och kan väl någon med rediga sinnen begåfvad människja anse saken på det sättet, at svenska nation i en hast, ifrån
et tappert och redligt folk, blifvit förvandladt til mesar och Lands förrädare?
Är det icke omöjeligt, at Adelen och militairen skall vara det, utan at hela
nation med hvilken de äro uti en förenad samman blandning, skall vara det
samma? Och hvarifrån komma så rasande och förbryllade idéer, at Regenten
endast altid är stor, klok och rättvis, men et helt folk slag på kort tid förfalla
och omskapas, om icke ifrån blindhet och fanatisme hos de ringare, samt
egennytta och bedrägeri hos de större? Utan är svenska Arméens beslut i
#

NB. vår stadsman har blifvit afstraffad med en månads vatten och bröd, för våld och tjuf
bränning under förra förbudet.
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Finland, och Ridderskapet och Adelens rådplägningar sidsta Riksdag som alt
åsyftat, at bevara folkets rätt, samt Riksens Ständers fri- och rättigheter, sådane gjerningar, som utmerkas och lysa af idel ära och hjeltemod; och Historien skall vittna hos en efterverld, at hos svenska folket, fast nu förbrylladt
genom listiga tilställningar och genom et tryck och skrif tvång insvept i
mörker bevaras än i dag en ädel kjänsla, af dess uråldriga frihet och ära, från
de stora Gustafvers tide hvarf.
Rojalisten. Sladder, Sladder, skal intet kungen få rå och på sin Thron, den
han har ärft, gjöra hvad han vill.
Patrioten. Konungen bör visserligen rå, men efter de besvurne Lagarne; sin
Thron har han ärft til någon del, men 1772 års Regerings Forme är förvärfvad på Et sätt, som hvar man vet; och den äfven trampas samt alt sättes på
vågspel, medan folket ut armas, och alt aftynar, så blir frågan, om samhällets
frälsning.
Rojalisten. Kungen är ingen gnidare som sitter på styfvern, och ingen är det
heller som har kärlek för honom. Jag har under kriget sjelf blifvit lidande, ty
min Equipering kostar mig ansenligt; min Uniform, min Epolette, min värja
och port d’epée samt denna hatten med sit fält tecken kostar mig öfver 100
Rdr och förtäringen# har ändock mycket aftagit, som utkjörs drängen skall
veta; men man skall väl något gjöra för Konung och Fädernes land.
Patrioten. Det är altför besynnerligt; jag kan intet begripa.... Man måste väl i
alla hushålls frågor, de må vara Rikets eller enskilte taga inkomsten til grund
för utgifterne.
Rojalisten. Hvarför det? Jag har varit 3ne gånger på vakt vid Kongl. Slottet
och vist min heder vid Compagniet så väl som någon an, ty flere Ankare
Bränvin ha stänkit med och draf priset är på min heder detsamma; man tar
väl sin skada igen på andra håll.
Patrioten. Detta alt är Hebreiska för mig, jag förstår intet.... Det är alt för väl,
at vara frikostig, då det skjer med urskillning, och icke på andras bekostnad;
men jag har svår för at gjöra min herre någon Compliment, ty jag är helt för
bryllad om dess situation.
Rojalisten. Jag skjäms icke för mig sjelf. Men hvem är ni min herre? Hvar är
ni född, och hvar bor ni?
Patrioten. Jag är född af Präste slägt i Upland, hyr en kammare på lilla ny
gatan, och har arbetat mig up til en liten skrifvare sysla uti .... Collegium.
Törs jag fråga hvem jag har den Äran tala med.
Rojalisten. En oxe i anseende til conversation i mit hus, til hvar högtid och et
svin hvar vecka, som åtgår i min hushållning, gjör min lefvnad äfven så dyr
som någon Tromans; jag bebor flere rum, och nödsakas hålla åtskillige domestiquer, som man icke kan undgå, om man skall lefva som annat hederligt
folk; flera hundrade lod silfver fins i mit hus; mina uniformer med sit gull,
min uniformes surtout och släng kappan med sit gula siden foder, med den
#

NB. På denne Cornetts och bryggares krogar.
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öfriga Equiperingen kostar mig öfver 200 Rdr, oberäknadt Bränvin och
franskt vin, som tjenstgjöringen kostat mig; och häraf lär ni kunna finna at
jag är betydande; när jag härtil lägger pipor och Thobac, som årligen åtgå i
mit hus, så är tydligt at jag är med i Affairerne: för resten min herre skal jag
berätta Er, at jag är Bryggare och heter Ab: Wmn.
Patrioten. Fy fan; Adieu

Kommentarer och ordförklaringar
Maja Lisas Caffé hus Ett av Stockholms mer kända kaffehus på 1780-talet.
rad 10 medborgaren Den vid denna tidpunkt kungatrogna tidningen Medborgaren som började utges i september 1788 av kungliga sekreteraren Karl
Fredrik Nordenskjöld.
16 kanståperiet Från ”kannstöpare” i betydelsen okunnig person som uttalar
sig om politik, efter Holbergs komedi Den politiske kannstöparen (1722).
19 Bror Oldbg Carl Ernst Oldenburg (1744–1812), gulddragare, ledamot av
borgerskapets femtio äldste 1775, ryttmästare i borgerskapets militärkår.
Känd som en ivrig rojalist.
20 Bror Timn Gabriel Timan (1734–1796), skomakare, kapten vid borgerskapets infanteri, ledamot av borgerskapets femtio äldste 1773.
20 Compagnie Chefer Kompanichefer vid borgerskapets militärkår i Stockholm, som under den turbulenta tiden i samband med krigsutbrottet och den
följande riksdagen var anförtrodd vakthållningen i huvudstaden.
26 Probsten Lannerii förträffeliga afhandling om sedernas förderf Prästen Anders Lanærus verk Försök om europæiska och i synnerhet svenska
folkets seder och beskaffenhet, i anledning af kongl. patriotiska sällskapets i
detta ämne upgifna fråga (Stockholm, 1788). Lanærus beklagar i denna
skrift hur sederna förändrats från forna tiders enkelhet och fasthet till en
överdriven kärlek till sinnliga nöjen som försvagat landets invånare såväl
kroppsligen som själsligen. Denna klagan över sedernas förfall tolkades av
många som en kritik mot Gustaf III.
28 Skrif Tyraniet Censuren, som vid denna tid de facto utfördes av boktryckarna, vilka sedan 1780 hölls som ansvariga för innehållet i de skrifter de
tryckte.
28 et Stort sällskap Kungliga patriotiska sällskapet
30 Poultroner Personer som lätt låter skrämma sig av fara, fega stackare,
förr även allmännare såsom nedsättande personbenämning i betydelsen
skurkar, kanaljer.
39 blindvis utan egen mening, kritiklöst
39–40 Rojalister eller Patrioter vid denna tid etablerade benämningar för
kungatrogna respektive oppositionella
50 Förtjensten personifierat: de dugliga och förtjänta
51 filoutera bedra
52 Skrymteri hyckleri
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54 Spetsbofvar listiga bovar, bedragare
97 Oldbgs Carl Ernst Oldenburg, se kommentar till rad 19
97 Gladmrs Johan Petter Gladberg (1756–1812), fabrikör, kapten vid borgerskapets infanteri.
129 Accorder Inom det militära fanns under 1700-talet ett system med tjänsteköp, det så kallade ackordsväsendet, som innebar att en befordrad officer
måste köpa tjänsten av den som tidigare innehaft den. För att kunna betala
måste han ofta i sin tur sälja sin tidigare grad till sin efterträdare. Den sista
ackordssumman fick en officer använda som en slags pension. När en officer
dog i tjänsten fick dock inte änkan och barnen ut någon ackordsumma, utan
fick flytta från bostället utan ersättning. Ackordssystemet förbjöds 1774,
men förbudet efterföljdes inte. Istället fick det effekten att ackordssummorna
steg när systemet fortsatte utan statlig insyn.
129–130 sednare tiders bränvins vinglerier Den 3 mars 1788 utfärdade
Gustaf III en förordning om att vid alla militära utnämningar skulle den utnämnde förbinda sig att utföra husbehovsbränningen för sitt boställe. Många
officerare uppfattade detta som en rättskränkning.
131 at icke utestänga en torftig förtjenst och skickelighet att inte utestänga fattiga men förtjänstfulla och skickliga personer
149–150 komma på gamla foten återgå till den frihetstida regeringsformen
153 dråplige utmärkta, ansenliga
154 Riks dags Termin I 1723 års riksdagsordning föreskrevs att riksdagen
skulle sammanträda minst vart tredje år. Enligt 1772 års regeringsform var
det kungen som bestämde när ständerna skulle kallas.
203 Epolette axelprydnad, uniformsattribut för officerare
204 port d’epée handrem till blankvapen avsedd att ligga runt handleden för
att vapnet inte skall tappas i strid. Tofsförsedd sabelportepé i guldtråd var ett
distinktionstecken för officerare och underofficerare.
210 3ne gånger på vakt vid Kongl. Slottet borgerskapets militärkår var
anförtrodd vakthållningen i huvudstaden vid denna tid och vaktade bland
annat kungliga slottet
211 Ankare volymenhet, ca 40 liter
212 draf avfallsprodukt vid bryggande av öl, mäsk. Användes som foder till
djur.
223 conversation festligt samkväm
225 Tromans Troman var den officiella benämningen på en person som
innehade rang motsvarande överstelöjtnant t.o.m. generalmajor. Till dessa
räknades exempelvis biskopar, landshövdingar och ledamöter av svenska
akademien.
225–226 domistiquer tjänare
227 lod viktenhet, ca 13 gram
228 surtout rock
233 Ab: Wmn Abraham Lorenzson Westman (1753–1802), bryggare, löjtnant vid borgarskapets kavalleri. Kallades ”bryggarkungen”, men även
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”ryss-Westman” för sin högljudda nit mot ryssarna under kriget 1788–90.
Utpräglad rojalist som var känd för att bearbeta opinionen mot de hemvändande officerarna och adelsoppositionen.

2.7a Transumt af Förenings och Säkerhets acten
Av detta verk finns 29 kända fullständiga versioner. Nedanstående etablering
är baserad på versionen i volym V18 på Uppsala universitetsbibliotek. Volymen består av en kapsel med lösa ark, troligen sammanställd på biblioteket. Kapseln innehåller till stor del av politiska verser från 1700- och 1800talen. Proveniens okänd. Den aktuella texten är skrivet med prydlig tysk stil.

Transumt af Förenings och Säkerhets acten.
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Försagda Svea Folk! räds ej Souveraineteten!
Förhateliga ord! _ _ Men älskansvärda magt!
Ej vänta utaf mig den djupa tanklösheten
at nånsin holla mig vid det jag en gång sagt:
alt nog at efter Lag jag lofvar riket styra,
det bättre sker af en än utaf alla fyra.
Och Lagen _ _ Hvad är han? mit egit välbehag,
En helig form, hvari den politik skal stöpas,
Som lägger det til grund at hvarje enskild jag
Beholler lif och gods och ära, när de köpas.
det ej tilväxa må et skadligt öfverflöd
af dugligt folk i mina länder
Så skal jag äga fria händer
Utrota sådant folk med krigets digerdöd.
At icke hushollstvång mit trogna folk skal matta,
Jag anser för min pligt, som kong och ömsint Far,
Tillåta at det sjelf må evigt sig beskatta,
dock ej til mer än hvad det har.
At icke statens sår med tiden måtte läkas
Igenom insigt, dygd hos mina ämbetsmän,
Så skola utan dom från sysslorna de vräkas,
Och mina kreatur befordras dit igen.
Hvad i välsignad stund således slutat blifvit
skal göra Sverge stort och ärofullt och sällt:
Alt tyranni och våld jag har sin bane gifvit,
den frihet, som var död, til lifvet återställt.
Om någon tviflar än så vil jag heligt svärja
vid Elis digra buk och Armfelts runda hår,
at förr skal Ryss och dansk mit arma rike härja,
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än jag från denna act i minsta måtto går.
Kommentarer och ordförklaringar
Transumt utdrag, sammandrag
rad 28 Elis digra buk Elis Schröderheim (1747–1795), stod Gustaf III nära
och omtalas ofta som överviktig.
28 Armfelts runda hår Gustaf Mauritz Armfelt (1757–1814), en av Gustaf
III:s närmaste män.

2.7b Tillökning af Transumtet
Av detta verk finns 2 kända versioner. Nedanstående etablering är baserad
på versionen i volym D158:4 på Kungliga biblioteket i Stockholm. Volymen
är inbunden och innehåller både handskrivna och tryckta politiska verk från
slutet av Gustaf III:s regeringsperiod. Volymen har tillhört assessor Pehr
Johan Höppener. Manuskriptet är tydligt präntat i antikva med Höppeners
hand.
Si sådan är den nåd, iag welat Er bewisa,
Ja tacka mig därför, och af min mildhet lär:
Att wåld och Tyrannie, det gier mitt Samvet lisa
Och kränka Lag och rätt, min största trefnad är.
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Men detta är ej alt, hwarmed iag sluta ämnar,
Här återstår ännu, Ni Ryssar Ni har skiäl,
Ja det ock billigt är, då iag mitt hierta lämnar
Den Önskans fria lopp, och gifwer Fan min själ
Si sådan är den kung, ni trodt af himlen gifwen,
Men Nej! Beelzebub, den ensam har bestyrdt:
Nu iag wist aldrig är, i Herrans bok inskrifwen
Jag hädat har hwar man, min kropp åt Satan hyrt.
Far wäl nu trogna Folk, I lären uplyst finna,
I mina tanke sätt, de swek, den arga list,
Jag altid nyttiat har, för att den glädien winna:
Se frihets lag förtryckt och ähran qwäfder sist.
Kommentarer och ordförklaringar
rad 8 billigt rimligt
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2.8 Samtal emellan en Prelat en Fru en Landtman och
en Handlande
Detta verk finns bevarat i fem kända versioner. Versionen i LUB Leonard
von Hausswolff 26 har fungerat som grundtext. Volymen innehåller politiska
verk från gustaviansk tid, både handskriftcirkulerade verk och avskrifter av
tryckta texter, med särskilt fokus på oppositionella verk mot Gustaf III och
rojalisterna. Allt är skrivet med Hausswolffs egen hand. Manuskriptet är
tydligt präntat i antikva. Texten är liten och kompakt och rubriken samt avslutningen är smyckad.
Emendationer
rad 15 intet Hausswolff 26 intel
52 ingendera Hausswolff 26 igendera
84–85 så måste och folket hafva rättighet Hausswolff 26 så måste folcket
och hafva rättighet, så måste och folcket hafva rättighet
85 i annat fall vore denna Rättighet ett ord utan betydelse Hausswolff 26 i
annat fall vore denna Rättighet ett ord utan betydelse, i annat fall vore denna
Rättighet ett ord utan betydelse
192 auktioner Hausswolff 26 autioner
198 åsamkat Hausswolff 26 åsankat
211 och det samma blifvit beseglat Hausswolff 26 och det samma blifvit
nedsänkt i elende, och det samma blifvit beseglat
227 handlanden Hausswolff 26 handladen
248 fredrichamns Hausswolff 26 fredrichams
276 Fredrichamns Hausswolff 26 Fredrichams
538 Samdrägtighet Hausswolff 26 Sandrägtighet

Samtal emellan en Prelat en Fru en Landtman och en
Handlande

5

Prelaten, Det myckna rägn, som öfversvärmat Rågarne i höst, jemte den
blida väderleken, har vållat mask på Säden; Gud bevara oss ifrån
missväxt.
Landtman Ja det vore mer än ett slag på samma ställe, Vi hafva flere år haft
på åtskilliga orter i Riket mer och mindre missväxt, hvilcket äro orsack till årligen förökade Spanmåls, och andra restantier för Allmogen
på flere orter. Innan denna brist hinner botas, får Vi ett krig öfver hufvudet, som ökar våra utlagor, när de vanligen ej kunnat utgiöras under
freden, huru skola dessa kunna utgå under ett krig som vid egen
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gränts, och på egen kostnad fördt, altid fordrar ovanliga tillskott, åtminstonne i vårt fattiga land.
Handlanden Huru skola Städerne och handelen trifvas, när Landet är i sådan
belägenhet. All Stadsmanna rörelse är ju grundad på Landtmannens
afsättning af sina varor i Städerne, och inkiöp derstädes af de Varor
som Landet ej frambringar. När Landtmannen har litet eller intet att
afyttra och följackteligen intet att kiöpa före af kiöpmannen huru måtte den befinna sig vid utgiörandet af de gärder kriget fordrar.
Prelat Mina Herrar! Låtom oss som trogna undersåtarre och Medborgarre
icke föreställa oss vår belägenhet så Svår, att rättskaffens nit för
konung och fosterland giör bördan Lätt, så täncker jag som Lärare Så
talar jag för mina åhörarre, Läs Biskopp Wallquists vackra bref till sitt
Stifts prästerskapp i detta ämne.
Frun Jag har läst detta bref eller Circulair, om jag minnes rätt i någon Tidning eller dagblad, i mitt enfaldiga tycke var det ett Sällsamt Herdabref; att vara det första i ett andeligit Embete; föreställnings sättet deruti var politiskt mer än bibliskt; hvad jag med visshet hördt af både
tänckande och välmenande folck skall värckan ej Svarat emot författarrens afsigt, och oendeliga egenkierlek.
Prelat Fruentimmer se gemenligen saker efter ett kort ögnemått, eller de
intryck, som de först fådt om ett ämne. Ju quickarre af Naturen desto
envisarre gemenligen, deras influence i vigtiga mål; såsom Stats saker
m.m. är derföre farlig och må häldre förekommas än befordras; när
hvar och en sin syssla Sköter, så går alt väl ehvad oss möter.
Frun Alt för rätt: men likväl med tillägning af ett enda ord, nembligen Väl.
Skötes Syslan illa, så möter intet godt.
Prelat Det faller af sig Sielf
Frun Jag tackar för gunstigt bifall, och väntar ännu ett dylikt af Min Herres
billighet, till Exempel: Menniskian säges ju vara den lilla Världen: må
man intet taga liknelse af henne till den stora världen, eller en del deraf som vi kalla ett Samhälle? Nu är ju Människian förbunden, att
söka befrämia sin lycksalighet det mästa hon förmår, genom de lofligaste medel, i den mohn hon detta underlåter, handlar hon ju egenvilligt, eller med ett ganska brotsligit missbruk af sin fria vilja, emot bestämmelsen af sin varelse. Lika så anser jag förhålla sig med en Stat
eller Samhälle, nyttiar den icke de lofligaste och bästa medel till välmåga och trefnad handlar den ju emot sin pligt; i anseende till sig Sielf
i allmänhet, och till hvar och en i samhället enskylt. Har folcket i en
Stat updragit en eller flere att befodra dess väl, men sådant icke behörigen vårdas, så har den eller de Styrande brustit i lika heligt löfte som
pligt emot samhället, det skulle ju aldeles gå under, om alldrig rättelse
fölgde, på det som emot det meniga bästa handlat blifvit.
Prelaten Mycket väl och rätt sagt; men ingendera af oss, minst fruentimmer,
äro berättigade, eller förbundne, att granska och afgiöra sådane mål.
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En Stat Styresman är derföre Gud allena ansvarig för sina giärningar,
om hvar och en finge vara Dommare deröfver skulle ett större ondt
upkomma än det man vill häckla och rätta hos en Regering. Hela
Världen skulle förstöras utan ordning.
Frun Hör det till ordning att de Sollennaste Löften och aftal samt ömmaste
pligter saklöst kränkas. Det låter som Min Herre utan upmärcksamhet,
utan att fälla någodt omdömme, med all möijelig kallsinnighet, ansedt
alla de förändringar uti Regeringen som här i Riket förefallit, sedan
M.H. nådt till eftertankans år.
Prelat Men Min fru Ni vill ju tala ensam, man får ju intet säga ut sin mening.
hvar slöt jag? Jo! Ingen Stat kan upptänckas utan Regentens eller Regeringens rättigheter, att biuda, och de öfrige Medborgares, så högre
som Lägres att Lyda. Min fru fråga Historien från den tid Stater först
inrättades, om desse kunnat föra Rättegong med Regenter eller Regering, om det som borde anses för nödigt och nyttigt eller ej.
Frun M.H. lärer tala om de Österländske Stater, där mot all Menniskio rätt,
Regenten giör hvad han vill, utan att befråga Samvete Naturlig Lag,
och sin pligt om han giör rätt eller ej, jag fasar för ett sådant tänkesätt,
hos en Andelig Man och Svänsk Medborgare, det borde endast förmodas af Slafvar och Slafhandlarre, Gud har ju både i den Physiska
och Moraliska världen, för alla ting utstakat vissa oföränderliga Lagar,
till följe af Sådande lagar är alla Regenter och Regeringar ovilkorligen
föreskrifvit att befrämja folckets lycksalighet. Alt hvad som handlas
deremot, strider emot denna Lag. Det är Guds faststälde Ordning, lika
bindande efter Naturens Lag och Samvetet för alla Regenter, den Store fredric i Preussen har både medgifvit, yrkat och utöfvat denna Lära.
Alla Regenter söka intaga sina undersåtarres sinnen med bekännandet
af denna Lära, men uti utöfningen saknar man mycke hos de fläste.
Har nu ett folck eller Stat rättighet att kräfva en sådan Regering, som
befordrar dess värckeliga lycksalighet igenom de bästa och lofligaste
medel, så måste och folcket hafva rättighet att giöra den värcksam och
gällande, i annat fall vore denna Rättighet ett ord utan betydelse, det
vore annars såsom Min Herre i Stöd af fullmagt och Privilegier hadde
rättighet till vissa inkomster eller förmåner men saknade handräckning
till deras åtniutande, och måste lefva i fattigdom och elände, med alla
sina förmente rättigheter till bergning. Om det allmännas väl vore
Eder Min Herre så mycket om hiertat som Edert Egit, torde Ni Säkerligen känna och medgifva, hvad jag vågar påstå; men Gud bättre det
ser ej så ut. Hvad Historien angår som Min Herre åberopar så tyckes
Min Herre hafva läst den på samma sätt som Biskopp Walquists Herda Bref. Om ni icke läst Romerska, Hollendska, Venetianska och
Engelska, med flere utländska folckslags historier, så borde Ni åtminstonne kunna draga Eder till minnes hvad som förelupit innom Riket
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till Exempel uti Olof Sköt konungs, Christian den omildes och Eric
den 14des tider.
Landtman och Handlanden sågo under detta på hvarandra, togo ihop händerne och Sade, Gud låt oss snart få slut på kriget.
Prelaten Ja Mina Vänner, denna önskan är billig jag förenar mig dermed.
Frun Äfven jag på ömmaste sätt: Trenne mina nära Slägtingar äro i detta
fäldt-tog dödeligen blesserade, och en gammal hederlig Vän af mit
hus, dödskuten; hvars änkas och Barns belägenhet är Smärtande. Föreställen eder Väl Mina Herrar huru många Änckor faderlösa barn,
och förlamade Män, huru många utarmade hus, huru mycken vanmagt
i Städer och på Landet, huru mycken påökning af Rikets gäld, och
tryckande utlagor. Siuckdommar, och millioner suckar äro fruckten af
detta krig, som förmodeligen kunnat undvikas, då hvarcken våra förbund med främmande magter, eller anfall från Ryska sidan tvungit oss
att gripa till Vapen och falla in i grannens Land. Om de penninge
Summor som utgå till ett Sådant krig, blifvit använde på Landtbrukets
uphielpande, samt nya hemmans och bålbyars anläggande, undervisnings värket m.m. månne det icke bättre skulle behagat alla konungars
konung, och mera öfverensstämt med den Lära M. H., samt dess medbröder är skyldig att försvara och vårda från vanryckte och förfall, i
min enfaldiga tancka gifves intet Säkrarre medel att förstöra ett Rike,
serdeles ett fattigt Land, än ett krig som icke kan föras på främmande
botten Långt ifrån egna gräntsor. Såren äro ännu intet väl läkte efter
konung Carl XIItes aderton åriga krig, och 1741 samt 1754 års olyckeliga krig, och ändå kastas Vi, mitt under Säkraste fred, uti ett krig som
spår oss idel elände.
Handlanden Förlåt Min fru, jag finner väl mycket sant hvad frun sagt, men
bör man icke tro att kriget haft någon skälig anledning? Jag har mycket hördt talas om den Ryska planen att giöra finland Sjelfständigt. Om
man Läser Frederichofshandl. finnner man att derom varit fråga emellan Sprengport Hastfer samt några finska Officerarre.
Landtman Jag trodde väl och i början att vår Nådige konung blifvit oförrättad af Ryska Hofet, genom dess Minister Razaumofsky, och att Rysland hadde ondt i sinnet emot oss, men om det gick så långt att Vi derföre utan afseende på vårt Rikes omständigheter borde börja ett krig,
och rätta tiden efven var inne att anfalla Rysland det lemnar jag mer
än någonsin därhän. Man täncker derom olika, men alla Redeliga
Män, ehuru de och häröfver måste sucka i tysthet öfver vår belägenhet, och anse den icke härröra af en Slump, utan vara en Gudomelig
aga och bestraffning öfver ett oförsynt skrymteri, allehanda Laster och
Synder samt snart sagt allmän Lättsinnighet i Religion.
Prelaten Om tiden icke då var inne att bekriga Rysland, kommer den och
snart sagt alldrig; Rysland inveckladt i ett blodigt krig med en mägtig
granne, emot hvilcken dess bästa och mästa krigs-magt var utgången
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utur Riket: alla Europeuska Sjömagter upmärcksamme på Ryslands
stigande mackt, hvarmed det redan kufvat Påln, och ämnat utföra dess
plan emot Sverige med flere – Svärge åter efter en lång fred, försedt
med Manbart folck, en florerande handel, Välmående Brucks patroner,
och Landt-män, den bästa kung i Världen, som Sjelf förer en Armée;
Svärige allierad med mägtige Stater; med ett ord i ett så blomstrande
tillstånd, att ett krig nu så väl som i förra tider borde kunna vågas, till
konungens ära och Rikets heder, hadde Vederbörande gjordt sin skyldighet vid Fredricshamn, så hade Vi varit mästarre deraf, till det minsta, Ja hela krigsTheatren flyttadt in i hjertat af Rysland.
Frun Min herr Prelat! Eder vackra målning af vårdt blomstrande tillstånd
med det mera, bör ni framställa för den okunnigaste delen af Nation,
eller den som förlorat Naturlig känsla, för att leda den ännu diuparre
in i mörcker, hvilcket torde vara Eder afsigt, icke för Guds ära och
Edra Medborgarres välferd, som likväl borde vara föremålet för Edra
gärningar, såsom en Andelig-man; utan för Eder inbillade heder och
förmon. Jag har ett helt annat begrepp om heder och ära än M.H. I min
tancka inlägger en Regent den största Ära när han giör sit folck lyckligit, men icke utarmadt, för en fåfeng heder, af en Siuk inbillningskraft. Emedlertid M.H. var god och gif mig uplysande Svar på följande frågor. Bör man anfalla sin granne därföre att han är inveklad i krig
med en annan magt. Är denna Stats Lärran ädel, är den grundad i
Guds ord, i folckrätten? Är den högacktad, eller föracktad af rättsinnande, tänckande Regenter och Stats-män? Är det M.H. Säkert bekant
att Rysland värckeligen ämnat giöra finland Sjelfständigt. Hvarföre
har Rysland utom alla andra Vänskaps Betygelser låtit oss under
missväxt Åren få så mycket Spannemål utan Tull, om det varit deras
afsigt att oss försvaga. Intet bevises det förra deraf att Gref Razaumoffsky i sin Note förenat konungen och Nationen, då han giorde förfrågan om våra krigs-Rustningar, sedan han först vändt sig till konungen, utan att få nöijacktigt svar? Intet bevises det deraf att en Rysk
Genneral (NB sedan kriget på sätt som nu mera är bekant var börjat)
af bitterhet sökt ingifva en eller flere Svänska Officerarre en så ovärdig tancka, En angripen fiende nyttiar alla medel att hämnas. Om nu i
Ryska Cabinettet någon plan förevarit att giöra finland Sjelfständigt,
hvarom vi lära vara lika okunnoga, var väl sådant, när inga mått dertil
togs af Rysland, en rättmätig, och tillika trängande ordsak till offensivt
krig, utan afseende på Rikets tilstånd? Till Exempel: när ett Rike oagtadt 30 års fredslugn så ansenligen, som obegripeligen ökat sin skuld
till Utlänningen att efter upgift den alldrig varit så stor eller öfver 20
Millioner R:dr – när ett Rike är så fattigt, att några tusende R:dr ej
kunnat beviljas till förbättrande af hushållningen, i en folckrik men utarmad Provins af öfverdrefven hemmans klyfning: när den allmänna
hushållningen befinnes i ett synbart aftagande genom missväxt, och
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brist på understöd emot Lindrig ränta för den mästa delen, utan egit
förvållande, af sig komne Landtmän; när en vatten Ledning eller annan hushålls anstalt ej kunnat bestridas af kronan utan genom frivilliga
sammanskott, med hvilckas indragning eller uphörande Sjelfva fonden
och anstalten uphördt: när Land och Städer voro upfylde med ansenliga skaror af Tiggarre, när Allmogens Skulder till kronan af Spannemål
och andra Restantier ej kunnat utgå, ehuru flere kräfiande kungiörelser, Utpantningar och derpå följande fruktlöse auktioner, icke saknats:
när Lifsmedel och andra nödvendiga vahror stigit till så högt pris att
den medelLösa Löntagarren, och idoga arbetaren hvilcken med indragnaste hushållning eller största flit ej kunnat afvärja fattigdom ifrån
sit hus, med få ord, när Riket med de största inkomster det någonsin
egit sedan det blef en Siälfstendig Stat, äfven med oförmärkt giorde
förhöyningar i alla afgifter, ändå åsamkat sig större Utrikes gäld än det
förr haft: när fattigdom och fåfenga med lika stora stäg hunnit till sin
högd ett ovedersäyeligt bevis i alla Stater af en svår och lutande belägenhet: när förfarenheten bestyrcker att inga allierade förbundit sig att
i detta anfalls krig oss understödja utan tvärt om en annan af våra
grannar var skyldig att bistå Rysland: när Turken icke påkallat vår hielp, eller hadde skähl dertill då han sjelf brutit freden. I sådan ställning, utan bistånd utan penningar utan erfoderliga anstalter, utan föregongen, eller ännu åt den skattdragande Nationen eller dess fullmäcktige, bibragt öfvertygelse, om nyttan och nödvändigheten af kriget,
utan minsta utsigt af gagn eller ära deraf, finner väl M.H. ändå att ett
sådant krig blifvit börjat med hopp om framgong till Rikets heder icke
måtte M.H. tanka vara att Rikets heder såsom mäst synes i sin fulla
dag när Riket blifvit nedsänkt i elende, och det samma blifvit beseglat
med vårt oförlikneliga och Manbaraste folcks blod Lif och frihet? Till
slut en liten historisk uplysning om Pålen, vet M.H. intet att konungen
i Preussen, hvar med och första början till Spelet, att genom Pålens
styckande försätta det i Vanmagt, samt att det var fölgden af upvuxit
hat och bitterhet, samt egennyttiga föremål emellan Pålackerne sjelfve, den falska och ogudacktiga politiken brukar altid sådanne medel
och Grundlägning till en Stats Slafveri alt under namn af Frihet, dylikt
öde kunde och närma sig till oss, af samma ovärdiga och nedriga orsaker, den Gud förstöre.
Landtman Det var mycket sagt Min fru, någodt sådant har jag väl tänckt som
frun omständeligen anfördt, men icke vågat yttra i herr Prelatens närvaro, ehuru Vi andas en friare luft på Landet, ty där finnes sällan sådane Usla Menniskior som jag hördt omtalas i Stockholm, hvilcka för
penningar, större och mindre Syslor, förråda den ena den andra, men,
ett fruentimmer – – – –
Handlanden: Ja ett fruentimmer kan tala mera fritt – nog har jag ock med
mycken oro tänckt på de olyckor, som åtfölja kriget. Handelen är så
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godt som förlorad, öfver hundradetals med Tunnor guld, hafva godt
utur Riket, uti utlenningens händer för fragter och mera, en oärsättelig
förlust – våra Skiepp utgiöra stora capitaler, men rutna i hamnen utan
ränta – anseenligt interesse till öfver 70 Tnr. Guld går årligen utur Riket för Riks-Skulden, nödvendigheten för oss att årligen införskrifva
flere 100000 Tunnor Spannemål till brödfödan och bränvins tillvärckning – alt detta jemte mycket mer, såsom vår penningeställning och
dylika saker öka vår förlägenhet; men intet trodde – jag trodde att någon besynnerlig orsak – ty det är obegripeligit – obegripeligt att vår
Nådiga konung, som uti underdånig välmening drogs på Släda i vintras skulle upoffra – så mycket folck af ringa ordsak – och hvad mer är,
med så liten tillgång på nödiga medel – Ack Ja! – och för så oviss utgång.
Prelaten inföll med häftighet, härom är intet mera värdt att tala, alt kommer
från Vederbörandes upförande vid fredricshamn, derpå har vår politiska fru ej kunnat svara.
Frun När M.H. icke vederlagt någodt af hvad jag anfört, så trodde jag vara
öfverflödigt att på det sämsta af alla Edra upgifter svara; M.H. lärer
med Vederbörande förstå de som fogade beredelse anstalterne till
fredricshamns angripande, och icke framskaffat canoner af behörig
storleck, eller tillräckelig amunition och lifsmedel.
Prelaten Nej vassärrä Min fru, dem har jag icke tänckt uppå, den strängen må
vi icke röra, jag mente med Vederbörande, de förrädarre som icke ville gå på.
Frun – förlåt M.H. jag kunde icke föreställa mig att Ni skulle framkomma
med det gamla grälet, som i sin tid värckade den påsyftade skadeliga
bitterhet i Landet, men nu mera blifvit så uplyst att det icke mera kan
förvilla eller bedraga, åtminstonne någon sådan som ej är galen i förståndet, och ifrån den första fattade inbillningen icke vill blifva rättad.
Tänck att alla anstälte inquisitoriska undersökningar i finland och på
fredricshof icke hafva förmått bevisa minsta olydnad hos officerarre
och Soldater: dit de beordrades att gå dit gingo de, hvad dem befaltes
giöra, det värkstälte de. Intet Stallbröderskapp, eller hvad namn det
bör äga, (hvarigenom Arméen förklarade sig icke vara berättigad, att
utom Riksens Ständers vettskap emot Regerings-formen gå öfver
gräntsen at föra krig) ägde rum, för än efter återkomsten innom vår
gränts, sedan konungen funnit för godt befalla arméen till återtåga, att
föreslå en Underhandling med Ryska hofet var icke väl öfverlagdt,
ehuru troligt det är att välmening, och sedermera updagade anstalters
beskaffenhet dertill förmådt – icke är nu värdt med Min Herre jemföra
deras genom Ed ålagde förbindelse emot konung Riket och Ständerne
ty sidsta Ricksdag Bevisar mer än mycket hvad värde M.H. sjelf med
största delen af då varande Präste Ståndet, satte på Edgong och samvete, Säkert är emedlertid att detta Arméens Steg, Riket ingen olägenhet
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tillskyndades, utan snarare konungen ett rådrum att förbättra anstalterne till påföljande års Campagne. Dommaren får nu alt detta utröna,
och Vi måste upskiuta med vårdt omdömme, men i öfriget hörer icke
Fredricshamns intagande till frågan huru vida kriget kunnat och bordt
undvikas. Låt oss likväl för ett ögnablick föreställa oss att fredricshamn förledit år med då varande anstalter kunnat intagas, månne Vi
mera kunnat behålla denna ort än det betydliga passet vid Högfors,
som Vi måtte öfvergifva det Samma gäller om Vi kunnat giöra ännu
större inkränckningar, Ryslands öfvervigt i folckmängd och öfverlägsna mackt i flottor lemnar föga hopp om rolig besitning af således
intagne Länder, Vedergälnings-rätten skulle gilla återtagandet, och ett
kårt bibehållande af dessa Länder, och deras återförlorande med
Mansspillan och förlust tiente föga till ersättning för dryga krigsomkostningar, finner väl M.H. någon heder åtfölja sådane företaganden
hvars anställande medför Rikets skada för flere ätte leder och beredelse till undergång.
Prelat Jag kan icke underlåta härvid påstå att frun är god Ryss.
Frun M.H. måste hafva brist på grundeliga skähl, när han nödgas vidtaga den
Låga undflyckt att giöra ogrundade tillmälen, med god Ryss kan M.H.
ej förnuftigtvis mena någon annan än den, som söker befordra Ryslands Stats-interesse. Svara nu oväldigt. Hvilken giör det mera, den
som påstår och gillar såsom Ni att Svärige för en inbillad ära, må i
oträngt mål, utblotta sig på folck och penningar, och derigenom så
försvagas, att det utan någon svårighet kan blifva ett rof för en öfverlägsen granne, eller den som med mig af redligt hierta önskar sitt fosterland den välmakt och tillväxt, som medförer agtning och anseende,
ni torde kanskie ännu villa inbilla oss att Historien kan upte Stater,
hvilcke försvagade genom oordentelig hushållning, och onödiga krig,
likväl varit frugtade och högacktade af grannar som haft vida större
tillgångar. Det är en nog känd sak, att hitintils hafva vi mera tient Turken än oss Sjelfva, ja efter all liknelse med vår snart sagt oboteliga
Skada; icke i stöd af någon förbindelse, ty då hadde väl icke den Tractat behöfts, som jag af tidningar sedt icke längesedan vara slutad, och
som först omtalar ringa subsidier ehuru stora Summor man förledit år
redan föregaf var på vägen hit. Jag förklarar nu icke för Eder M.H.
Prelat, hvars afsigt synes vara att på de oskyldigaste och redligaste
tanckar, sätta de svartesta färgor, utan för de öfriga Herrarne i Sällskappet, som med höflighet och vett taga del uti samtalet; att lika så litet jag i egenskapp af fri och tänckande Menniskia, kan gilla vårt anfalls krig emot Rysland, lika så ifrig vore jag emot Rysland om det oss
med krig anföllo, och någodt uppenbarligen, eller åtminstonne bevisligen försökte till betagande af vår Sielfständighet. Hemliga tillställningar må jag ej omtala, ty sådane föregifver ofta att tiena till busar
för okunnogt folck, som icke förstå att en vis Regent har magt nog att
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dem till intet giöra, då Spiran föres med upsåt och hug att vinna undersåtarres hjertan, hvarmed kärlecken till fäderneslandet är på det
nermaste förenad. Jag har sedt utaf Historian med hvad hjeltemod
folckslager försvarat sina gräntsor, såsom nyckelen till egna hemvister, när de blifvit af fiender angrepne, och särdeles huru fria Nationer i
sådant fall ömmat för sin Sjelfständighet; och våra Män och Söner,
som i detta krig både till Lands och Siös lemnat sådane prof af Mandom, att det lömskaste förtal, och oförsyntaste Smädeskrifter under
hvad beskydd som hälst, ej kunnat svärta deras ära, skulle ju då icke
vara mindre raska och modige.
Prelat Det torde vara tid att sluta detta ämne, som tienar till intet annat än att
upreta en så artig fru hvilcken borde frikallas från alla fruentimmers
giöromål, och väljas till Taleman för det femte Ståndet.
Frun M.H. giör mig vist en oförtient heder, men skulle jag vara Taleman,
ville jag såsom M.H. säger, dertild vara vald, ty att föra ordet i ett
samhälle, där frihet uti öfverläggningar och beslut icke äga rum, ansåge jag för långt under mig, som M.H. öfverlöpande galla vill mig förunna, alldrig skulle jag af feghet, eller för enskilte afsigter, af okunnoghet eller dumhet, kräncka eller bordtgifva någon af de rättigheter,
som den Naturliga Lagen och derpå grundade besvurne Lagar, tillagt
våra Medborgarre och med Människior i samhället. Om jag en sådan
nedrighet beginge, vore jag förfallen till alt tänkande folcks förackt,
men derifrån bevare mig, en stadgad kärleck för ära och samvete, och
tro mig M.H. att ett välförtient förackt är alle fege fullmäcktiges långvarigaste belöning; ja det följer dem under lifstiden såsom skuggan
kroppen, och efter döden nämnes deras namn aldrig utan afsky. Sanning och rättvisa kunna kränckas vrengas och lufvas till någon tid,
men alldrig till intet giöras, de lysa så mycket ädlarre i full dag, när
deras tid kommer att med friheten frambryta. Farväl Min Herre – Tack
för godt sällskapp – men glöm ej herr Prelat den gamla sanningen, att
den som kan giöra och låta som han vill, behandlar sin sak som han är
Mannen till.
Prelat Hvad tyckes Eder Mina Herrar, om sådanne Fruentimmer? Det går
långt med Talfriheten, när sådanne utlåtelser fritt få löpa kring landet,
derföre borde sättas peksticka.
Landtman Om det händer talas ännu mer och ännu häftigare, ju flere band
man lägger på ett fritt väsende ju flere krafter samlar det att bryta boyorne att nyttia den frihet det vet sig tillkomma. Jag tror att så mycken
ära finnes hos Svenska folcket, att Sjelfva uslingen i sit elände, älskar
sin frihet mera, än den vanära att dricka ur kanna med de förnämsta
Spioner och angifvarre; jag bekänner fritt mig roar fruentimmer då de
talar med förstånd, och en edel frimodighet, de utgiöra efter Guds
egen vishet och vilja en angelägen hälft af Menniskio-slägtet, dess
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utom älskar jag sanning så högt, att jag tager rättelse af hvem som
hälst.
Handlanden Det var i mit tycke en förståndig fru. Ibland mina medbröder äro
en del så ifrige att de hårdeligen utfarit om de hört sådanne läxor, de
skylla alt på Adelen.
Prelat Det är icke utan grund – de vilja som Aristocrater, Sjelfva Styra, och
tåla ej någon rådande öfvermagt, och nu komma fruentimren med i
Spelet, då blifver det föret väl bestält.
Landtmannen Min högacktning för könet blir uplifvad hvarje gong jag hörer
ett fruentimmer tala med vett och redighet, sådanne äro ock gemenligen raska i nyttiga fruntimmers yrcken, denna fru har mycken förtienst, hon sköter sin hushållning och upföder sina Barn, med den flit
och klokhet at hon förvärfvat sig alt hederligt folcks acktning och
vänskapp. Hon upmuntrar nyttiga fruentimmers och andra slögder,
med så mycken kostnad och tillsyn att hon bör hedras – – En oskrymtad Gudsfrugtan, flit och goda Seder är en dagelig Syn i hennes hus,
hon talar alldrig om sådanne saker som i dag, men jag vet ej – – – när
hon feck se herr Prelaten och höra honom tala om mask på Säden Såsom det enda onda, fördiupade hon sig i ett samtal som jag alldrig
väntat af henne. – hvad Adelen angår, så vet jag Sannerligen intet ont
med dem, de lefva långt stillarre än deras förföljarre och försmädarre:
de medel de kunna äga som nu förtiden äro knappa nog, använda de,
dels på sin jord, och lemna nyttiga efterdömmen i hushållningen, dels
att hjelpa sina underhafvande, hvar på under missväxt åren man haft
många prof, då kronan icke kunnat sträcka undsättning. Dels att skaffa
sina barn en god upfostran, och Sönnerne en undervisning som kan
giöra dem nyttiga för fäderneslandet, de hafva i allmänhet fägtat som
Leyon i detta krig. Vid Riksmöten tala de med dristighet för friheten,
icke blodt för sig Sjelfve, utan för alla Medborgarre i gemen; så giorde
de vid sidsta Riksdag, under det de ifrade emot ohemula beskyllningar
och pasquiller, samt försvarade sanningen af sin oskuld – de yrckade
på fred, vägrade den heligt besvurne Regerings formens förändrande
genom den så kallade Säkerhets acten; försökte att giöra bevillningarne och krigs-gärden drägeligarre för Landet, samt icke blindvis ingå i
den samma på obestämd tid. En åtgärd som giör dem i en framtid utmärckt heder, långt ifrån att påstå nya rättigheter för sig, satte de sina
egna fördelar å sido, när det var nödigt försvara Svänska folckets allmänna bästa. Ett uppförande som bör vinna alla Medborgarres högacktning – för närvarande och tillkommande tider. Hvarje redlig
danneman ärkänner det och Rikets hedervärda Allmoge skulle Säkerligen sig med dem förenat, om de hade varit sig Sjelf lemnadt. Det är
Enväldets vanliga utväg till frihetens underkufvande, att utså och fortplanta oenighet emellan ett Rikes innevånarre, begynnande med att
giöra de högt upsatte Medborgarre förhatade och ådraga dem afvund
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genom dem tildelte så kallade Nådebetygelser – och företrädes rättigheter, som de oftast ej åstunda, deras syslor åtminstonne i Militairen
hafva de måst väl betala, tvärt emot det vackra påbud som utgafs på
70talet, och hvaruti förtienst allena skulle bana vägen till alla Embeten, deras vinst af dryga accorder är ofta en kula i en förlamad kropp,
och i allmenhet mångfaldiga slägters utarmande, det tillmäle af Aristocrater, är en af dem som uti ett Arristocratiskt Regeringssätt, eller
där högsta magten är hos få personer, som har del i Riksstyrelsen, dessa få Personer kunna vara af alla classer Medborgarre, lika så snart
Präster Borgarre och bönder som Adelsmän, och måtte de vara af hvad
class som hälst, så äro de, då högsta magten är i deras händer, de ypperste i Landet, eller Arisstocrater. Således kan ordet Arristocrat icke
lämpas på vår Adel, som utgiör allenast ¼ dehln af högsta mackten,
icke eller på fordna rådet som voro 4-Stånds fullmägtige, och derföre
nog granskades och afsattes; icke eller på våra Riks-möten, som endast Representerade Riksens-Ständer, hvilcka icke så allment kunna
sig på möten inställa, Uti Monarkiska Regeringar där konungen är nog
svag att låta sig mer och mindre bedras af gunstlingar eller dem som
fådt välde öfver honom igenom snille eller dristighet, där kunna dessa
som i själfva värcket ehuru obehörige, dock ägande högsta mackten
genom deras influence på Monarken, på vist sätt må kallas de Arristocrater, de måtte då vara Cardinaler, eller Genneraller, Präster,
Munckar, Pager, eller Maitresser, Adel eller ofrälse men uti inskränckte Regeringar kunna Aristocrater icke finnas mindre få namn deraf,
hvarföre skall man nu, utan alt förnuftigt skähl i världen, med sådanne
ogrundade tillvittelser och uptåg, reta de öfriga Stånden emot Adelen?
Detta synnes mig vara en Machiavellsk utväg och lära: Divide et impera men också utan ära och lycka, och om den för någon tid lyckas så
var säker att hvad det lider, så kommer ordningen till en annan Class
och så vidarre. Jag skulle mycket bedraga mig om det ej härnäst gäller
Prästerna.
Prelat Det sednarre har ingen nöd, det är Enväldets Regenter som prästerne
har att tacka för största fördelar.
Handlanden Om frun hadde varit quar torde hon visserligen bättre än jag
kunnat uplysa M.H. äfven i denna honom så nära rörande angelägenhet. Hvad jag allenast vet är det: att alldrig hafva prästerne haft större
rättigheter och dem mera utöfvadt än uti medeltiden, då Rikets frihet
var oförkränkt, men kanskie M.H. tager sin tillflygt till Påvars, den tiden så väl här som annorstädes utöfvade Envälde, hvarigenom folcket
underhöls uti ett dystert mörcker. De privilegier prästerne nu hafva
som visserligen äro betydande, hafva NB med frihetens upprättande
eller 1723 blifvit utfärdade, om under ett envälde förmonner tillskansas detta Stånd, så är det icke Ståndet i allmenhet, utan vissa personer
kanskie, de minst värdige på hvilcka Despottens håfvor slösas, då
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emedlertid de öfrige föracktas, och Ståndets så väl som dess medständers käraste rättigheter under föttrenna trampas. Det är emedlertid underligit att ett så uplyst Stånd, som detta, icke altid så lifligen synes
hafva kändt hvad dem gemensamt med deras medständer förestå.
Månne en sådan blindhet ej kan tillskrifvas den förändring som i sednarre tider syns hafva tilldragit sig, bland en dehl af detta Vördnadsvärda Ståndets ledamöter? Många af dem hafva nog uppenberligen giordt alt för Egna timmeliga ofta någodt gemena afsigter, såsom bättre
eller flere Prästkall, sine barns befodran, penninge understöd, till och
med af den genom håfvor insamlade fond för Lapparnas kiörckor och
Skolor.
Prelat (häftigt) Hvad Säger Ni Min Herre.
Handlanden Å hög Vördige Herre – jag talar ej om alla.
Prelat Är Ni af samma tänckesätt och pratsiucka med den nyligen bordtresta
frun, så förlåter Ni om –
Landtman Nå nå herr Prelat tag icke vårt samtal så illa, Vi minnas ju när
Präster bödo öfver hvarandra penningar för att erhålla andeliga Embeten och förmonner, havrigenom en Gudlös handel med Prästesyslor infördes, hurudanna Präster skulle derigenom tillskapas? Månne en sådan utväg haft sin grund i nit för Menniskiornas uplysning och ledande på Salighets vägen? Med Ungdommens undervisning går nog lamt
till på många ställen, en nog allmän kiöld i Religionen inritar sig – Efterlåtenhet i kiörcko-Diciplinen utvärtes agt tagande af kyrkogång
m.m. knapt i behåll – Skrymteri har tagit så öfverhand att man må
häpna – Om Menneskie-hiertats förbättrande, om en öm uplysning
ifrån Späda barndommen; om Grundvalen i vår salighetslära, hvad vår
och hela världennes frälsarre oss giort och dageligen giör, drifves i
allmänhet med samma nit af Prästerskappet som deras världsliga föremål derom tviflar jag oblygt för min del, när en Andelig Man giör
Timmeliga måhl till sin hufvudsack, tviflar jag mycke om rigtigheten
af dess grunder i Medborgerlige ämnen åtminstonne bör jag få tillgift
för mitt tvifvelsmål, huru vida dess förhållande härleder sig ifrån kärleck till Gud och nästan. De hafva ibland annat, för Sjelfva den privilierade oGudacktighetens beifrande ej behöft äfventyra hvad många af
Adelen, jag vågar som Svänsk säga oskyldigt erfarit att utan laga undersökning, mindre dom blifvit vräkte en lång tid i häckte, och utan att
nånsin få veta hvarföre bevis af den nya personliga Säkerheten, hvartill i synnerhet en del Präster efter bästa vett och samvete kan man
tänka bidragit.
Prelat Tycker Ni väl vara skähligt att så svärta ett helt Stånd.
Landtman Min Herre gillar således icke, att med så rigtig anledning bruka
samma Slutsatser som Ni sjelf nyttiat om Adelen, varre fierran från
mig att påstå det hela Ståndet hunnit förderfvas – detta Stånd såsom de
öfrige hafva sina missfoster men desse synes så mycket mer som man
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af det Andeliga Ståndet väntar Andelige mönster. Emedlertid känner
och högacktar jag ganska många både högre och lägre Nitiske och
älskansvärde Präster, som sucka i tysthet öfver Religionens svaga vård
och följderna deraf, som visa sig i tämmelig klar dag – desse män
täncka och tala som Jag – de medgifva att man icke kan vänta stort
annat än det man spörger, efter en del deras högre Och lägre Medbröder, ehuru ypperliga tillfällen för dem yppats att tala Sanningens språk
för Religionens och Medborgarres sanna välfärd – de blygas för sådanne förespråkarre, som för allehanda nesliga afsigter, eller Menniskio-frugtan döfva Samvets rösten och glömma både ära och pligt.
Prelat Alt sådant måste man tåla och föragta med en förnuftig kiöld.
Landtman Om kiölden må man intet tvifla, huru förnuftig den kan vara lemnas derhän med ett godt Samvete kan man trotsa belackarre och kräfia
emot dem Lagens hägn. Så giorde Adelen vid sidsta Riksdagen, men
saknade biträde af sina medständer, ibland andra frihets bevis som en
EfterVärld lärer beundra är det och att detta Stånds protocoller ej fick
tryckas – men för Präste Ståndet vore det för alla tider i all heder och
ära, när det ränsar ifrån sig dem hvilcka sluteligen ådraga hela Ståndet,
utom annan skada, mycket förackt, lika som ogräset i hvetet snart förderfvar hela hvete-Åkren, om det ej uppryckes i tid Särdeles penninge
gräset.
Handlanden Tag ej ogunstigt herr Prelat: jag har nästan märckt att äfven
åtskilliga af Mine Medbröder börjat någodt fästa uppmärcksamhet vid
herrar Prelaters och Prästers förhållande, dock jag talar ej om många
minst om alla, utan säger med herr Landtmannen, att det minsta Synes
så grant i detta hedervärda Ståndet.
Prelat Om någon af Min Herres medbröder instämma med honom uti oblida
omdömmen, om Präste Ståndet måste dessa vara nog få, huru stor var
icke öfverensstämmelsen under sednaste Ricksdag emellan Borgarre
och Präster, alla mål berode på deras förenade Rådighet och tilltagsenhet. det är icke Sannolikt att Min Herres Medbröder skulle tadla
Prästerne, som giorde dem så godt biträde, till vinnande af betydande
förmonner.
Handlanden Herr Prelaten giör Mina Medbröder mycken orättvisa om han
föreställer sig att största delen af dem drifves blott af Egen nyttige afsigter, Nej Min Herre, tro mig att där finnes nu fler än förr som inse
Statens faror som icke äro förvillade af fagra löften, hvarpå i sednarre
tider varit så stort öfverflöd, och som blyges för utlåtelser i protocollerne, hvilcka vittna antingen om okunnoghet eller elack vilja. Det tillfredsställer mångon att finna egen nyttan med tiänlig stämpel Sedermera utmärckt. Önskeligt hadde varit Om Herrar Präster vellat förelysa med goda efterdömmen och uplysa med lärdommar om de rätta
pligter och skyldigheter.
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Prelaten Där var icke rätta tiden och stället, hvad skulle och därmed hafva
uträttats
Landtman Förlåt mig Min Herre, en värdig Präst-man finner altid tillfälle,
särdeles i Våra tider att förmana till frid och Samdrägtighet, om kärlecken till det högsta väsendet, som är själfva sanningen, och om kärlecken till nästan, samt blifver säckert hörd.
Handland: Så vist detta är, Så Säkert är och att alla Präster icke hafva tid
härmed.
Landtman Om de hafva lust, fingo de och väl tid. Nog vet jag huru begge
delar skulle Vinnas till Lärans och Statens bästa, men jag törs ej missbruka herr Prelatens tålamod tiden tillåter mig icke eller längre dröija;
farväl Mina Herrar.
Prelaten Jag hoppas Min herr Handlande, att Ni täncker mera förståndigt;
Således vill jag nu med Eder tala i förtroende .
Handlanden Jag ärkänner på det högsta denna goda tancka om mig. Jag kan
och nu då Vi äro allena, fritt säga min Enfaldiga mening. Först förstår
jag icke hvarföre Stånden vid sidsta Ricksdag ej blefvo sig Sjelfva
lemnade, med ostörd frihet i Öfverläggningar, och deruti niuta en fri
Communication, sins emellan. Detta väcker obehageliga tanckar om
orsaken dertill och i förtroende sagt, talas ej väl derom. Det är och
märckeligit att Stånden nästan alldrig, på en dag voro samlade, intet är
detta frihet, Gud hjelpe oss. Dernäst förstår jag intet huru man kan
vara tvungen börja krig för Sin heder-skull, när man ej har tillgångar
dertill – en sådan heder står ju altid öppen – Om det är någon.
Prelat Nej förlåt mig, stunden att utföra en krigs-plan står ej altid öppen det
bör hållas tyst, annars förloras ändamålet, det förra är onödigt att
grubbla på för Min Herre.
Handlanden Ändamålet att blifva fattig kan ju altid på många sätt vinnas –
derpå hafva Vi nog prof.
Prelat Ni måste vara rätt enfaldig
Handland: Jag medgifver det, ty jag kan icke begripa det vara öfver sig
klokt, att för en inbillad heder, någon hemlig hämd, eller annan orsack, utarma mig och mina i alla tider, en af egit förvållande ådragen
fattigdom medförer ju altid förackt, och med föragt följer ingen heder.
Prelat Vill Min Herre likna en hel Stat vid Eder Sjelf
Handld: Ja menar jag, i så måtto. Om jag och de mäste handlande blifva
utmattade, om den redliga Landtmannen som reste bort, och de flästa
Landtbrukarre och bönder blefvo fattiga, så måste ju hela Staten lida
brist: Om vidarre alla i landet blifva fattige utom herr Prelaten, och låt
vara några tiåg Samlarre till, hvar skall Stats Cassan finna medel till
Rikets nödvändige behof, och änteligen om Staten tog af herr Prelaten
och de få Rike alt hvad de ägde, månne det bottnade at bota en hel
Stats stora fattigdom, månne de öfrige i landet blefvo derigenom en
hårsmon förmögnarre eller deras fattigdom drägligarre.
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Prelat. Det är intet så farligt som många giöre sig en fägnad att det afmåla
Handlanden Ibland dem är jag icke, men efter Ni vill tala i förtroende, så har
jag icke velat dölja mina tanckar, som stödja sig på säkra uträckningar, att landet är fattigt, det visar sig tydeligen af de många vinglerier,
hvaraf en del såsom nödvendige authoriserade, innestånde krono Upbörds medel af täta utmätningar, att landet måste ännu blifva fattigarre
om kriget Räcker är sol klart, men besinna allenast de vanlige dryga
utlagor och bevillningar, förhögde genom penninge förhöyningen och
en Extra bevillning som väl nämnes till 82 Tr. guld men väl utgiör
130. Vår handels vanmagt m.m. Att Staten är fattig synes klarligen
och stendiga bevillningar måste ersätta Statsbristen, då första årets
fäldt-tog måst uptagas såsom Rikets-gäld, och detta årets fält-tog åter
genom nya lån bestrides, och änteligen att Rikets-skuld efter upgift,
det första året besteg sig öfver 21 Millioner Ricsdl.
Prelat Hvad vill den Skulden betyda emot andra Rikens långt större skulder.
Handla: Min Herre påminner mig här ett ganska ohyggeligit Exempel på
följderna af en öfverdrifven Stats-gäld, och förvänd hushållning med
Statens medel. Ni känner bättre än jag af tidningarne det oväsende
som häraf i Franckrike nyligen upkommit, och huru många oskyldiga
Medborgarre under ett allmänt misnöije, måst dela lika oblidt Öde
med dem som vållat Statens förlägenhet, samt för att den samma dölja
i häckte insatt flere Medborgarre utan laga dom och Ransackning. Så
går det i alla Stater när Almenheten sent om sider kommer till Uplysning. Att skyla under hemlighets larfven, hvad en Stats fullmägtige
böra känna, är en farlig Stats konst, som gemenligen kommer svårt efter.
Prelat Ursägta mig Min Herre, min utlåtelse syftade egenteligen på England
som har stor skuld.
Handland Det känner jag ock, men ehuru stor och Englands Stats-gäld må
vara, är den likväl icke öfver mohn af landets förmögenhet ypperliga
handel och folckrikhet. Derföre kan han icke eller komma uti ett land,
där ägta frihet råder, där Innevånarrena värckeligen förstå at dömma
om Statens bästa, samt behörigen uplyste om sina rättigheter, hysa
största ömtålighet om deras bibehållande. Englands mästa Stats-gäld
är hos Inländska män, hvars förmögenhet medgifver att sällan fråga
efter Capitalet, räntan derföre stannar innom landet. Vi äro deremot
mäst skyldiga hos utländningen, Vi äro fattiga på folck och penningar
ja på alt, utom hjeltar så kallar jag våra krigsmän. Utländningen vill
hafva Redbart mynt i betalning, hvar skall det ärhållas, utan att först
kiöpas af utländningen; Ty när Bancquen inlöst sine Utelöpande Banco sedlar, som är dess ovilkorliga skyldighet, om icke Medborgarre
skola skinnas, och bedragas, så kan icke mera väntas. Vi måste således
först låna nya, att betala våra gamla lån med, så länge Vi äro i undervigt i handelen; kanskie och giöra nya lån till Räntans betalande åt de
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Utrikes lånen, ifall nya bevillningen icke kan så jemt utgå, af hvilcken
omkring 70 Tr. guld till räntan af 20 millioner Rdrls gäld åtgår, jag
nämner nu endast hvad vid början af Riksdagen upgafs hvad sedermera kriget ökat är och betydeligit. Huru skall då någonsin denna olyckeliga gäld som så väl varit att undvika kunna betalas! Huru och när
skall vårt arma land komma ur en Suckande vanmagt till välgång och
anseende? – Har Herr Prelaten tänckt derpå efter han är så Stats kunnig.
Prelaten Jag ser att Ni är intagen af fördommar som ej duga, och jag beklagar en konung med sådane Undersåtarre, såsom Ni och edra likar.
Handlan: Som med tålamod draga de ålagde bördor, och kysser på Riset till
på kiöpet.
Prelat – Farväl Min Herre.
Handlanden Et ord till slut; Min Herre hyser då den tancka, att en konung
icke är belåten med Undersåtarre, som vilja och kunna täncka för sig
och Riket, eller hafva varmt hierta för Fäderneslandet rätta kännetecknet i min tancka på värdige Medborgarre. Ödm: Tjennarre.
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Kommentarer och ordförklaringar
rad 6 restantier (skatte)skulder
21 Biskopp Wallquists vackra bref Biskop Olof Wallqvists starkt rojalistiska cirkulär till prästerna i Växjö stift om händelserna vid 1789 års riksdag.
42–43 egenvilligt i motsättning till Guds vilja
94 Romerska Romarna förknippades ofta med frihet och rätten att göra uppror. Möjligen syftar det specifikt på mordet på Caesar.
94 Hollendska Syftar troligen på den holländska revolten mot Filip II av
Spanien vilken ledde till grundandet av Republiken Förenade Nederländerna.
94 Venetianska Venedig genomgick en statsomvälvning på 1100-talet, då
hertigdömet blev republik.
95 Engelska Kan syfta på avrättningen av Karl I 1649, störtandet av Jakob II
1688 eller amerikanska revolutionen 1776.
97 Olof Sköt konungs Enligt historien agerade Torgny Lagman som folkets
företrädare och tvingade Olof Skötkonung att ändra sin politik.
98 Christian den omildes Syftar på Gustav Vasas uppror mot Kristian II
”Kristian Tyrann”.
98 Eric den 14des Erik XIV blev avsatt och fängslad av sin bror, Johan III.
101 billig rimlig
113 bålby by som omfattar de egentliga gårdarna där jordägarna bor
120–121 1741 samt 1754 års olyckeliga krig Två misslyckade krig mot
Ryssland.
126 Frederichofshandl. handlingarna från rättegången mot Anjalamännen
127 Sprengport Göran Magnus Sprengtporten (1740–1819). Arbetade för
Finlands självständighet och stred på rysk sida i Gustaf III:s ryska krig. Stod
i kontakt med Anjalamännen.
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127 Hastfer Berndt Johan Hastfer (1737–1809), överste. Stod i kontakt med
G.M. Sprengtporten under kriget. Dömdes till döden för Anjalaupproret men
benådades.
129 Razaumofsky Andrej Kirillovitj Razumovskij (1752–1836), rysk envoyé i Stockholm 1787–1788. Gustaf III anförde en formulering i en not av
R. som ett bevis på Rysslands fientliga inställning till Sverige.
136 skrymteri hyckleri
139–140 en mägtig granne Turkiet
158 inlägger ger något en viss innebörd
183 hemmans klyfning delning av hemman (jordbruksfastighet), ofta genom arvskifte.
187 bestridas ombesörjas
192 Utpantningar utmätningar
250 vassärrä utrop av förvåning (sammandragning av ”vår herre”)
315 busar skrämbilder
355 uslingen fattig person, någon som lever under usla omständigheter
365 Aristocrater här i betydelsen styrande i ett fåtalsvälde
367 föret väl bestält tillståndet väl ombestyrt
369–370 gemenligen i gemen, vanligen
374–375 oskrymtad uppriktig
393 krigs-gärden extra pålaga under krig
399 danneman hedrande benämning på jordägande allmogeman, hederlig,
ärbar man
404 Nådebetygelser bevis på välvilja, särskilt om gåvor från regenten
404 företrädes tillskrivs
405 åstunda önska
406–407 det vackra påbud som utgafs på 70talet Påbud om att ackordsystemet skulle avskaffas.
408 accorder Summor befordrade officerare fick betala till sin företrädare
för att erhålla sin nya titel.
426–427 inskränckte Regeringar här i betydelsen blandad regeringsform
430–431 Divide et impera lat. Söndra och härska
444–445 med frihetens upprättande eller 1723 med riksdagsordningen
1723
469 inritar vinner insteg
493 ganska ansenligt, ytterst
513 ogunstigt inte välvilligt
580 efter eftersom
582 tydeligen tydligt
582 vinglerier tvivelaktig ekonomisk verksamhet
583–584 krono Upbörds medel skatter
585 Räcker fortsätter
586 penninge förhöyningen troligen avses myntreformen 1776
587 Tr. Tunnor
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591 bestrides utkämpas
592 besteg sig öfver översteg
602 larfven masken

2.9 ”Han Dog, Acteurernes Monarque”
Av detta verk finns en känd version i LUB Leonard von Hausswolff 26 (se
ovan s. 364). Manuskriptet är präntat i tydlig antikva med von Hausswolffs
egen hand.
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Han Dog, Acteurernes Monarque
Till kroppen klen i illgrep stark
Nu piecen slutad är och Masquen ändtlig fallen
Hvarmed han dårat mången Själ
Som tänckte svagt men mente väl
Må bofvarne nu fräta sig i gallen
Der han sin storvärck giordt han ock sin bana fick
Och en Rättfärdig Gud, med hämnden i sin blick
Har straffat men Vi vördom himlens lagar
Den kung som blått sitt Rike flår Har ej förtjent en Redig tår
Och Minskning af vår nöd, var Minskning af hans dagar.
Kommentarer och ordförklaringar
rad 6 gallen gallan, i betydelsen harm, förtrytelse
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2.10 Grifte Runor
Denna smädande gravskrift över Gustaf III finns bevarad i nio kända handskriftsversioner. Till skillnad från övriga etablerade verk i avhandlingen
finns tydliga innehållsmässiga skillnader mellan flera av versionerna. Jag har
därför valt att i detta fall tillämpa så kallad versionering, vilket innebär att
alla versioner återges i sin fullständiga form.
En tionde version finns tryckt i Arvid Ahnfelts Nektar och gift I (Stockholm, 1881), s. 81. Ahnfelt anger att verket är en smädeskrift över biskop
Lindblom, samt att det skulle vara en del av ett verk kallat ”Porträtterna”.
Troligen har Ahnfelt tagit titeln från versionen i KB Vs147, där ”Portraitterne” anges på titelsidan av ett häfte som även innehåller andra politiska smädelser (se nedan). Ahnfelts version liknar texten i häftet, men ett par av epiteten saknas i den tryckta versionen. Möjligen handlar det om medvetna
ändringar, eller så har han utgått från en annan handskrift. Uppgiften om att
verket är riktat mot Lindblom skulle kunna vara baserad på versionen i RA
Sjöholm Nordinsamlingen 40, vilken kan ha fungerat som en smädelse mot
en biskop.
KB Acc 2009/6: Noggrant textad i antikva på ett löst ark tillsammans med
en annan oppositionell text. Arket ligger bland flera andra lösa papper i slutet av en volym som i övrigt innehåller paginerade ark med politiska och
opolitiska verk, troligen tänkta att bindas in. Proveniens okänd.
KB 142:2: Slarvigt nedtecknat på ett löst ark i en volym som innehåller
lösa papper med politiska verser och dylikt av många olika händer.
KB Vs147: Tydligt textad i antikva. Ingår i ett häfte med rubriken ”Portraitterne.” på försättsbladet och orden ”Partiskrift af det bittraste slag” antecknade i blyerts. I häftet ingår, utöver den aktuella smädeskriften, Portraitterne. 1792 .(nr. 105, med inledande rad ”Wet Rackar-pack, vet hut”), samt
en smädeskrift mot ”R......m” (med största sannolikhet ”Reuterholm”). Volymen innehåller i övrigt ett dussin politiska skrifter från Gustaf III:s regeringsperiod, varav de flesta är smädeskrifter mot kungen.
KB D158:5: Tydligt präntade, textade bokstäver, placerade på pappret för
att härma textens uppställning på en minnesplakett eller gravvård. Volymen
är prydligt inbunden och innehåller politiska skrifter från gustaviansk tid,
både i tryck och handskrift. Volymen har tillhört assessor Pehr Johan Höppener.
LSB H223: Det aktuella manuskriptet är skrivet i tydlig antikva. Volymen
innehåller i övrigt politiska verk från sen frihetstid och gustaviansk tid.
LUB Vitt. saml. Uppsatser. Poetiska, historiska, politiska m.m.: Manuskriptet är skrivet med förhållandevis vårdad tysk stil utan utsmyckningar.
Volymen innehåller i övrigt främst politiska och historiska verk från 1700talet och början av 1800-talet.
RA Ericsberg Ms- och avskr.saml. 46: Det aktuella manuskriptet är skrivet med föhållandevis vårdad tysk stil. På samma sida finns antecknat en
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anekdot om Anckarströms avrättning. Volymen består av en kapsel med ett
antal lösblad samt ett pappband innehållande manuskript av olika händer och
en del tryckta texter. Volymen innehåller i huvudsak politiska verk från sen
frihetstid till tidigt 1800-tal.
RA Sjöholm Nordin 40: Det aktuella manuskriptet är skrivet med förhållandevis vårdad antikva på ett löst blad av kvartoformat. Volymen består av
en kapsel med lösblad och innehåller både tryck och handskrifter, i huvudsak
politiska verk. Volymen har tillhört Johan Magnus af Nordin.
UUB F721: Det aktuella manuskriptet är skrivet i tydlig antikva med en
något darrig hand. Volymen innehåller i övrigt politiska och historiska handskrifter från 1700-talet och början av 1800-talet. Volymen är inbunden på
biblioteket. Proveniens okänd.
Version 1: KB Acc 2009/6

5

10

Här Hvilar
Riks-Förrädaren. Allmenhetens Tiuf. Enskiltas Röfvare. Clenodie Stofferaren. Grifts Plundraren. Kyrkio Tiuf Patronen. Menedaren. Freds Störaren.
Wålds Werckaren. Tyrannen. Wällustingen. Myntmakaren. Lismaren. Regerings Lystnaren. Fadermördaren. Atheistiska Fantasten. Sodomitiske
Arcke Biskopen. Öfver Comoedianten. Skälmars Försvararen. Despoten. Arf
Fursten till Helfvetet.
Sörg Mörksens anhang..
Gråt Armfelt. Wrid händerna Ruth. Förtvifla Klingsporre. Pusta Håkansson.
Lystna Nordin. Ryt Lilliesparre. Häpna Låstbom. Hör Westman hur han
tiuter.
Version 2: KB Vs142:2 (nr 55)
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Här hvilar
Riks-förrädaren. Allmenhetens Tjuf. Enskiltas Röfvare. Clenodie Stoferaren.
Grefternes Plundrare. Kyrkotjuf Patronen. Menedaren. Freds förstöraren.
Våldsverkaren. Tyrannen. Wällustingen. Myntmakaren. Lismaren. Regeringslystraren. Fader och Modermördaren. Atheistiska fantasten. Sodomitiska
Arki Biskopen öfver Commedanterna. Skällmars forsvarare. Despoten. Arf
Fursten til Helfvetet.
Sörg Mörksens anhang! Gråt Armfelt, vrid händerna Ruth, förtvifla Klingsporre, Häpna Låstbom. Hör Vestman han skriker.
Version 3: KB Vs147
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Här Hvilar.
Riksförrädaren. Allmänhetens
Tjuf.
Enskiltas. Röfvare.
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Clenod. Estofferaren.
Grifts-Plundraren.
Kyrko Tjuf-Patron.
Wällustingen.
Mynt-Makaren.
Tyrannen.
Fader-Mördaren.
Ateitiske Fantansten.
Sodomitiske
Arche Biskopen.
Öfver-Comedianten.
Skällmars Försvararen..
Despoten.
Arf-Fursten. Till. Hellvetet.
________
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35

40

Sorg. Mörksens. Anhang
Gråt. Armfeldt.
Vrid. Händerne. Ruth.
Förtvifla. Klingsporr.
Pusta. Håkansson.
Lyssna. Nordin.
Ryt. Lilljensparre.
Häpna. Lostbom.
Hör!... Wessman, hur han Skriker.
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_________________
___________
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_____
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_
Version 4: KB D158:5
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Graw-Skrift.
Här Hwilar
Riks-förrädaren, Allmänhetens Tjuf, Enskiltas Röfware, Clenodieförstöraren Gifts-Plundraren, Kyrkotjuf-Patronen, Men-Edarn FredsStöraren, Sjö-Röfwaren, Wåldswärkaren, Uprorsmakaren, Poltronen, Wällustingen, Myntmakaren, Tyrannen, Lismarn Regierings-Lystnaren, Fadermördaren, Atheistiska Phantasten, Sodomitska Ärche Biskopen, ÖfwerComedianten, Skällmars-Förswarare, Lögn-Despoten Arf Fursten till Helfwete
G: III
1792
386
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Sörjen nu I mörksens Anhang,
Res Munk, gråt Armfeldt, wrid händerna Ruuth, förtwifla Klingspårr, orera
Schröderheim, rasa Ahlman, pusta Håkanson, tystna Nordin, ryt Lilljesparre,
häpna Lostbom, mässa Wallqvist ropa Lindblom, hör Wessman hur han
Skriker! Skriker!
– O! We! We mig arme dåre min Själ plågas Swårliga i denna låganom
och mitt qwal af Djäflar och de oskylldigas Siälar Som ropa hämd och forbänelse, Sänka mig immerfort diupare ned i helwetet.
Version 5: LSB H223 (bl. 156)
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Här. Hvilar.
Ricksförrädaren. Allmänhetens tjuf. Enskiltas röfvare. Clenodie stofferaren.
Grifteplundraren. Kyrkotjufs patronen. Menedaren. Freds förstöraren.
Wåldsvärckaren. Tyrannen. Wällustingen. Falska Myntmakaren. Lismaren.
Regerings lystraren. Fadermördaren. Atheistiska fantasten. Sodomitiske
Ärkebiskopen. Öfver-Comedianten. Arffursten till Helvetet.
Sörj.
Mörcksens Anhang.
Gråt.
A._f.__t.
Wrid händren.
Nordiners. Skara.
Häpna.
Lostbom. med flere.
Hören.
Westman. Debroen. och Gelikar.
Huru. Han. Suckar.
Version 6: LUB Vitt. saml. Uppsatser: Poetiska, Historiska, Politiska
m.m.
Här hwilar Riksförrädaren, Allmänhetens tjuf, enskildtas röfware, klenodiers
och griftplundrare, kyrkotjufwen, Menedaren, Fredsförstöraren, Wåldswerkaren, Tyrannen, Wällustingen, Myntmakaren, Lismaren, Regent lystnaren,
fadermördaren, Atheistiska Fantasten, Sodomiten, Öfwerste Comoedianten,
Skälmars Förswararen, Despoten, Arf. fursten til H.
Sörjen mörksens anhang, gråt Armfelt, wrid händerna Ruuth, förtwifla
Klingsporre, pusta Håkanson, lysna Nordin, ryt Liljensparre, häpna Lostbom, skrik Wesman.
Version 7: RA Ericsberg, Ms- och avskr.saml. 46
Huru långt malicen kan gå, synes af följande, som utkom straxt efter kon.
Gustaf 3djes död. Vederstyggligt!
Grifte Runor
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110

115

120

125

130

135

Här hwilar Riksförrädaren; Allmenhetens tjuf; Enskildtas Röfware; Klenodie-Stofferaren; Griftplundraren, Kyrkotjufve-Patronen; Riksklenodie förskingraren; menedaren; Fredsförstöraren, Wåldswärkaren; Poltronen; Wällustlingen; falska sedelmyntaren; Tyrannen; Lissmaren; Regeringslystnaren;
Fadermördaren; Atheistiska Phantasten; Sodomitiska Biskopen; ÖfwerComoedianten; Skällmars Protector; Swenska frihetens förstörare, Lögnens
Taleman, Despoten etc. etc.
Sjung mö Sörg mörksens anhang, som bistod honom med sådana djefvulska Råd! gråt Armfeldt! wrid händerne Ruuth! förtvilfla Klingsporr, du
blir icke nu mera Krigs Commisarius! pusta Håkansson! sucka Cronstedt!
Tystna Nordin! häpna av gud fan i wåld Låstbom! Bered dig rum i galgbacken Liljesparre! Hör Wessman, hur han skriker!
Version 8: RA Sjöholm Nordin 40
här hvilar
Den allmänna och enskilda Säkerhetens
förstörare,
Sodomitiska Biskopen,
Weklingen, Vällustingens etc.
Därunder skall stådt:
Gråt Armfelt,
Wrid händerne Ruuth,
förskräcks Klingsporre,
Pusta Håkansson,
Tystna Nordiner,
Häpna Låstbom,
Blygs Ahlman,
Skiäll nu Abaraham Westman.
Version 9: UUB F721

140

Här. hvilar.
Riks Förrädaren. Almänhetens Tjuf. Enskildtas Röfvare. Clenod Estofferaren. Grifts-Plundraren. Kyrkjo-Tjufs Patronen. Wällustingen. Myntmakaren. Tyrannen. Lismaren. Regerings Lystnaden. Fadermördaren. Atheistiske
Fantasten. Sodomitiske Archie-Biskopen. Öfver-Comoedianten. Skjälmars
Försvarare. Despoten. Arf Fursten til Helfvetit.

_____________________________
145

Sörg Mörksens Anhang. Gråt Armfelt. Wrid Händren Ruuth. Förtvifla
Klingsporr. Pusta Håkansson. Lyssna Nordin. Ryt Liljensparre. Häpna Lostbom. Hör Westman hur han tjuter.
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Kommentarer och ordförklaringar
rad 5–6 Clenodie Stofferaren Någon som pryder sig med smycken.
10 Skällmars Försvararen Beskyddare av skurkaktiga, svekfulla och förrädiska personer.
11 Armfeldt Gustaf Mauritz Armfelt (1757–1814), en av Gustaf III:s närmaste män.
11 Ruth Eric Ruuth (1746–1820), statssekretrerare vid handels- och finansexpeditionen. Låg till stor del bakom finansieringen av Gustaf III:s ryska
krig. Utsedd till lantmarskalk vid riksdagen i Gävle 1792.
11 Klingsporre Wilhelm Mauritz Klingspor (1744–1814), ansvarig för arméns intendenturtjänst under kriget 1788–90.
11 Håkansson Anders Håkansson (1749–1813), riksdagsledamot 1789, ledamot av hemliga utskottet vid samma riksdag, chef för handels- och finansexpeditionen 1790.
12 Nordin Carl Gustaf Nordin (1749–1812), kungatrogen prästman, nära
rådgivare till Gustaf III vid riksdagarna 1789 och 1792. Känd som ”riksprosten”.
12 Lilliesparre Henric Liljensparre (1738–1814), polismästare i Stockholm
1776–1793.
12 Låstbom Herman af Låstbom (1742–1811), jurist. Utnämnd till riksdrots
1787, vilket innebar en ledande ställning i justitieverket. Inblandad i utformningen av förenings- och säkerhetsakten vid riksdagen 1789. Ledamot av
högsta domstolen och generalauditör under kriget 1788–90.
12 Westman Abraham Westman (1753–1802), bryggare. Känd rojalist.
Riksdagsman vid riksdagarna 1789 och 1792.
22–23 Fader och Modermördaren Troligen i betydelsen ”person som bär
väpnad hand emot sitt fädernesland” (förekom på 1700-talet i fråga om antika förhållanden) eller i betydelsen ”person som gör sina föräldrar sådan sorg
att det förkortar föräldrarnas liv”.
63 Poltronen En lättskrämd, feg person, även mer allmänt nedsättande såsom skurk, kanalje.
70 Munk Adolf Fredrik Munck (1749–1831), hovman. Utsedd till tillförordnad överståthållare i Stockholm 1789. Inblandad i förfalskningen av sedlar,
sk. fahnehjelmare, 1792 och tvingades lämna landet efter Gustaf III:s död.
71 Schröderheim Elis Schröderheim (1747–1795), statssekreterare. Ledamot av svenska akademien 1786. Stod Gustaf III nära.
71 Ahlman Pehr Zacharias Ahlman (1734–1802), bondeståndets sekreterare
vid riksdagarna 1789 och 1792.
72 Wallqvist Olof Wallqvist (1755–1800), överhovpredikant. Chef för ecklesiastikexpeditionen inom kungens kansli 1789–1792. Rådgivare till Gustaf
III.
72 Lindblom Jakob Axelsson Lindblom (1746–1819), biskop i Linköping
1786.
76 immerfort ty. alltjämt
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89 Nordiners skara Även Carl Gustaf Nordins (se ovan, kommentar till rad
12) bror Johan Magnus af Nordin (1746–1823) var en engagerad rojalist.
Landshövdning i Stora Kopparbergs län 1790 och ståthållare vid riksdagen i
Gävle 1792.
93 Debroen Abraham de Broen (1759–1804), hyllad skådespelare vid Kungliga dramatiska teatern.
118 Cronstedt Carl Olof Cronstedt (1756–1820), flaggkapten och befälhavare över skärgårdsflottan under kriget 1788–90. Statssekreterare för sjöärendena 1790–92.
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Förkortningar

ATA Antikvarisk-topografiska arkivet (Stockholm)
DKB Det Kongelige Bibliotek (Köpenhamn)
GUB Göteborgs universitetsbibliotek (Göteborg)
HUB Helsingfors universitetsbibliotek (Helsingfors)
KB Kungliga biblioteket (Stockholm)
LLA Lunds landsarkiv (Lund)
LSB Linköpings stiftsbibliotek (Linköping)
LUB Lunds universitetsbibliotek (Lund)
UUB Uppsala universitetsbibliotek (Uppsala)
RA Riksarkivet (Stockholm)
SAOB Svenska akademiens ordbok
SBL Svenskt biografiskt lexikon
SSA Stockholms stadsarkiv (Stockholm)
StU Standardutgåva
TF 1769 Tryckfrihetsförordningen av år 1769
TF 1774 Tryckfrihetsförordningen av år 1774
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Källor och litteratur

Otryckt (utöver det som förtecknats i bilagorna)
Svenska Frimurarordens Arkiv
Brev från A. F. Falkenberg till G. A. Reuterholm, Reuterholms samling 121. 141. 2

Kungliga biblioteket (KB)
KB Vs142:2

Riksarkivet, Stockholm (RA)
Stafsundsarkivet, Axel von Fersen d. ä., vol. IV
Ericsbergsarkivet, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, Hedvig Elisabeth Charlottas
dagbok

Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala (UUB)
Areskog, Niclas, Gustav III och paskillanterna. Studier i en litterär subkultur (lic.)
(Uppsala, 1999)
F 413, Konung Gustaf IIIs Egenhändiga Skrifter. Högtidligheter vid Kröningar,
Biläger etc.
F 621, Diverse handlingar fr. Gustaf IIIs, Gustaf IV Adolfs och Karl XIIIs tid
L 510, Tornerspel 1776–1800
Nordin 950, C. G. Nordin. Dagbok II. 1790–1792.
Rääf 89, Politiska dikter och ströskrifter
X 292n, Brev Gustaf af Sillén

I författarens ägo
Carlsson, Ingemar, [Förteckning över handskrivna politiska skrifter från Gustaf III
till Karl XIII]
Cederlöf, Ulf, e-post till författaren 070201

Tryckt
[Afthonios], Retoriska övningar. Afthonios' Progymnasmata (inledning, översättning
och kommentar av Anders Eriksson) (Nora, 2002)
[Anon.], Aftryck Af et Från Finland Ankommit Bref, Af d. 14 September 1788, Angående åtskillige Stämplingar Samt hwad som händt wid Fredrikshamns Belägring
(Göteborg, 1788)
Ahnfelt, Arvid, Nektar och gift I. Ur svenska pressens, skönlitteraturens och paskillernas historia (Stockholm, 1881)
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Ahnlund, Nils & Hildebrand, Bengt, ”E. M. Fant”, Svenskt biografiskt lexikon, del
15 (Stockholm, 1956), s. 346–354
Alm, Mikael, Kungsord i elfte timmen. Språk & självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772–1809 (diss. Uppsala) (Stockholm, 2002)
Almén, Folke, Gustav III och hans rådgivare 1772–89. Arbetssätt och meningsbrytningar i rådkammare och konseljer (diss. Uppsala, 1940)
Alvin, Ragnar, Abraham Sahlstedt. En litterär mångfrestare (Lund, 1914)
Andersson, Gudrun, Tingets kvinnor och män. Genus som norm och strategi under
1600- och 1700-tal (diss. Uppsala, 1998)
–, ”’Hora’ och ’hundsfott’. Manligt och kvinnligt okvädande under 1600- och 1700tal” i Rut Boström Andersson (red.) Ordets makt och tankens frihet. Om språket
som maktfaktor (Uppsala, 1999), s. [53]–65
Anfält, Tomas, ”Svensk epilog” i Robert Darnton Pornografi och revolution. Förbjudna bästsäljare i det förrevolutionära Frankrike (The Forbidden Best-Sellers
of Pre-Revolutionary France [1995], övers. Birgitta Schwartzman) (Stockholm,
1996)
Aristoteles [Aristotle], The Art of Rhetoric (översättning, inledning och kommentarer av H. C. Lawson-Tancred) (London, 2004) [1991]
Armfelt, Gustaf Mauritz, Resan till Italien. Gustaf Mauritz Armfelts resedagbok
1783–1784 (inledning och kommentarer av Reiner Knapas) (Stockholm, 1997)
Aronsson, Peter, Historiebruk – att använda det förflutna (Lund, 2004)
Avén, Göran, ”Gustav III och den svenska teatern” i Gunvor Grenholm (red.) Den
svenska historien, del 10. Gustav III, en upplyst envåldshärskare, 2:a utg.
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Baker, Keith Michael, Inventing the French Revolution. Essays on French Political
Culture in the Eighteenth Century, Ideas in Context (Cambridge, 1990)
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