


Officerare — en elit med 
svärdets makt 
Mats Hemström 

Militären har genom historien spelat en viktig roll i många länders 
inrikespolitiska händelser och utveckling. Officerare har genom sitt 
förfogande över militära tvångsmedel varit en stark politisk makt
faktor. 

Syftet med föreliggande artikel är att diskutera hur 1809 års stats
kupp mot Gustav IV Adolf förbereddes och sattes igång, samt att visa 
hur vissa officerare utnyttjade sin vapenmakt och sina nätverk. Ett 
fruktbart sätt att se på händelserna kan vara att försöka förstå officerar
nas aktioner - inte som ett uttryck för hela krigsmaktens uppfattning -
utan mer som yttring av olika grupperingars skilda intressen. Mate
rialet till artikeln kommer i första hand från andrahandskällor, men 
perspektivet, där händelserna 1809 diskuteras ur ett legitimitets- och 
elitperspektiv, är nytt. 

Det kan förutsättas att när kungar, eller andra styrande, kontrollerar 
de militära tvångsmedlen sitter de ganska säkert, men om de av olika 
skäl förlorar greppet om dessa medel, undergrävs deras maktställning. 
För att åstadkomma politiska förändringar i Sverige under Gustav IV 
Adolfs tid, var de som ämnade göra detta hänvisade till vapenmakt, 
detta beroende på det kungliga enväldet som kraftigt begränsade möj
ligheterna att på legal väg påverka politiken. Riksdagen hade inte varit 
sammankallad sedan 1800, vilket hindrade ständerna från att kunna 
agera. 
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Elitens sammansättning 

För att få en generell uppfattning om officerares benägenhet och möj
lighet att agera med vapenmakt inom sitt eget land, behöver två 
grundläggande faktorer uppmärksammas. Den ena är huruvida aktö
rerna vid en militär intervention handlar utifrån en elits sammanfallan
de intressen. Den andra faktorn är en regims legitimitet, framför allt hos 
en politisk elit som på olika sätt kan medverka till politiska föränd
ringar. Svenska officerare hade möjlighet att påverka politiska makt
förhållanden under gustaviansk tid, och utnyttjade denna vid olika 
tillfällen. Därmed kan delar av officerskåren betraktas som en del av en 
politisk elit.1 

Morris Janowitz diskuterar utifrån sina teorier hur eliten var sam
mansatt och rekryterad i en feodal struktur. Janowitz "aristokratisk
feodala" modell bildar en sammanfogad uppfattning om krigsmaktens 
förhållande till samhället i Västeuropas stater, innan dessa till fullo 
industrialiserats. Under modellens giltighetstid var de civila och mili
tära eliterna både socialt och funktionellt integrerade. Ett snävt rekry
teringsunderlag för båda eliterna, tillsammans med en relativt orörlig 
maktstruktur, försåg den civila eliten med en bred bas för politisk kon
troll över militären.2 

Den aristokratiska modellen innefattade en stel rangordning som 
markerade både auktoritetens ursprung och den militära elitens status. 
Den låga specialiseringsgraden inom den militära professionen gjorde 
det möjligt för den statsledande eliten att fylla de väpnade styrkornas 
behov av officerare. Börd, släktskap och allmänna gemensamma vär
deringar garanterade att krigsmakten förkroppsligade de härskande 
samhällsgruppernas ideologi. Politisk kontroll kunde jämställas med 
civil kontroll eftersom de aristokratiska och militära gruppernas in
tressen förenades. Själva systemet var rotat i föreställningar om aukto
ritet och jordinnehav, vilka skapade ett relativt stabilt makthavarskikt.3 

1 I det här fallet avses med en politisk elit de som har möjlighet att medverka i styran
det av ett land och/eller har möjlighet att åstadkomma genomgripande politiska föränd
ringar. 

2 Morris Janowitz, "Armed Forces and Society. A World Perspective", i Jacques van 
Doorn (red.), Armed Forces and Society (Haag 1968), s. 24 f. 

3 Janowitz (1968), s. 25. 
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Janowitz uppfattning om en integrerad civil och militär elit kan vara 
fruktbar att utgå ifrån när officerares aktioner i Sverige år 1809 ska ana
lyseras. Däremot är jag tveksam till om de agerande officerarna vid den 
tiden handlade som en enda och enig aktör utifrån gemensamma 
intressen. Man kan istället anta att skilda intressen, motiv och möjlig
heter styrde olika officerares handlingar. Detta antagande underbyggs 
av att den dåvarande krigsmaktens befäl kan förväntas ha haft delvis 
motsatta intresseområden, representerade av indelta officerare mot 
värvade, de inom de så kallade genivapnen (artilleri, flottan, for
tifikationen) mot de inom icke-genivapnen (infanteri, kavalleri), de 
vid rangregementena mot de vid linjeförbanden och adliga mot ofräl
se. I det avseendet tycks den svenska officerskåren alltså inte ha utgjort 
någon homogen enhet. Kaarlo Wirilander menar dessutom att sam
hörighetskänslan var svagt utvecklad, medan den korporativa andan, 
som endast omfattade det egna regementet, var mycket starkare. 
Beroende på dess dåvarande struktur kunde därmed delar av krigs
makten genom nätverk mobiliseras för vissa syften, exempelvis en 
statskupp. 

Om de civila och militära eliterna har gemensamma intressen, är 
det knappast troligt att militären kommer att agera i en stat där regi
men har legitimitet. På motsvarande sätt kan det antas att när regimen 
saknar legitimitet kan militären lättare störta den, eftersom de då kan 
förvänta sig stöd av en civil elit. Det är emellertid problematiskt att 
skilja den civila och militära sfären åt i ett tidigmodernt Sverige, där de 
flesta officerare inte utövade sitt yrke på heltid, utan också hade andra 
sysselsättningar och intressen. Man bör inte heller alltid utgå ifrån att 
alla inom en elit agerar i samförstånd, utan att det rimligtvis - på mot
svarande sätt som inom officerskåren - finns olika intressen som styr. 
Mer fruktbart kan det istället vara att försöka urskilja olika nätverk, till 
exempel stånds- eller korporativöverskridande elitnätverk. 

4 För en vidare diskussion kring den svenska officerskårens heterogenitet, se Fredrik 
Thisner, "Förutsättningarna för social reproduktion vid officerskårerna i Sverige, Dan
mark och Preussen 1720-1810", bidrag till sessionen "Militären krigen och samhället -
Militärt och civilt i Sverige under den gustavianska tiden 1770-1809" vid historikermötet 
i Örebro den 19-21 april 2002, s. 15-16. 

5 Kaarlo Wirilander, Officerskåren i Finland under lyoo-talet. En socialhistorisk av
handling om den finska arméns officerare (Falun 1964), s. 94. 
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Man bör även se de inrikespolitiska händelserna i ljuset av den kris
period som under 1700-talets senare hälft drabbade de gamla regi
merna i Europa. Franska revolutionen 1789 och de efterföljande Napo-
leonkrigen skapade omvälvande samhällsförändringar, vilket även på
verkade Sverige. Kriget mot Ryssland 1808-09,som var en följd av de 
utrikespolitiska omständigheterna, medförde att Gustav IV Adolfs 
ställning kraftigt undergrävdes. 

Legitimitet och politisk makt 

Beträffande händelserna 1809 blir regimens legitimitet en viktig faktor 
när officerares roll i förloppet skall analyseras. Legitimiteten är en vik
tig komponent i en politisk kultur, eftersom den ger samhällsordning
en giltighet och kraft. Legitimitet kan förstås som auktoritet som 
anses vara eller uppfattas som giltig av ett flertal inom samhället eller 
inom en grupp.7 Legitimiteten är ett giltighetsanspråk som kan bestri
das och den härskande maktordningens stabilitet är beroende av att 
detta anspråk erkänns. I ett förlopp där en samhällsordnings legitimi
tet blivit omstridd kommer den att förnekas av vissa, medan den vid
hålls av andra. 

Svaret på frågan varför officerare intervenerar ska främst sökas i den 
civila regeringens misslyckande och vad detta innebär i form av för
lorad legitimitet. Det misslyckade kriget 1808-09 kan således utgöra 
en legitimerande faktor för de officerare som agerade mot regimen. 

Om militären väljer att störta den rådande politiska ordningen blir 
de tvungna att åberopa en moralisk auktoritet för att legitimera sina 
handlingar. Om, och i vilken omfattning, folket kommer att erkänna 

6 Sten Carlsson, Gustav IVAdolfsfall. Krisen i riksstyrelsen, konspirationerna och stats-
välvningen \i8oy—i8og\ (Lund 1944), s. 59 £, 393, Eric J. Hobsbawm, Revolutionens tids
ålder (Stockholm 1962), s. 80,122,126. 

7 Karin Sennefelt, Den politiska sjukan. Dalaupproret 1J43 och frihetstidapolitisk 
kultur (Hedemora 2001), s. 33. 

8 Jiirgen Habermas, "Legitimationsproblem i den moderna staten", i Margareta 
Bertilsson & Ron Eyerman (red.), Den rationella övertygelsen. En antologi om legitimitet, 
kris och politik (Stockholm 1984), s. 125 f. 

9 Eric A. Nordlinger, Soldiers in Politics, Military Coups and Governments (Engel-
wood Cliffs, N. J. 1977), s. 64. 
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eller bekämpa militärens åtgärder blir avhängigt av detta. Under tidig
modern tid då monarkerna ofta härskade "av Guds nåde" måste den 
som ville ta makten visa att han var den legitime härskaren. Med tiden 
förändrades människors uppfattningar därom, vilket kan illustreras av 
bland annat Ludvig XVI:s fall under franska revolutionen.10 

Under gustaviansk tid utgjorde en grupp på 5-6 procent av Sveriges 
befolkning en politisk nyckelgrupp. Den innehöll, som Mikael Alm 
visat, de "politiskt, ekonomiskt och opinionsmässigt framträdande 
och inflytelserika personer som i hög grad utgjorde det maktbärande 
skiktet i det gustavianska Sverige". Till dessa vände sig Gustav III när 
han talade om medborgare, frihet och jämlikhet i sina försök att tala 
deras språk och på så sätt förankra regimens legitimitet. Gustav IV 
Adolf å andra sidan intog en repressiv hållning till denna viktiga 
grupp, och talade istället ett språk som sannolikt hade haft betydande 
attraktionskraft hos de övriga 95 procent av befolkningen. Det var 
dock ifrån det maktbärande skiktet - vilket innehade politiska poster, 
ledde krigsmakten, och gjorde sig hörda i det politiska samtalet — "som 
Gustaf III:s mördare, Gustaf IV Adolfs vedersakare och författarna av 
1809 års regeringsform steg fram". 

Konspirationerna på Åland och i Stockholm 

När det gäller en militär intervention krävs det vidare vissa grund
förutsättningar för att en sådan skall kunna genomföras. De agerande 
behöver ha benägenhet och tillfälle att intervenera. För att utföra sina 
handlingar måste militärerna dels ha ett gynnsamt tillfälle, dels äga 
medvetna motiv och vilja eller lust att agera.13 Att krig ökar militärens 
möjlighet att intervenera är en viktig utgångspunkt i sammanhanget, 
eftersom det ur ett organisatoriskt perspektiv innebär ett gynnsamt 
tillfälle för aktion då armén är mobiliserad. 

I oktober 1808 startade konspirationer på Äland i samband med 

10 Samuel E. Finer, Militärens roll i politiken (Stockholm 1969), s. 31 f. 
11 Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen. Språk och självbild i det gustavianska enväldets 

legitimitetskamp 1772-1809 (Stockholm 2002), s. 357. 
12 Alm (2002), s. 357. 
13 Finer (1969), s. 35. 
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gardesregementenas degradering. Kungen fråntog dem deras rang
företräden efter en misslyckad landstigning vid Helsinge i Finland. En 
del av dessa gardesofficerare tog då initiativ till stämplingar mot kung
en, och den revolutionära stämningen fördes vidare av de degraderade 
officerare som vistades på andra orter. De mest förbittrade gardes
officerarna, dit bland andra kapten Henning Wrangel hörde, över
vägde att mörda kungen medan denne befann sig på Åland. Planen 
verkställdes emellertid inte.14 

Kungens beslut sågs som ett "svårt politiskt missgrepp", då många 
av de cirka 120 degraderade officerarna tillhörde huvudstadens eller 
landets ledande familjer. Därmed skapades ett kraftigt missnöje inom 
en opinionsstark krets. Sten Carlsson menar att degraderingen gav 
den mot kungen bedrivna propagandan ett "personligt ferment", som 
den förut saknat. 

Benägenhet att agera saknades således inte hos gardesofficerarna, 
men eftersom ryssarna hotade Åland försvårades en överflyttning av 
trupperna till fastlandet. Däremot hade de degraderade officerarna 
genom sina familjer, släkt och vänner ett utmärkt nätverk, genom vil
ket de kunde agera. Detta bör ha underlättat spridandet av idéer och 
möjligheter att undersöka stämningarna gentemot kungen. 

Under vintern 1808-09 intensifierades konspirationerna i Stock
holm hos den sårade, och själv degraderade, gardeslöjtnanten Jacob 
Cederström. Många officerare som vistades i huvudstaden, eller var 
där på tillfälliga besök, samlades hos Cederström, vars bostad blev en 
lämplig samlingsplats. Cederström blev snart en central person i 
sammansvärjningen, dels beroende på hans ekonomiska ställning, dels 
på grund av hans i kriget visade tapperhet och personliga uppträdande 
mot kungen, som väckt uppskattning i militära kretsar. 

Flertalet av de officerare som kom med rapporter från Sveriges olika 
fronter besökte också Cederström. När de återvände till sina förband 

14 Sten Carlsson, "Gardesregementenas degradering 1808", i Historisk tidskrift (1943), 
s. 382, 395, dens., Svensk Historia (Sten Carlsson & Jerker Rosén) II Tiden efter 1718 
(Stockholm 1961), s. 292. 

15 Carlsson (1943), s. 394 £, dens., Gustav IVAdolf. En biografi, (Stockholm 1946), 

S' I73' 16 Elof Tegnér, "Friherre Jakob Cederström och förberedelserna till 1809 års revolu
tion", i Historisk tidskrift (1895), s. 238, Sten Carlsson (1944), s. 231. 
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hade de försetts med upplysningar om de rådande förhållandena eller 
med aktstycken där nödvändigheten av ett tron- och systemskifte beto
nades.17 De kringspridda aktstyckena syftade till att väcka och under
hålla missnöjet inom krigsmakten. Här hade självfallet degraderingen 
av gardesregementena en framskjuten plats. Cederström och ovan 
nämnde Henning Wrangel var sedan tidigare vänner och regements
kamrater, vilket förklarar hur kontakter dem emellan etablerades. 

Det var inte bara officerare utan även andra missnöjda som drogs in 
i den Cederströmska klubben, eller nätverket. Cederström hade enligt 
egen utsago satt sig i kontakt med de män som vid 1800 års riksdag i 
Norrköping avsagt sig adelskapet och "inskränkt sig till en skarp oppo
sition mot de lagliga formernas åsidosättande". Genom Hans Järta, 
som efter sitt avsked ur statens tjänst vistades i Stockholm som privat 
jurist, hade de sammansvurna förbindelse med de högre civila ämbets-
mannakretsarna.21 

Emellertid var man i behov av en ledare och Cederström vände sig 
först till generalmajor J. F. Aminoff som den 28 oktober anlänt från 
Åland. Aminoff gillade visserligen Cederströms planer, men ställde 
sig avvisande till förslaget, eftersom han, liksom general G. M. Arm-
felt, lovat Gustav III att inte motarbeta dennes son. Eftersom inte hel
ler Armfelt förmåddes till en aktiv insats kontaktades general C. J. 
Adlercreutz, som anlänt till Stockholm från Torneå. Han ställde sig i 
princip välvillig till revolutionsplanerna, men ville inte ta några risker. 
Trots detta räknades Adlercreutz av de sammansvurna som en poten
tiell ledare.22 Man kan fråga sig huruvida Aminoff och Armfelt egent
ligen höll sitt löfte till Gustav III om att inte motarbeta hans son, då de 
ej avslöjade konspirationsplanerna. 

17 Tegnér (1895), s. 238, Carlsson (1944), s. 232. 
18 Tegnér (1895), s. 238. 
19 Minnen ur Sveriges nyare historia, samlade af B. von Schinkel. Bihang, utg. af S. J. 

Boethius. II (Uppsala 1881), s. 65 [Fragment af Henning Wrangels journal 1808-09], 
Tegnér (1895), s. 236. 

20 Tegnér (1895), s. 239. 
21 Ludvig Stavenow, "Den gustavianska tiden 1772-1809", i Sveriges historia till våra 

dagar, del 10 (Stockholm 1925), s. 391. 
22 Carlsson (1944), s. 235 ff. 
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Kontakter med de högre ämbetsmännen 

Wrangel hade redan i november velat etablera kontakt med de högre 
ämbetsmännen, och en sådan hade, enligt Cederström upprättats. 
Såväl riksdrotsen, C. A. Trolle-Wachtmeister, som presidenten i 
statskontoret, C. E. Lagerheim, och statssekreteraren för krigsären
dena, C. Lagerbring, hade underrättats om gardenas missnöje och 
ryktena från Erfurt om Sveriges delning. Den 12 oktober slöt Napo
leon och tsar Alexander en konvention i Erfurt. Den innehöll i själva 
verket ganska litet om Norden. I Sverige fick man emellertid för sig att 
en delning av landet hade blivit beslutad, eller åtminstone diskuterad. 
Rykten gick till och med om att Sverige skulle delas mellan Ryssland 
och Danmark med Motala ström som gräns. 

Wrangel gjorde 29 januari, sannolikt efter vissa nya löften från 
Adlercreutz, en framstöt hos riksdrotsen. Denne uppmanades att söka 
verka för en riksdag och Wrangel förklarade att många unga militärer 
och åtskilliga andra av "landets vänner" beslutat att göra revolution, 
samt att Adlercreutz var uppmanad att sätta sig i spetsen för densam
ma. Riksdrotsen lär ha blivit mycket förvånad över denna information 
och begav sig genast till Adlercreutz för att tala denne till rätta. 
Wrangel skriver att "drotsen grefve Wachtmeister, som förskräcktes 
öfver vår djerfhet, uppräknade företagets alla faror, och vid ett möte, 
som han begärde af Adlercreutz, bragte denne helt och hållet på andra 
tankar".26 

Adlercreutz stod även under påverkan av Lagerbring, med vars sys
terdotter han var gift. Statssekreteraren gjorde, enligt Wrangel, allt för 
att avhålla generalen från konspirationer. Trots vissa löften till konspi
ratörerna ansåg sig Adlercreutz inte längre kunna uppfylla dessa till 
följd av ämbetsmännens påtryckningar. Vid en första anblick kan det, 
enligt Sten Carlsson, te sig förvånande att till och med riksdrotsen, 
som kanske var den mest radikale av ämbetsmännen, höll sig så av
visande till de militära konspirationerna.27 

23 Carlsson (1944), s. 241 f. 
24 Carlsson (1944), s. 234 f. 
25 Carlsson (1944), s. 241 f. 
26 Schinkel (1881), s. 70 [Wrangels journal]. 
27 Schinkel (1881), s. 70 [Wrangels journal], Carlsson (1944), s. 242. 
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Emellertid fanns en betydande klyfta mellan ämbetsmännen och de 
unga officerarna i fråga om social ställning, politiska åsikter och per
sonligt temperament. En militärkupp skulle ha kunnat hota hela sam
hällsordningen och bland annat vänt sig mot just de ledande ämbets
männen. I sammanhanget är det därför naturligt att de ställde sig 
negativa till alla arresteringsplaner. Därmed hade konspiratörerna 
misslyckats med att etablera något samarbete med den civila opposi
tionen, och inte heller hade man vunnit någon general till ledare. Det 
som åstadkommits var emellertid att deras planer nu var kända och 
accepterade i mer omfattande kretsar än tidigare.28 Det kan konstate
ras att ämbetsmännen, så långt, intog en ambivalent ställning, då de å 
ena sidan var motståndare till att arrestera kungen, å andra sidan möj-
liggjorde en sådan utveckling genom att inte ingripa. 

Konspirationerna vid västra armén 

Liksom på Åland blev det även vid västra armén en gardesofficer som 
tog initiativet till konspirationer, nämligen kaptenen vid livgardet till 
fot, C. H. Anckarsvärd. Även om Anckarsvärd blev djupt upprörd 
över gardesregementenas degradering, menade han att revolutionens 
nödvändighet redan långt tidigare utgjort ett överläggningsämne 
bland de äldre officerarna vid västra armén.29 

Degraderingen tycks ha manat på Anckarsvärds vilja att ingripa, 
även om han enligt egen uppfattning inte kände till något om politik 
och politiska begrepp. Däremot såg han att "Sverige var på branten af 
sin undergång, och att det icke kunde frälsas utan någon ovanlig kraft
yttring; och jag trodde och hoppades på Ofv. Lieut. Adlersparre".30 

Georg Adlersparres största intresse under hösten 1808 tycks emellertid 
gällt truppernas utrustning, vilket framgår av breven till general
krigskommissarie Billberg.31 Det som sannolikt fick Adlersparre att 
ändra uppfattning var ett brev, som vid jultiden anlände från Stock-

28 Carlsson (1944), s. 242 f. 
29 C. H. Anckarsvärd, Politisk trosbekännelse (Stockholm 1833), s. 66 £, Carlsson 

(1944), s. 244 f. 
30 Anckarsvärd (1833), s. 10 f. 
31 Carlsson (1944), s. 245. 
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holm och informerade honom om ryktena angående Sveriges besluta
de delning.32 

Mellan jul och nyår begav sig Adlersparre till Ulriksdal i Köla sock
en, där Anckarsvärd hade sitt kvarter. Enligt Adlersparre fattades där 
beslutet att Anckarsvärd på nyårsaftonen skulle resa till Dalregemen
tet vid Åmål och därifrån till arméns vänstra flygel, medan brodern, 
kapten J. A. Anckarsvärd, skulle bege sig till de trupper som låg förlag
da i närheten av Karlstad. Brödernas uppgift var, som Adlersparre 
uttrycker det, att "underrätta en och annan Officer om vår plan, hvil-
ken sedan derom upplyste sina kamrater".33 

C. H. Anckarsvärd återvände med en hälsning från överste Carl H. 
Posse, som förde befälet över västra arméns vänstra flygel, att denne 
önskade möta Adlersparre 9 januari vid Ökne gästgivaregård, någon 
mil väster om Karlstad.34 Adlersparre uppger sig ha anlänt till Ökne på 
kvällen den 8 och skrev samma kväll den proklamation som senare 
utfärdades i Värmländska fördelningens namn, som högra flygeln nu 
kallades. Nästa dag skedde överläggningar mellan Posse och Adler
sparre, och den senare har uppgivit att de åtskiljdes med en överens
kommelse att var och en på sitt håll skulle sondera sitt manskaps 
tänkesätt och "afbida hvad man i Stockholm företog, och i öfrigt 
genom courierer bibehålla gemenskapen oss emellan".36 Sten Carlsson 
ställer sig emellertid tveksam till att Adlersparre och Posse endast ville 
avbida händelserna i Stockholm. De tycktes redan då ha uppgjort en 
aktionsplan av ganska omfattande storlek.37 

Adlersparre reste efter några dagar tillbaka till Karlstad och stanna-

32 Carlsson (1944), s. 234 f, 248, 255. Se även Birger Sjövall, "Den Adlersparreska revo
lutionen", i Historisk tidskrift (1907), s. 4. 

33 Historisk tafla affd. konung Gustaf IVAdolfs sednaste regeringsår. Tredje afdelningen 
[Georg Adlersparre: Berättelse om revolutionens utbrott i Wermland 1809] (Stockholm, 
1811), s. 101 ff., Anckarsvärd (1833), s. 6, Carlsson (1944), s. 256. 

34 C. G. Flach, "Huru min farfar blef adjutant hos Adlersparre samt ett och annat om 
revolutionen 1809", i Personhistorisk tidskrift (1904), s. 88. Adlersparre och Posse hade 
tillsammans suttit i fångenskap i Ryssland under 1788 års krig. Enligt Flach hade de båda 
redan hösten 1808 träffats på landsvägen mellan Uddevalla och Strömstad och fört dis
kussioner om rikets framtid. 

35 Historisk tafla (1811), s. 103, se även Flach (1904), s. 88, Carlsson (1944), s. 257. 
36 Historisk tafla (1811), s. 103. 
37 Carlsson (1944), s. 258. 
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de där till mångas förundran, eftersom han inte hade någon officiell 
tjänstebefattning på stället. Officerare från andra regementen, som 
fått vetskap om planerna, strömmade till hans kvarter och förklarade 
sig villiga att bistå honom. Adlersparre skriver att "jag kände deras 
tänkesätt: jag förlitade mig på dem, som på mig sjelf'. Kurirer sändes 
nu ut och Anckarsvärd medförde Adlersparres proklamation till de 
sammansvurna i huvudstaden. De uppgifter som de utsända hade, var 
enligt Adlersparre att "sondera och underrätta vissa personer af vigt, 
om vår afsigt".39 Genom detta nätverk av officerare kunde således den 
militära aktionen förberedas. 

Det kan tyckas märkligt att alla de sonderingar och förberedelser 
som gjordes på olika platser passerade kungen, eller hans befallnings -
havare, obemärkt. Troligtvis kom revolutionsplanerna till vissa makt
havares kännedom, men i likhet med de ledande ämbetsmännen i 
huvudstaden, valde de att tiga om vad de kände till. 

Anckarsvärd underrättade i Örebro majoren C. de Charliere och 
ryttmästaren A. G. Fleetwood vid livregementets husarer om planerna 
på en statsvälvning. Båda lovade oberoende av varandra att medverka i 
aktionerna.40 Anckarsvärd begav sig sedan till Linköping där han 
enligt egen uppgift träffade generallöjtnant Fabian Wrede som var 
chef för livgrenadjärerna. Wrede erbjöds att bli överbefälhavare för 
"revolutionsföretaget", men Wrede ville inte delta i några konspira
tioner utan uppmanade istället Anckarsvärd att avstå från sina före
havanden. 

Wrede hade även under vintern 1808-09 haft besök av överste Pos
ses adjutant Boij, som på uppdrag av Posse - troligen efter överens
kommelse med Adlersparre - sökte "communicera med honom 
[Wrede] och inhemta hans tänkesätt". Wrede ställde sig emellertid 

38 Historisk tafla (1811), s. 103 f. 
39 Historisk tafla (1811), s. 104, Carlsson (1944), s. 258. Carlsson tror även att de andra 

utsända medförde avskrifter av Okne-proklamationen. 
40 Sjövall (1907), s. 16, Carlsson, (1944), s. 259. Se även Fleetwoods berättelse i Gustaf 

Thorsander, När kejsarne bestämde Nordens öde. Skildringar från krigsåren 180J—1814 
(Skövde 1903). 

41 Anckarsvärd (1833), s. 27. 
42 C. A. Adlersparre, 1809 års revolution och dess mån. Tidstaflor, del 1 (Stockholm 

1849), s. 176. 
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helt avvisande till några revolutionära planer, och förklarade bestämt 

att om det ej varit för gammal bekantskap och aktning för Posse, så 
skulle denne genast ha arresterats.43 Någon arrestering av Posse skedde 
ej och Wrede tycks inte heller ha vidtagit några åtgärder för att under
rätta kungen om sammansvärjningarna. 

Från Linköping begav sig Anckarsvärd vidare till Stockholm dit 
han sannolikt anlände någon av de sista dagarna i januari. Där blev 
han omedelbart indragen i konspirationerna.44 Anckarsvärd uppfatta
de att huvudmännen i Stockholm var överste A. F. Skjöldebrand, 
Jacob Cederström, major Magnus Björnstjerna, Hans Järta, samt en 
"mängd andra högst aktningsvärda personer, så väl bland Militaire-
som Civil-Staterna".45 

Medan stämplingarna fortgick i huvudstaden väntade Adlersparre 
bekymrat på underrättelser om vad som hände. Först i början av febru
ari fick han av Anckarsvärd reda på att revolutionen närmade sig sitt 
utbrott, men det var inte förrän i slutet av månaden som nästa brev 
anlände. Carlsson finner det anmärkningsvärt att Adlersparre endast 
hölls sporadiskt underrättad om Anckarsvärds förehavanden, och 
tycker sig se att denne "för sin del efter sin avresa från Värmland i rätt 
hög grad ha kastat loss från Adlersparre".46 Enligt egen uppgift hade 
inte heller Anckarsvärd stått i något vänskapsförhållande till Adler
sparre, och han delade endast dennes åsikter i fråga om revolutionens 
nödvändighet. Om stockholmarnas kupp hade kunnat genomföras 
enligt planerna, hade Adlersparres roll sannolikt blivit mycket obetyd
lig. Emellertid avstyrdes i sista stund, och troligtvis i samförstånd 
med de ledande ämbetsmännen, planen, att den 8 februari gripa kung
en.49 När Adlersparre i slutet av februari nåddes av beskedet om miss
lyckandet skred han omedelbart till handling.50 

43 Adlersparre (1849), s. 176, 
44 Carlsson (1944), s. 260. 
45 Anckarsvärd (1833), s. 28. 
46 Carlsson (1944), s. 260. 
47 Anckarsvärd (1833), s. 9. 
48 Carlsson (1944), s. 260. 
49 Carlsson (1961), s. 292. 
30 Carlsson (1944), s. 281 f. 
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Västra arméns aktion leder till en kupp i Stockholm 

Med sina trupper besatte Adlersparre natten till den 7 mars Karlstad. 
Där begärdes inkvartering för 2000 man.51 Att samla ihop, förflytta 
och förse en sådan styrka med proviant och andra förnödenheter var 
ingen lätt uppgift. Vid transporten av trupperna till Karlstad fick man 
en god hjälp av de värmländska bönderna. De uppges ha skjutsat sol
daterna ända upp till sju mil i löfte om bröd, fläsk och furage. Den 9 
mars bröt trupperna sedan upp för marschen mot huvudstaden.52 

När kungen den 12 mars förstod vad som höll på att ske, beslöt han 
att med Stockholms garnison bege sig söderut och söka kontakt med 
södra armén, som stod under fältmarskalk J. C. Tolls befäl. I detta läge 
ingrep ämbetsmännen. De övertalade C. J. Adlercreutz att hindra 
kungens avresa. Med sex officerare som följeslagare gick Adlercreutz 
den 13 mars in i kungens rum på slottet och satte honom under arrest. 
Den gustavianska regimen var störtad och 14 mars utgick ständer-
inkallelse.53 

Adlersparre nåddes i Örebro av beskedet att Gustav IV Adolf hade 
arresterats, och han beordrades samtidigt att bege sig till Stockholm 
med endast hälften av de mest pålitliga i sin upprorsstyrka. Emeller
tid valde Adlersparre att fortsätta mot huvudstaden med hela sin här. 

Det kan ifrågasättas om Adlersparre efter sin resning i Karlstad 
verkligen önskade någon aktion i Stockholm. Han var uppenbart 
missnöjd med att kuppmännen övertog ledningen över det företag, 
som han inte utan skäl, ansåg vara hans verk. Sannolikt kände Adler
sparre sig förekommen av händelserna i Stockholm. Det som han 
tänkt genomföra var till stor del redan utfört, det vill säga riksdagen 
var sammankallad, krigsgärden upphävd och gardesregementena var 
rehabiliterade.55 Det framgår här att olika intressen stod mot varandra, 
och de kretsar bland konspiratörerna som ville ställa Adlersparre utan
för händelsernas centrum hade nu fått övertaget. 

51 Carlsson (1944), s. 285, (1961), s. 293. 
52 Carlsson (1944), s. 283 f., 293. Se även C. O. Nordensvan, Värmlands regementes 

(Närkes och Värmlands reg:tes historia 1) (Stockholm 1904), s. 266 ff. 
53 Carlsson (1961), s. 293. 
54 Sjövall (1907), s. 18, Carlsson, (1944), 306. 
55 Carlsson (1944), s. 306 £, Sjövall (1907), s. 23 f. 
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Adlersparre var emellertid inte benägen att utan vidare överlämna 
ledningen till dem som handlat mot kungen först sedan hans egna 
trupper inlett aktionen. Sina styrkor kunde han fortsättningsvis an
vända för mer begränsade syften. Efter inmarschen 22 mars i Stock
holm kom han där att med sina trupper, under en lång tid, utgöra en 
stat i staten. 

Kungens tid var ute 

Den största delen av forskningen kring statskuppen 1809 är av äldre 
datum. Enligt min uppfattning har officerares betydelse som politisk 
maktfaktor i sammanhanget, främst genom deras möjlighet att kunna 
utnyttja militära tvångsmedel, inte tillräckligt uppmärksammats. Mig 
veterligen, har inte heller officerares benägenhet och möjlighet att 
agera beträffande 1809 års händelser studerats och analyserats ur ett 
perspektiv, där en elits sammansättning och förväntade beteende, 
regimens legitimitet, och olika nätverks betydelse har vägts in. Ovan
stående faktorer har jag med denna artikel velat uppmärksamma. 

De sammansvurna officerarna på Åland, i Stockholm och vid västra 
armén kom genom sina nätverk i kontakt med fem av rikets generaler, 
nämligen von Essen, Aminoff, Armfelt, Adlercreutz och Wrede. 
Syftet var att få någon av dem till revolutionsledare. Visserligen miss
lyckades detta, men ingen av generalerna varnade kungen eller arreste
rade någon av konspiratörerna. Därutöver togs även kontakt med 
ledande ämbetsmän. Även om dessa ställde sig avvisande till planerna 
på att störta kungen, var det ingen som varskodde regenten om vad 
som höll på att hända. Jag tolkar detta som att Gustav IV Adolf sak
nade legitimitet och att inflytelserika delar av en politisk elit var in
förstådda med att monarken måste bort för att få stopp på kriget. Men 
hur detta skulle ske och vad som skulle hända sedan var man oense om. 

Det framgår även att rörelsen vid västra armén bör ses som mer skild 
från aktionerna i Stockholm än vad som tidigare ansetts. Detta under-

56 Carlsson (1944), s. 306 f., 381 ff. 
57 Carlsson (1944), s. 225. General H. H. von Essen hade i november 1809 kontaktats 

via ett anonymt brev från Wrangel. Den kontakten med von Essen blev emellertid resul
tatlös. 

Il8 



Sedan hösten 1808 hade det konspirerats mot Gustav IV Adolf på Åland och 
sammansvärjningen fördes sedan vidare till Stockholm och västra armén i Värm
land. Samtidigt som trupper från Värmland i mars 1809 tågade mot huvudstaden 
för att avsätta kungen agerade en grupp officerare som befann sig i Stockholm. De 
gick på morgonen den 13 mars in till Gustav IV Adolf på slottet och arresterade 
honom. Svärdet kan sägas symbolisera kungens makt över militären och fram
träder tydligt på kopparsticket, där officerarna bokstavligen berövar kungen hans 
makt. Reproduktion: Kungliga biblioteket, Stockholm. 
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stryks framför allt av Adlersparres vägran att lyda den order, som 

utgick efter det att kungen arresterats, vilken innebar att endast en 
mindre del av upprorshären tilläts komma till Stockholm. Det verkar 
även som om Adlersparre, och de agerande officerarna vid västra 
armén, delvis ingick i ett eget nätverk, utanför Cederströmska klub
ben, även om exempelvis C. H. Anckarsvärd kan anses ha ingått i båda 
nätverken. 

I stämplingarna mot Gustav IV Adolf var officerarna de mest aktiva 
medan de civila ämbetsmännen intog en mer avvaktande hållning. 
Även generalerna tycks ha varit tveksamma till att aktivt delta i de 
militära aktionerna. Genom sitt val att inte agera har ändå de berörda 
ämbetsmännen och generalerna indirekt tagit ställning mot kungen, 
vilket också möjliggjorde hela händelseförloppet. Hade denne var-
skotts i tid kanske de ledande konspiratörerna arresterats och allting 
hade runnit ut i sanden. Ett fruktbart perspektiv att lägga på fortsatta 
studier av händelserna är således att se sammansvärjningarna som 
uttryck för missnöje mot monarken hos majoriteten av en politisk elit, 
där även officerare ingick. Däremot tyder mycket på att det inom eli
ten fanns, eller kom att utkristallisera sig, olika grupperingar eller 
nätverk som med militära tvångsmedel agerade utifrån sina egna upp
fattningar och intressen. 
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