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Inledning 

 

När man talar om en Allmänhet, eller Folket, är därmed icke at förstå endast en menighet, eller hvad 

Fransman kallar populace, […] och Engelsman Mobb, eller den låga hopen […]. Nej, med Folket 

förstås egentligen, alla slags medborgare uti et Rike, höga som låga, frälse som ofrälse, alla som sträfva 

efter ljus och fullkomlighet; den delen för hvars Domstol, Regenten, Philosophen, Snillet, Hjelten, 

Författaren och Konstnären, anse för heder at framlägga sina gärningar, vinna des bifall, göra däraf 

förtjänte.1 

 

Detta är skribenten Carl Fredrik Nordenskiölds försök till att beskriva och utreda 

begreppet ”allmänhet” från 1790. Som ganska tydligt framgår, beskrivs här ett sorts ideal, ett ideal 

som beskriver hur ett samhälle bör fungera och hur medborgarna inom detta samhälle bör handla 

och verka tillsammans. Författaren och historikern Mikael Alm sammanfattar begreppet ”Folket” 

i denna text som ”en aktiv allmänhet av medborgare som tillsammans utgör den kritiskt 

granskande ’Domstol’ inför vilken makthavare och andra skall ’framlägga sina gärningar’ och vars 

bifall de måste göra sig ’förtjänte’ av”.2 

 Denna kritiskt granskande allmänhet är något som makthavare i alla tider varit tvungna att 

förhålla sig till. Dock har allmänhetens ställning gentemot makthavarna inte alltid varit densamma. 

Makthavares politiska auktoritet har förändrats under historiens gång i fråga om vart man påstått 

att denna makt kommit ifrån – i äldre tider hävdade många att makten var given av Guds nåde, 

och i senare tider från folket. Allmänheten har också utgjort en del av en ständigt pågående dialog 

eller diskurs mellan makthavare och dess motståndare. En diskurs inom vilken ena partens 

legitima argument för ett specifikt handlande – eller argument som ansetts vara legitima – 

fungerat som ett repressivt och hämmande verktyg mot den andra partens handlande. Denna 

diskurs, eller dialog, har således spelat en betydande och grundläggande roll för makthavare och 

opposition i fråga om rätt till politiskt handlande. 

 Förvisso har makthavare, framförallt i äldre tider, haft möjligheten att handla utan den kritiskt 

granskande allmänhetens godkännande. Detta har dock ofta lett till en än mer brinnande kritik 

från den allmänna opinionen och folkmeningen, och det är just i sådana situationer som 

allmänheten också rest sig upp mot makthavarna i hopp om att störta dem då de ofta anses vara 

orättfärdiga och frihetskränkande. Det kanske mest talande exemplet på detta är den franska 

revolutionen som inleddes 1789, vilket ledde till avsättandet och avrättandet av det då sittande 

                                                           
1 Alm 2002, s. 191. 
2 Ibid. 
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kungaparet Ludvig XVI av Frankrike och hans drottning Marie Antoinette. Även i Sverige har vi 

haft kungar som på ett eller annat sätt störtats eller fråntagits sin makt på grund av en oppositions 

förtrytelse och våldsamma handlande. Det mest typiska exemplet på detta är kanske mordet på 

Gustaf III 1792, och även den senare statskuppen mot hans son Gustaf IV Adolf 1809. Dessa tre 

är alla mycket goda exempel på kungar som – i den ovan omtalade allmänhetens tycke – gått för 

långt och handlat utan hänsyn till allmänhetens välmående. 

 Av de två svenska kungarna är den förra den kung som brukar kallas för Sveriges teaterkung 

och som i hög grad var en offentlig person. Sett mot det frihetstida ständerväldet som tog slut 

1772, rådde det ett helt annat politiskt system under Gustaf III:s regeringsperiod då han det året, 

genom en statskupp, återinförde den absoluta monarkin med sig själv som absolut monark. I och 

med denna omvälvande förändring beträffande styrelsesättet i Sverige, följde även en 

legitimitetskamp för monarken då de tidigare frihetstida föreställningarna om och 

förhållningssätten till politik och makt i viss utsträckning dröjde kvar under denna period. 

Samtidigt som Gustaf III febrilt strävade efter att legitimera sitt maktutövande, strävade 

oppositionen efter en tillbakagång till något som liknade det tidigare frihetstida styrelsesättet där 

kungen inte besatt den allenarådande rätten till att härska.3 

 Våren 1809 avskaffades den absoluta kungamakten i Sverige och ersattes av en konstitutionell 

monarki, vilket innebar att makten nu delades mellan kungen, regeringen och ständerna. Detta 

medförde en omfattande inskränkning av kungens maktutövning sett till det tidigare enväldets 

dagar, dock påverkade kungen fortfarande en betydande del av den förda politiken. Till detta hör 

att en ny kungadynasti tog plats i det svenska kungahuset 1810, nämligen Karl XIV Johan och 

hans efterkommande barn och barnbarn.4 

 Denna omvälvande förändring beträffande politik, makt och regeringsform för tankarna till 

hur den politiskt granskande allmänheten förhöll sig till auktoritetens och legitimitetens 

förändring. Hur skiljde sig egentligen kritikernas sätt att framföra kritik mot kungamakten under 

Gustaf III:s respektive Karl XIV Johans regeringsperiod, och vilken bild av kungen skapades i 

och med kritikens formulering? Är det så att sättet att framföra kritik mot kungamakten 

förändrades mellan dessa två monarkers regeringstid i takt med att kungamaktens auktoritet och 

legitimitet förändrades? Denna studie ägnas åt att undersöka just hur de kungliga motståndarnas 

kritik skiljde sig åt mellan dessa två monarkers respektive regeringsperioder. En vidare 

fördjupning angående detta kommer att göras senare. Inledningsvis bör det aktuella 

forskningsläget inom detta område diskuteras. 

                                                           
3 Alm 2002, s. 20. 
4 Ekedahl 2010, s. 21. 
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Att närma sig forskningsläget och den kungliga oppositionen 

Tidigare svensk forskning beträffande forna svenska kungar finns i tämligen god utsträckning. De 

forskare som på senare år undersökt svenska kungar och dess opposition har främst fokuserat på 

Gustaf III och hans regeringstid (1772–1792), och detta både inom det historiska och 

litteraturvetenskapliga forskningsfältet. Den bild som skapades av Gustaf III – i och med den 

kritik som han mötte – får vi en uppfattning om i litteraturvetaren Annie Mattssons avhandling 

Komediant och riksförrädare: handskriftcirkulerande smädeskrifter mot Gustaf III. Mattssons ambition och 

syfte är att rekonstruera den till stor del bortglömda kommunikationen som utgör hennes 

källmaterial, nämligen smädeskrifter. Hon menar att kommunikationsformen är intressant och 

viktig att studera då den utgjorde en del av den politiska kultur som rådde under Gustaf III:s 

regeringstid.5 Hon menar vidare att smädeskrifter var en del av en gammal retorisk tradition 

vilken skribenter och skriftställare under 1700-talet mest troligt kändes vid och var skolade i.6  

 Den politiska kultur som Mattsson undersöker är de gemensanna symboler, värderingar och 

outtalade regler som formade det politiska handlandet för och inom en grupp – i detta fall en 

opposition. Genom att rekonstruera detta politiska handlande som smädeskrifterna utgjorde, 

menar Mattsson att detta synsätt är ett medel för att bredda kunskapen om hur den politiska 

kulturen såg ut och fungerade under Gustaf III:s regeringstid.7 

 Genom att i huvudsak fokusera på vem som säger vad till vem och till vilken effekt, samt 

genom att undersöka syftet bakom det hela, tillför Mattssons avhandling mycket ny kunskap 

beträffande den politiska kulturen och det politiska handlandet under Gustaf III:s regeringstid. 

Hennes resultat vittnar om hur smädeskrifterna under 1700-talet ofta hade en konservativ 

hållning och att det övergripande intrycket av dess innehåll är att författarna oftast hämtade sina 

argument ur redan etablerade tankesätt och resonemang. Detta för att nå en bred målgrupp men 

också för att kunna övertyga så många som möjligt genom att utgå från det publiken förmodligen 

redan kände till och höll med om.8 

 Då hon är litteraturvetare och då hennes avhandling utreder hur smädeskrifter fungerade 

främst ur ett retoriskt perspektiv, visar Mattsson hur oppositionens bild av Gustaf III skapades i 

och med den kritik som formulerades. Detta är dock en bild som i huvudsak fokuserar på att 

klarlägga skrifternas avsändare och mottagare, skribenternas syften och ambitioner samt av deras 

                                                           
5 Mattsson 2010, s. 16. 
6 Mattsson 2010, s. 20f. 
7 Ibid. 
8 Mattsson 2010, s. 237f. 
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publik och loci (sökställen för argument).9 Den utgör alltså en sorts grundläggande bas på vilken 

den direkta motbilden av monarken tar form. 

 Ett ytterligare gott exempel på en forskare som givit samma kung uppmärksamhet är 

historikern och författaren Mikael Alm. I hans bok Kungsord i elfte timmen: språk & självbild i det 

gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772–1809 undersöker han hur Gustaf III och hans son 

Gustav IV Adolf försökte – genom sitt språk och sin självbild – upprätthålla legitimitet som 

makthavare i ett samhälle där nya politiska förhållningssätt och föreställningar började växa allt 

starkare.10 

 Beträffande maktförhållandet i det gustavianska Sverige, väljer Alm att utgå från förståelsen av 

makt som en relation. I denna relation menar han att det existerar minst två parter där den ena 

har makt över den andra.11 Detta är inte helt olikt den dialog eller diskurs som omtalandes i 

inledningen till denna studie, där det gällde en makthavare och en opposition som båda vill 

genomdriva och åstadkomma förändring på en politisk maktnivå. I båda fallen är politiskt anspråk 

en grundläggande faktor. Alms uppfattning är att makthavare gör anspråk: 

 

dels på att ha rätt att existera och göra sina utspel, dels på att de underlydande skall acceptera dess 

existens och åtlyda dess utspel. Vem som skall ha makt över vem, hur makten skall vara arrangerad 

och hur den skall utövas är inte givet. Bakom varje led finns anspråk.12 

 

Detta anspråk kan även göras från andra hållet, det vill säga från de underlydandes håll. Ett 

exempel på detta kan vara en oppositions åsikter kring hur en politisk makt bör fungera och se ut, 

det är alltså en ”dynamisk relation av ömsesidigt anspråk”.13 

 För att göra denna makt och legitimitet förståelig, använder sig Alm av begreppet politisk 

diskurs. Denna diskurs avser det ramverk eller raster av ömsesidiga och standardiserade begrepp 

som utgör grunden för den politiska kommunikationen i ett samhälle.14 Det är i dynamiken av 

ömsesidigt anspråk som Alm bygger sin studie, och det är i de diskursiva omvandlingarna vid 

1700-talets slut – då den absoluta kungamakten nådde ett kritiskt stadium och då tidigare legitima 

maktarrangemang förlorade sin legitima kraft – som han inleder sin studie. 

 Alm når slutligen sitt resultat som vittnar om hur de två monarkerna skiljde sig i sin 

legitimitetskamp och hur de båda på olika sätt strävade diskursiv auktoritet. Alm visar hur Gustaf 

                                                           
9 Mattsson 2010, s. 16. 
10 Alm 2002, s. 21. 
11 Alm 2002, s. 27. 
12 Ibid. 
13 Alm 2002, s. 28. 
14 Alm 2002, s. 32. 
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III:s kommunikativa strategi – alltså hans förmedlande av begrepp som utgjorde en del sin egen 

självbild – gick hand i hand med en successivt ökande repressiv strategi. Gustav IV Adolf å andra 

sidan förde nästan uteslutande en repressiv kamp för att tysta ned och utestänga olika begrepp 

från det politiska samtalet.15 

 Likt Mattsson och Alm, har även Karin Sennefelt ägnat tid åt 1700-talets politik och undersökt, 

såsom titeln antyder, Politikens hjärta: medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm.  Boken 

behandlar det politiska liv som skapades i Stockholm under riksdagarna mellan 1719 och 1772. 

Utgångspunkten för studien är just Stockholms politiska centralitet och betydelse därav. I detta 

politiska nav studerar Sennefelt mötet mellan den politiskt laddade och svårgenomträngliga 

staden och de som försökte bana sig en väg genom den.16 Hon undersöker även den politiska 

diskursen under dessa riksdagar. Under dessa riksdagar studerar hon allt från det offentliga 

rummet till den intima kroppen, och däremellan också de dispyter och meningsutbyten som 

bland annat artikulerades i form av smädeskrifter. Dessa dispyter och den kritik som artikulerades 

kunde riktas mot såväl kungligheter som ämbetsmän, och de sattes ofta upp på offentliga platser i 

form av skrivna texter för att få så stor spridning som möjligt. Dessa platser var ofta sådana där 

många människor passerade, som förknippades med personen som smädades i texten eller som 

förknippades med skam. Det var alltså inte bara det skrivna ordet som gav kraft, utan platsen 

fungerade också som meningsskapande, och således fungerade smädeskriften som platsskapare.17 

 Sennefelts undersökning erbjuder ingen större kunskap beträffande den kungliga 

oppositionens kritik under den senare delen av 1700-talet, och heller ingen under 1800-talets 

första hälft. Men hennes studie bidrar däremot till en större uppfattning om hur kritik mot 

makthavare kunde artikuleras och till en fördjupad förståelse om det politiska rummet under 

1700-talets Sverige, ett rum i vilken oppositionen mot Gustaf III också rörde sig i. 

 Fransmannen Jean Baptiste Bernadotte, eller Karl XIV Johan som vi känner honom, levde 

också i en tid där politiskt anspråk och legitimitet var av stor betydelse. I antologin En dynasti blir 

till: medier, myter och makt kring Karl XIV Johan och familjen Bernadotte skildrar en rad olika forskare 

hur familjen Bernadotte etablerade sig i sitt nya hemland Sverige under åren 1820–1860. I boken 

prövar författarna bland annat bilden av Karl Johan som en skuggrädd självhärskare med 

konservativa hållningar, vilket är den bild som har dominerat det senaste halvseklet. I densamma 

                                                           
15 Alm 2002, s. 363f. 
16 Sennefelt 2011, s. 13ff. 
17 Sennefelt 2011, s. 103f. 
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skildras Karl Johans bruk av diverse medier för att legitimera sin självbild och för att vinna 

förtroende och tillit hos sitt nya hemlands befolkning.18 

 Bland dessa författare ingår Nils Ekedahl som i sin text – som bär samma titel som bokens 

huvudtitel (En dynasti blir till) – skriver om den politiska ”image-making” som Karl Johan ägnade 

sig åt. Detta var något som han menar att kungen var ytterst medveten om och förstod den 

betydande vikten av, och Ekedahl brukar, likt Mattsson, begreppet politisk kultur och utreder detta 

under Karl Johans regeringstid. 19  Han beskriver också relationen mellan makthavare och 

underlydande under samma tid. Han menar att makthavare endast kan upprätthålla sin position 

genom att detta accepteras av de underlydande. I det fall någon eller några så inte gör, behöver 

dessa påvisa det orimliga i den rådande samhällsordningen och detta görs ofta genom att vrida 

olika begrepp och symboler ur händerna på den andra för att göra dem till sina egna,20 vilket 

stämmer överrens med Alms diskussion kring politiskt anspråk. Det går alltså att se likheter 

mellan Gustaf III:s och Karl XIV Johans regeringstid. 

 Av tidigare forskning att döma genomsyrades både Gustaf III:s och Karl XIV Johans 

regeringsperioder av en politisk diskurs inom vilken de med iver ville förmedla och legitimera sitt 

språk och sina självbilder. Detta är något som vi med dagens aktuella forskningsläge kan skapa 

oss en tämligen god bild av och vi kan följa dess utveckling genom historien på ett skäligen 

framgångsrikt sätt. Dock finns det inte i någon bredare utsträckning forskning gjord i syfte att 

utreda hur detta språk och dessa självbilder mottogs av den kritiskt granskande allmänheten och 

hur oppositionella aktörer skapade motbilder, samt hur dessa motbilder förändrades med tiden. 

 I Mikael Alms ovan omtalade bok, ägnar han dock ett kapitel till ” [a]tt lyssna till ett samtal”. 

Här vänder han åskådarperspektiv och ser just till de motbilder som skapades. Han gör detta för 

att kunna redogöra för vad Gustaf III kämpade mot, för att i sin tur kunna skapa en helhet 

beträffande det diskursiva sammanhanget som enväldets legitimitetssträvan fördes i, och för att 

kunna redogöra för det repressiva system som brukades under kungens regeringstid. 21  Alms 

avsikt med detta är alltså att påvisa Gustaf III:s motstånd och hur hans egen självbild 

konkurrerade med en annan om legitimitet. En motsvarande analys finns dock inte beträffande 

Karl Johans motbild. 

 Sett till dagens forskningsläge är det ingen som tidigare jämfört 1780-talet med 1830-talet vad 

gäller kungen och hans opposition. Eftersom att både Gustaf III:s och Karl XIV Johans 

regeringsperioder genomsyrades av en politisk diskus i vilken de båda mötte kritik, finns det 

                                                           
18 Ekedahl 2010, s. 9f. 
19 Ekedahl 2010, s. 14ff. 
20 Ekedahl 2010, s. 18. 
21 Alm 2002, s. 190f. 
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följaktligen utrymme för en studie som syftar till att undersöka och fördjupa kunskapen kring hur 

denna kritik – och således motbild – formulerades och förändrades. 

 

Teoretisk utgångspunkt, syfte och undersökningens frågor 

Gustaf III:s och Karl XIV Johans regeringsperioder – och denna studie i stort – kan positioneras 

under ett centralt begrepp, nämligen legitimitet. Begreppet legitimitet är, som hittills förmodligen 

framgått, ett mycket komplext begrepp. Det finns många grundläggande variabler och faktorer 

som påverkar hur legitimitet definieras och fungerar i ett givet samhälle, faktorer som kan skilja 

sig avsevärt åt beroende på vilket samhälle man undersöker. 

 I David Beethams bok The legitimation of power problematiserar och utreder han detta begrepp, 

och gör det i första hand ur ett sociologiskt perspektiv. En för alla samhällen grundläggande och 

återkommande komponent menar Beetham är maktutövning, eftersom att samhällen alltid bestått 

och består än idag av människor med mer eller mindre makt. Då makten fördelas olika mellan 

människor skapas naturligt en problematik beträffande vem som har rätt och vem som inte har 

rätt till att inneha denna makt. Detta, menar Beetham, löser vi människor genom att skapa regler 

och lagar som alla måste följa, och de eller den som besitter mest makt försöker säkra ett 

medgivande för denna makt hos de mest inflytelserika och betydande bland de underlydande.22 

 Det är i denna kontext som begreppet legitimitet utgör en väsentlig faktor och det är utifrån 

makt och makten som verktyg som legitimitet har sin relevans. Beetham menar dessutom att för 

att vi ska kunna förstå denna maktens natur och maktrelationerna i ett givet samhälle, behöver vi 

förstå legitimitetens grundvalar.23 Det är dessa grundvalar som utgör och definierar en legitim 

maktutövning – och i förlängningen en legitim härskare eller kung för denna studies 

vidkommande – och detta styrs av vad Beetham kallar ”the different dimensions of legitimacy”. 

Dessa övergripande dimensioner, eller kriterier, är (1) regler och lagar, (2) normativa 

föreställningar och (3) de underlydandes medgivande. Det räcker att en makthavare inte innehar 

eller bryter mot ett av dessa kriterier – exempelvis att en makthavare inte följer rikets lagar – och 

dennes trovärdighet och tillförlitlighet som härskare faller och blir illegitim.24 I diskussion med 

Beetham framgår alltså att dessa tre är viktiga för makthavare att följa och inneha, och det är på 

denna teori om legitimitetens kriterier som denna studie vilar. Andra centrala nyckelbegrepp – 

som också använts av de forskare som nämnts ovan – är politisk diskurs (samtalet eller dialogen 

mellan makthavare och opposition), politisk kultur (de gemensanna symboler, värderingar och 

                                                           
22 Beetham 2013, s. 3. 
23 Beetham 2013, s. 6. 
24 Beetham 2013, s. 15ff. 
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outtalade regler som formar det politiska handlandet) och politiskt anspråk (makthavares och 

oppositions maktanspråk genom legitima argument) som tillsammans utgör själva arenan på 

vilken legitimiteten verkar. 

 Eftersom olika oppositioners kritik mot den svenska kungamakten – och kungen i synnerhet – 

rönt relativt lite uppmärksamhet i tidigare forskning, är syftet med föreliggande studie att 

undersöka och jämföra den kritik som myntades mot kungamakten under Gustaf III:s och Karl 

XIV Johans respektive regeringsperioder. Detta kommer göras för att kunna analysera de 

motbilder som denna kritik skapade. Hur dessa motbilder formades och förändrades är alltså det 

som ligger i fokus i denna studie. Studiens vetenskapliga relevans utgörs alltså av möjligheten att 

åskådliggöra hur kungamaktens strävan efter legitimitet kritiserades under dessa regeringsperioder, 

vilket i förlängningen kan tydliggöra hur oppositionen försökte vinna legitimitet i den politiska 

diskurskampen. 

 Valet har fallit på att undersöka och fördjupa kunskapen kring just dessa två svenska 

monarkers motbilder på grund av det tomrum som en studie av detta slag fyller. På grund av 

legitimitetens förändring under andra hälften av 1700-talet och början av 1800-talet, alltså i och 

med den absoluta kungamaktens kris och framväxten av en ny borgerlig ordning med 

maktdelning mellan kung och parlament, är dessa perioder intressanta att undersöka. 

 En anledning till varför dessa två regenters respektive regeringsperioder är intressanta är på 

grund av den differerande auktoritära ställning som de båda hade. Som tidigare antytt har 

makthavare i äldre tider – däribland kungar under den gustavianska tiden – ofta hävdat att de 

erhållit sin makt av Guds nåde, och således av något bortom denna värld vilket gav regenten en 

sorts gudomlighet i sina underlydandes ögon. Vid tiden för Karl XIV Johans beträdande av den 

svenska tronen hade en förändring skett beträffande detta anspråk. Han menade nämligen, i sina 

egna ord, att han var ”le spectacle d’un Roi vraiment cityoen”, alltså att han var anblicken av en 

verklig medborgarkung. Han tog även stor stolthet i det faktum att han valdes av den svenska 

regeringen att tillträda detta konungsliga ämbete.25 Till detta hör att konstitutionsutskottet hade 

tillmätt den allmänna opinionen betydande funktioner i 1809 års regeringsform,26 och således 

hade den allmänna opinionen mer att säga till om än tidigare. Min poäng är alltså att då anspråket 

av makt skiljde sig mellan Gustaf III:s och Karl XIV Johans regeringsperiod, är det intressant att 

undersöka hur kritiken skiljde sig och således hur motbilderna skiljde sig åt. 

 För att uppnå studiens syfte har följande huvudfråga valts: Hur såg den kungliga motbilden ut under 

Gustaf III:s respektive Karl XIV Johans regeringsperiod, och hur förändrades den? För att på bästa sätt 

                                                           
25 Ekedahl 2010, s. 11. 
26 Sundin 2009, s. 208. 
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kunna besvara denna huvudfråga fordras en del specificeringar som här presenteras i form av 

underfrågor. Då min ambition är att åskådliggöra den kungliga motbilden under dessa två 

monarkers regeringsperioder krävs som ovan påpekats en analys av den kritik som riktades mot 

de båda.  För att kunna ge en så tydlig bild av motbilderna som möjligt, samt för att kunna 

fördjupa kunskapen om den politiska diskursen under det sena 1700- och tidiga 1800-talets 

Sverige, ska följande underfrågor besvaras: Hur ifrågasattes kungamaktens legitimitet? Vilka attribut 

använde de oppositionella för att kritisera kungamakten? 

 

Att söka motbilder 

För att på ett framgångsrikt sätt kunna konkretisera och åskådliggöra oppositionens kritik mot 

Gustaf III och Karl XIV Johan, kommer brott och avvikelser mot legitimitetens tre övergripande 

kriterier att sökas i den kritik som de båda mötte. Dessa brott och avvikelser är centrala då, enligt 

Beetham, de avgör huruvida kritiken kan anses vara rättfärdig eller inte. Det går exempelvis alltid 

att kritisera någon för att vara illegitim, men det väsentliga är huruvida man gör det samtidigt som 

man kan understödja sin kritik med argument som visar att vederbörande person brutit mot 

legitimitetens kriterier. Enligt Beethams teori om ”the different dimensions of legitimacy” 

innebär brott och avvikelser mot dessa kriterier att vederbörande persons (i detta fall kungs) 

legitimitet förlorar kraft. Det är alltså vid sådana tillfällen som det är möjligt att söka de argument, 

värdeladdade ord och attribut som kritiken innehåller för att åskådliggöra motbilden. 

 Det finns visserligen svårigheter beträffande hur dessa brott mot legitimitetens kriterier tar sig 

form i ord. Mest troligt uppenbaras och formuleras inte dessa brott bokstavligen i den kritik som 

monarkerna mötte. Därför kommer en diskursanalytisk metod att användas för att finna de 

argument, attribut och värdeladdade ord som antyder att Gustaf III och Karl XIV Johan ej följt 

dessa grundläggande kriterier. 

 För att lättare finna dessa är det även lämpligt att ha kännedom om de attribut och begrepp 

som karaktäriserar ett kungligt ideal. I själva arbetet att skapa motbilderna är detta viktigt eftersom 

att idealet i denna kontext fungerar som en sorts motpol. Denna motpol kan och kommer att 

användas som ett verktyg, med vilket negativa och positiva attribut kan jämföras och ställas mot 

varandra. På detta sätt blir det lättare att precisera vad som exempelvis var ett dåligt attribut 

under Gustaf III:s regeringsperiod – och som således utgjorde en del av den kungliga motbilden 

– och vad som inte var det.  
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 Under 1700-talets Sverige var exempelvis endräkt (enighet), trygghet och frihet några 

huvudsakliga begrepp som Gustaf III ville likna sig vid och som han hävdade att han stod för.27 I 

denna kontext är de direkta motpolerna tvedräkt (oenighet eller splittring), förtryck och osäkerhet 

begrepp som oppositionen möjligen skulle ha kunnat hävda att kungen istället stod och verkade 

för. På så vis ifrågasätts kungens legitimitet och oppositionen vederlägger alltså hans maktanspråk, 

vilket följaktligen innebär att hans legitimitet förlorar kraft. I relation till Beethams 

legitimitetskriterier är det alltså de normativa föreställningarna kring hur en god kung skall vara 

som makthavaren brutit mot. 

 Ett attribut som utgjorde en mycket central del av Karl XIV Johans språk och självbild var 

exempelvis medborgerlighet.28 I det fall han skulle anklagas för att vara despotisk, skulle detta på 

samma sätt innebära att han brutit mot de normativa föreställningarna och således ifrågasätts och 

försvagas även hans legitimitet och politiska maktanspråk. Kategorier likt dessa – endräkt kontra 

tvedräkt, medborgerlighet kontra despotism – utgör alltså ett sorts spektrum där Beethams 

legitimitetskriterier spelar en central roll, och det är kategorier likt dessa samt argument, attribut 

och värdeladdade ord som kommer att sökas och analyseras. 

 Viktigt att påpeka är att det kungliga ideal som exempelvis Gustaf III eftersträvade inte 

nödvändigtvis är den direkta motsatsen till motbilden. Detta eftersom att det är den formulerade 

kritiken mot Gustaf som utgör och skapar själva motbilden. För att statuera ett exempel behöver 

det inte vara så att bakåtsträvan nödvändigtvis utgjorde en central del av kungens motbild endast 

för att han hävdade att han stod för framåtsträvan. De oppositionella kan i själva verket samtycka 

med kungen på denna punkt och istället fokusera på andra attribut som de anser att han inte 

besitter. Idealet används alltså endast som ett verktyg för att identifiera vad han kritiserades för, 

och för att på så vis lättare kunna analysera motbilden. 

 

Att närma sig källorna: smädeskrifter och Magnus Jacob Crusenstolpe 

I studiet av Gustaf III:s och Karl XIV Johans motbilder kommer två olika typer av källmaterial 

att studeras. Dessa är handcirkulerade smädeskrifter från 1700-talets andra hälft och tryckta källor 

i bokform från 1830-talet. Innan en djupare diskussion kring källorna påbörjas bör det klargöras 

varför just två olika källtyper valts. Grunden till detta står i relation till studiens syfte, och 

följaktligen i relation till de frågor som ämnas besvaras. Då det är kungliga motbilder som önskas 

åskådliggöras genom att undersöka den kritik som myntades, är det följdriktigt och logiskt att 

undersöka det material som är mest kritiskt mot kungen. Huruvida dessa ”mest kritiska” källor 

                                                           
27 Alm 2002, s. 92, 101f & 130ff. 
28 Ekedahl 2010, s. 10f. 
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tog sig form i smädeskrifter, som klotter på husväggar, i tryckta böcker eller pamfletter har 

mindre betydelse då det just är kritiken i sig som är intressant. I detta avseende har en 

urvalsprocess gjorts i vilken dessa två källtyper visat sig vara de mest lämpliga och passande för 

respektive tidsperiod. 

 En annan anledning till varför handcirkulerade smädeskrifter kommer att undersökas gällande 

kritiken mot Gustaf III och tryckta böcker gällande Karl XIV Johan är på grund av de olika 

källornas förekomst under de två tidperioderna. Medan handcirkulerande smädeskrifter var 

ganska vanligt förekommande under andra hälften av 1700-talet – åtminstone i Stockholm – visar 

det sig att så inte var fallet under första hälften av 1800-talet. 

 

De handskrivna skrifterna 

Förutom talet och den talande retorikens övertalningsförmåga, var handskrivna handcirkulerande 

skrifter ett frekvent använt och mycket bra medium under Gustaf III:s tid för att sprida smädliga 

opinioner och åsikter. Anledningen till detta låg i det repressiva system som rådde och de 

tryckfrihetsförordningar som var gällande. Med dessa följde en rad inskränkningar för såväl 

författare som för boktryckare och tryckeriägare, inskränkningar som reglerade och strypte 

möjligheten till att fritt uttrycka sig i tidningar och andra tryckta texter. Till detta hör att kungen, 

alltså Gustaf III, gav sig själv rätten att väcka åtal för tryckfrihetsbrott när han så själv ville och 

ansåg det vara nödvändigt. 29  Allt detta resulterade i att nya vägar och nya tillvägagångssätt 

fordrades för att människor fortfarande skulle kunna få uttrycka sina åsikter. De 

handcirkulerande smädeskrifterna utgjorde således en mycket viktig del av den förda politiska 

diskursen under det sena 1700-talets Sverige. 

 Dessa skrifter kom till slut att utgöra en naturlig del av vardagen – åtminstone för den mer 

lärda delen av befolkningen – då de ofta delades ut på gator och caféer, mellan vänner och 

bekanta,30 och dess spridningskrets var större än vad man kan tro. Eftersom att skrifterna ofta 

författades och cirkulerade i Stockholm – då Stockholm utgjorde rikets politiska nav – innebar 

detta att skrifterna, i samband med de fyra av fem riksdagar som ägde rum där under Gustaf III:s 

regeringsperiod, även spreds till andra delar av riket. Anledningen var att riksdagsmän ofta tog del 

av texterna i huvudstaden och sedan förde dessa med sig hem vid riksdagens slut, vilket skapade 

                                                           
29 Alm 2002, s. 193ff. 
30 Mattsson 2010, s. 59ff. 
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en ny spridningskrets utanför det politiska livet i Stockholm.31 Till detta hör att skrifterna ofta 

kopierades av sina läsare och spreds sedan vidare för att skapa en så stor läsekrets som möjligt.32 

 En annan fördel med detta medium var att författarnas namn inte behövde redovisas i 

texterna, samt att produktionen av texterna blev billigare.33 Med tanke på att Gustaf III ville 

inskränka och begränsa människors möjlighet till att skriva fritt, och då författarna av de 

oppositionella texterna var tvungna att ”gå under jorden”, är källor av detta slag högst lämpliga 

för denna studie. Detta eftersom att författarna skrev negativt om något som de inte fick skriva 

negativt om. 

 De handskrivna smädeskrifterna som kommer att ingå i denna undersökning har valts dels på 

grund av när de författades och gavs ut, dels med hänsyn till deras spridning och litterära form. 

Varför skrifternas utgivningstid är av betydelse är på grund av att kritik mot kungamakten ofta 

flammade upp i samband med politiska händelser eller vid tillfällen då kungen handlade mot de 

underlydandes medgivande. Av bland annat den anledningen är den första av de tre skrifterna 

Jemnförelse emellan de trenne Gustafwer, en dikt som omfattar nio fyrradiga strofer. Denna skrift finns 

bevarad i inte mindre än 42 olika exemplar och spriddes i stor utsträckning vid tiden för dess 

utgivande – vid riksdagen 1786 som ofta beskrivs som vändpunkten för Gustaf III:s regering.34 

Det är på grund av ovan nämnda anledning och på grund av skriftens omfattande spridning som 

denna källa har valts, då detta tyder på att den var en populär skrift. 

 Den andra handskrivna skriften är En landtmans tankar om detta åhrets fält-tåg i Finland i anl. Af 

den nyl. Från Kongl. Tryckeriet på franska språket utkomne Svenska Ministerens declaration. Den 

författades under krigsåren 1788–1790,35 vilket i allra högsta grad kan anses som en politisk 

handling från Gustaf III:s sida, varmed denna text finnes lämplig att använda. Den omfattar fyra 

sidor text och är en prosaskrift. Då prosa är en litterär form som är av en rak och vardaglig 

karaktär, är detta en passande källa som kompletterar föregående källa på ett bra sätt. Då den 

tidigare skriften har en annan litterär form – diktform – ger denna skrift en annan aspekt av hur 

smädeskrifterna kunde se ut. 

 Den tredje och sista skriften bär ingen titel, därför har jag valt att kalla den En Kort Historisk 

berättelse öfver Konung Gustafs regering, och de sig derunder tilldragne Revolutioner: m:m:, vilket är taget från 

                                                           
31 Det finns olika verk och samlingar bevarade idag i bland annat Lund, Linköping och Helsingfors, Mattsson 2010, 
s. 74f. 
32 Mattsson 2010, s. 21f. 
33 Mattsson 2010, s. 59f. 
34 Mattsson 2010, s. 155. 
35 Mattsson 2010, s. 265. 
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textens inledande mening.36 Denna källa omfattar 92 sidor text och kommer i fortsättningen att 

hänvisas till som detta citat lyder. Verket är författat efter Gustaf III:s död vilket framgår av 

textens innehåll och den berör och tar ställning till hela Gustafs livsgärning. Att analysera en text 

som denna är ett gott komplement till de övriga skrifterna då detta är en berättande text och 

således en annan skrifttyp, men också på grund av den breda diskussion kring kungens liv som 

författaren för.  

 Tillsammans utgör dessa tre skrifter en textkorpus som har valts för att på bästa sätt kunna ge 

en så bra bild av smädeskrifternas varierande natur som möjligt, samt på grund av att dessa 

tillsammans skapar en god förutsättning för att analysera den kungliga motbild som var gällande 

under Gustaf III:s regeringsperiod. 

 

De Crusenstolpska breven 

Sommarmorgonen den 20 juli 1838 fördes den oppositionelle skriftställaren och skribenten 

Magnus Jacob Crusenstolpe till Vaxholms fästning dit han blivit dömd till tre års fängelse för 

majestätsbrott. Den sommaren har i efterhand kommit att kallas Crusenstolpesommaren då den 

var fylld av kravaller, tumult och blodiga konflikter som ett resultat av Crusenstolpes fängslande. 

Allt började med att Crusenstolpe publicerade ett brev i vilken han ansågs ha smädat kungen, 

alltså Karl XIV Johan, för vilket han alltså senare dömdes.37  

 Crusenstolpe hade tidigare arbetat som utgivare för den regimvänliga tidningen Fäderneslandet, 

men han bytte sedan sida efter att ha kommit i konflikt med regeringen och kungen.38 Den skrift 

som han dömdes för publicerades samma år som domen föll och var brev nummer två av totalt 

19 som till slut publicerades. Dessa brev är egentligen kapitel, men Crusenstolpe skriver som om 

det är brev till en vän. Namnet på brevsamlingen är Ställningar och förhållanden, behandlande i bref. 

 Likt Gustaf III:s repressiva system som begränsade tryckfriheten, hade Karl XIV Johan ett 

mycket liknande system, den så kallade indragningsmakten. Indragningsmakten hade sin början 

redan innan Karl Johans kröning, då han så tidigt som möjligt ville stärka sin maktposition och 

försvåra ifrågasättandet av den, och han lyckades med detta genom att reformera 

tryckfrihetsförordningen (TF). I och med TF 1810 tvingades författare av tryckta verk att lämna 

boktryckaren sitt namn utifall texten skulle bli föremål för åtal. 39  Detta resulterade i ökade 

censurmöjligheter för regeringen och kungen, samt möjligheten att stoppa periodiska texter från 

                                                           
36 UUB, HoM, vol. F721, En Kort Historisk berättelse öfver Konung Gustafs regering, och de sig derunder tilldragne Revolutioner: 
m:m:. 
37 Berglund 2010, s. 93. 
38 Ekedahl 2010, s. 32. 
39 Boberg 1989, s. 42. 
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att publiceras, helt enkelt på grund av att texterna ansågs vara obehagliga eller farliga. 40 

Crusenstolpes andra brev var just en sådan text som ansågs vara farlig. Av den anledningen har 

jag valt att studera Crusenstolpes andra brev som omfattar 105 sidor. En annan god anledning till 

varför denna källa lämpar sig som material för denna studie är på grund av det faktum att han 

dömdes för majestätsbrott. Då han dömdes på grund av vad han skrev i detta brev, innebär detta 

onekligen att brevet innehåller kritik mot kungen – hur denna kritik tar sig form återstår att se. 

 Efter att anklagelserna hade myntats skrev Crusenstolpe både en försvarsskrift till kungen och 

till Svea hovrätt (Försvarsskrift: ingifvet till K.M. och rikets Svea hofrätt den 29 maj 1838, uti 

tryckfrihetsmålet angående skriften: Ställningar och förhållanden, andra brefvet) och senare ytterligare ett 

svar (Svar ingifvet till K.M. och rikets Svea hofrätt den 12 juni 1838: i anledning af slutpåståendet uti 

tryckfrihetsmålet angående skriften: Ställningar och förhållanden, andra brefvet). I dessa ifrågasatte han alla 

anklagelserna och tog avstånd från dem. Dessa två texter är 36 respektive 18 sidor långa och står 

alltså i relation till Ställningar och förhållanden, behandlande i bref, och därför anser jag att det är 

följdriktigt att även studera dem. 

 

Studiens disposition 

Undersökningsdelen är kronologiskt disponerad och inleds med analysen av smädeskrifterna från 

1700-talets andra hälft och därefter de Crusenstolpska texterna från det sena 1830-talet. Innan 

själva analysen inleds kommer en kort historisk bakgrund för respektive period att presenteras för 

att kunna ge en bild av den historiska kontext som undersökningen rör sig i. 

 Analysen kommer att delas in i två avsnitt, en för varje tidsperiod. Inom dessa kommer olika 

delanalyser att göras, en för respektive källmaterial, förutom de två sista texterna av Magnus 

Jacob Crusenstolpe som kommer att analyseras i en och samma delanalys. I de olika delanalyserna 

kommer sedan källmaterialets väsentliga innehåll att skildras och analyseras. Efter detta kommer 

en avsnittssammanfattning att göras för att lättare kunna följa undersökningen, och där kommer 

även respektive monarks samlade kritik att sammansmälta till en konkret motbild. 

 Efter undersökningsdelen kommer en diskussions- och slutsatsdel, där resultatet av analysen 

återkopplas. Motbilderna kommer här att jämföras och ställas mot varandra för att på bästa sätt 

kunna åskådliggöra hur de kungliga motbilderna förändrades. Studiens huvudsakliga resultat 

kommer även att summeras och diskuteras. 

                                                           
40 Berglund 2010, s. 94. 
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Undersökning 

Gustaf III 

Den politiska arenan under Gustaf III:s regeringstid skulle kunna likställas vid en dalande kurva. 

Från och med tillträdandet av tronen 1771 och några år framåt såg det ganska ljust ut för kungen, 

opinionen i riket var då till hans fördel. Men ganska snart därefter började kritiken och 

problemen hopa sig, och själva vändpunkten brukar sägas var 1786 då kungen började 

sympatisera allt mer med de ofrälse stånden, till skillnad från tidigare då han i huvudsak stått på 

adelns sida. Det efterkommande kriget med Ryssland, den franska revolutionens idéströmningar 

och inskränkningarna av tryckfriheten bidrog till att missnöjet ökade allt mer, och detta ledde 

slutligen till att han sköts 1792.41 

 Gustaf III var en mycket skicklig retoriker och han hade god kunskap om hur han på bästa 

sätt kunde sprida sitt rojalistiska budskap. Han kombinerade en kommunikativ strategi (att samla 

samtida politiskt laddade begrepp och använda dem till sin fördel för att på så vis upprätthålla sin 

diskursiva auktoritet) med en repressiv strategi (att repressivt reglera vad som får och inte får 

sägas).42 Men trots kungens språk- och självbildsstrategier formulerades ändå kritik mot honom, 

och det är delar av denna kritik som nu kommer att undersökas. 

 

Trenne Gustafwer 

Smädeskriften Jemförelse emellan de trenne Gustafwer gavs ut 1786 och var en skrift som efter detta 

hade en stor spridning, inte bara i Stockholm, men också i andra delar av riket. Den behandlar, 

såsom titeln antyder, tre olika Gustaver, i detta fall Gustav Vasa, Gustav II Adolf och Gustaf III. 

Skriften är uppbyggd av nio strofer varav varje strof innehåller fyra versrader. Alla strofer följer 

samma mönster, i den första versraden omtalas Gustav Vasa och i den andra omtalas Gustav II 

Adolf, och i de två sista versraderna omtalas Gustaf III och i dessa ställs han mot det som sägs 

om de tidigare monarkerna. 

 Genomgående för hela skriften är att Gustav Vasa och Gustav II Adolf hyllas för sina dygder 

och goda egenskaper som regenter. Gustaf III porträtteras däremot som raka motsatsen, och 

liknas istället vid starkt negativa attribut och karakteristiska egenskaper. I den första strofen liknas 

Gustav Vasa vid frihet och Gustav II Adolf som den regent som höjt Sveriges glans till skyarnas 

höjd: 

 

                                                           
41 Mattsson 2010, s. 40ff. 
42 Alm 2002, s. 45f. 
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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.43 

 

I denna strof beskrivs Gustaf III – som är den ”tredie” i detta sammanhang – som den kung som 

dragit sitt annars fria folk under ett ok, alltså under ett förtryck. Detta förtryck står i direkt 

relation till den frihet som de andra två liknas vid. Då dem menas ha givit Sverige, och dess folk, 

frihet och höjt dess glans till ”största högden”, anses Gustaf III ha drivit denna frihet i botten. 

Detta stärks även av den sista versraden som talar om hur han har drivit träldomens, eller 

slaveriets, anda till högsta spetsen. 

 I de följande sju stroferna betonas ett antal teman vilka alla dementerar Gustaf III:s 

konungsliga egenskaper. Dessa är religion, politiskt kunnande och handlande och 

personlighetsdrag. Författaren skriver bland annat att Gustaf avser att ”Med mened göra slut på 

all slags Religion”, och att han ”Landetts märg förstöör i Öfwerflööd” och ”suger folketts blod, 

som suckar i sin nööd”. Vidare beskrivs att ”Den Tredie skygg och liumsk till gycklarn tilflygt 

taar” och att han ”utaf barn, sitt stööd och glädie haar”. Att han övergett allt vad mognad och 

klokhet är framhålls även då det menas att detta är något som kungen inte alls föredrar – 

han ”har sitt rätta lius, på en Theatre Sal”. Dessa återgivna verser ställs i sin tur mot att Gustav 

Vasa och Gustav II Adolf ”wille att hvar bonde skull’ riker wara” och att de ”fast i krig, förstod 

swänskt blod att spara”, samt att de ville skydda dygd och seder och ”stora männ, städs hadd till 

Rååd och Wänner”.44 

 Dessa ovan citerade exempel är i stort representativa för dessa sju strofer och berör alla de 

teman som ovan omnämnts. Genomgående för alla strofer är också att Gustaf III i den tredje 

versraden beskrivs utifrån hans icke-konungsliga, och således negativa attribut, och i den fjärde 

versraden verifieras detta med ett påstående om något som han gjort eller orsakat genom hans 

dumdristiga och vanvettiga handlande. Exempelvis menar författaren att Gustaf III är ”skygg” 

och ”liumsk”, och bygger detta på att kungen får sitt stöd från barn samt att det är av dem som 

han får sin glädje. Kritiken riktas alltså direkt mot kungens person. 

                                                           
43 Uppsala universitetsbibliotek (UUB), Handskrifts- och musikavdelningens samlingar (HoM), vol. F581: Jemförelse 
emellan de trenne Gustafwer, 1786, s. 48. 
44 UUB, HoM, vol. F581: Jemförelse emellan de trenne Gustafwer, 1786, s. 48ff. 



17 

 

 

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.45 

  

I denna den sista strofen berörs de tre Gustavernas död. Gustaf III framställs här som en 

fördummande person. Därefter förutspås att han själv till slut kommer att dö på dårhus. Poängen 

här är att Gustaf III genom sin dåraktighet som kung, smittat sitt folk och gjort också dem till 

dårar. Det attribut som ganska enkelt går att utläsa från detta är just det av en dåre. 

 Ett tydligt prov på hur författaren menar att kungen indirekt brutit mot legitimitetens 

grundläggande kriterier, i detta fall de underlydandes medgivande, visas redan i den första strofen 

där kungens handlande resulterat i att hans folk likställts vid trälar eller slavar. De attribut som 

här närmast går att knyta Gustaf III till är alltså de av en diktator eller tyrann. Detta är även ett 

exempel på hur kritiken fungerar som en direkt motpol till det ideal som kungen eftersträvade, 

nämligen förtrycket kontra friheten. Som framgår av Alms studie, menade nämligen Gustaf III 

själv att han besatt många av de goda egenskaper som de två förgångna Gustaverna hade,46 och 

bland dessa var friheten ett av hans paradbegrepp. Han menade att han hade räddat och 

återupprättat den varaktiga friheten. 47  Detta är ett praktexempel på hur kungen och de 

oppositionella försökte vrida begrepp ur händerna på varandra och göra de till sina egna, den 

diskursiva maktkampen mellan makthavare och opposition är påtagligt märkbar här. 

 Sammantaget för strof två till åtta porträtteras kungen som en omogen, handlingslös, destruktiv och 

heretisk person. De första av dessa attribut finner vi i författarens argumentation om att han 

omger sig av barn och att det är av dem som han får sin glädje, vilket i förlängningen antyder att 

han själv är såsom ett barn, och således omogen. Att vara omogen i 1700-talets Sverige går att 

relatera till Sennefelts argumentation kring manlighet. I hennes studie framgår det att unga, fega 

och feminiserade män var malplacerade och inte hade någonting att göra i det politiska livet.48 

Det förefaller inte alls orimligt att sammanfatta en sådan person som omogen för det politiska 

livet. Att Gustaf III rör sig i kretsar som utgörs av barn likställer honom alltså – åtminstone till 

sinnet – vid dessa attribut och detta gör följaktligen honom själv till omogen. 

 Handlingslös är Gustaf III av samma anledning, men också på grund av att han suger folkets 

blod, som suckar i sin nöd. Han är alltså antingen oförmögen eller ovillig att se till sitt folks 

                                                           
45 UUB, HoM, vol. F581: Jemförelse emellan de trenne Gustafwer, 1786, s. 50. 
46 Alm 2002, s. 124. 
47 Alm 2002, s. 130f. 
48 Sennefelt 2011, s. 177. 
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behov och förnödenheter. Destruktiv är han också på grund av denna oförmögenhet eller ovilja, 

samt eftersom att han i och med detta anses förstöra landets märg, alltså rikets innersta stomme 

och bärande ställning. Sist men inte minst är kungen heretisk då han med mened och lögn vill 

göra slut på all slags religion. 

 Mattson resonerar i sin avhandling huruvida detta var ett skämtsamt verk, alltså ett verk som 

kunde uppskattas av fler än de som delade oppositionens åsikter. I sådant fall hade verket med 

andra ord inte kunnat anses vara kritisk mot kungen utan hade istället varit ett underhållande 

sådant som lästes för nöjes skull. Mattsson sluter sig så småningom till att verket med största 

sannolikhet inte var ett skämtsamt verk i och med de hårda och allvarliga anklagelserna som 

framförs, vilket förefaller vara en logisk tolkning. Verket syftade förmodligen till att beröra så 

många som möjligt av de redan missnöjda underlydande folket, och detta för att förstärka 

fientligheten mot kungen,49 dock med en skämtsam ton. 

 Således kan avslutningsvis följande slutsatser dras. Verket är klart kritiskt, och det är en rak 

kritik mot Gustaf III:s regeringssätt och mot honom som person. Det övergripande attribut som 

han liknas vid eller sägs besitta är det av en tyrann. Han menas vara en dåraktig, handlingslös och 

heretisk slyngel eller barn, och alla dessa utmärkande egenskaper, samt hans åtskilliga destruktiva 

illgärningar, resulterar vidare i fördärvandet av riket. Det är bilden av en omogen, handlingslös, 

okunnig och dåraktig tyrann. 

 

Hvar och en Svensk Patriot 

I juni 1788 förklarade Gustaf III krig mot Ryssland. Denna krigsförklaring orsakades av vad i 

efterhand endast kan liknas vid ett skådespel. På hemlig order vid finskryska gränsen, vid orten 

Puumala, korsade den 28 juni svenska soldater gränsen till Ryssland iförd ryska kosackuniformer. 

Tanken var att korsa gränsen och sedan snabbt återvända och anfalla en närliggande svensk 

postering. Poängen med detta var att man i efterhand kunde betrakta händelsen som ett ryskt 

anfall och krigsförklaring, istället för vad det egentligen var: ett maskerat anfallskrig från Sveriges 

sida. Gustaf III hade nämligen inte rätten att inleda ett anfallskrig utan ständernas godkännande, 

vilket stod skrivet i 1772 års regeringsform. Han såg alltså ingen annan utväg än just denna: att 

bryta mot lagen och ta saken i egna händer genom en arrangerad rysk attack.50 

 I En landtmans tankar om detta åhrets fält-tåg i Finland i anl. Af den nyl. Från Kongl. Tryckeriet på 

franska språket utkomne Svenska Ministerens declaration kommenteras just detta skådespel. Författaren 

inleder verket med att fastställa att var och en svensk patriot måste egenhändigt göra sig förvissad 

                                                           
49 Mattsson 2010, s. 158. 
50 Mattsson 2010, s. 179. 
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om huruvida kriget med Ryssland var defensivt eller offensivt. Därefter påpekar författaren 

vikten av att denna konflikt ”böra med pennan i Negociations vägen afhjälpas utan blods 

utgjutelse”. Att kriget skulle ha varit en svensk avsikt antyds och författaren manar alla i riket att 

pröva dessa ryktens grunder.51 

 Själva kritiken mot Gustaf III visar sig i att kriget anses vara ett alldeles för högt spel för 

Sverige, att det är för farligt sätta sig i spetsen framför det övriga Europa och ensam stå emot det 

väldiga ryska kejsardömet. Författaren uttrycker även sin oro över finansieringen av kriget då det 

påpekas att det är ovisst om vem som egentligen kommer få betala för hela föreställningen. Den 

oöverlagda tanken att föra krig mot Ryssland är således den centrala åsikten hos författaren.52 

 Kungens beslut om att gå i krig med Ryssland målar författaren upp som en obetänkt och 

omdömeslös handling, detta kan man ganska enkelt sluta sig till. Att kungen ska ha startat ett krig 

utan ständernas samtycke strider, som ovan omnämnt, direkt mot 1772 år regeringsform. Detta 

innebär alltså att kungen brutit mot rikets lagar, vilket enligt Beethams legitimitetskriterier gör 

handlingen illegitim. Detta resulterar vidare i att Gustaf III:s politiska anspråk förlorar kraft. Det 

omdömeslösa och illegitima handlandet är det väsentliga här, och författarens bild av kungen 

börjar nu uppenbara sig. 

 En annan del av denna bild visar sig i författarens argumentation kring despotism. Man ”må 

vara Rysksvensk eller Svensk”, oavsett hyser alla en frihetsanda som är medfödd och för ädel för 

att kunna köpas eller säljas. Dock försvagas denna frihetsanda av ”infödda prinsars 

föreställningsgåvor, som lämna smickrare inrymme” och som anser sig veta och kunna allt, trots 

att de – i detta fall Gustaf III – får sina råd av omogna och ”förtama” män.53 Här nämns inte 

kungens namn uttryckligen, men i den kontext som detta skrivs i, och i relation till ovan förda 

argumentation, är det inte alls orimligt att författaren menar Gustaf III när han skriver om 

infödda prinsar. 

  I denna passage kritiseras alltså kungens förtryckande av den frihetsanda som författaren 

håller så högt. Också kungens intresse av att omge sig av smickrare och omogna ”förtama” – 

alltså slöa och handlingslösa – män är ett framträdande argument. Likt föregående smädeskrift 

fokuserar alltså författaren just på dessa egenskaper hos kungen, vilket visar att detta är en bild av 

kungen som oppositionen ville sprida. 

                                                           
51 UUB, HoM, vol. E138: En landtmans tankar om detta åhrets fält-tåg i Finland i anl. Af den nyl. Från Kongl. Tryckeriet på 
franska språket utkomne Svenska Ministerens declaration, 1788–1790, s. 1. 
52 Ibid. 
53 UUB, HoM, vol. E138: En landtmans tankar om detta åhrets fält-tåg i Finland i anl. Af den nyl. Från Kongl. Tryckeriet på 
franska språket utkomne Svenska Ministerens declaration, 1788–1790, s. 2. 
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 Lantmannens sista tankar i detta verk faller på rikets ständer och på den vågskål som Sverige 

nu tycks befinna sig i. ”Våre Ständer äro öpne för en öfverlägsen magt. Konungens vanmagt […] 

är ögonskenlig, ock Rådkamarens Rådlöshet bereder dess egen ock Rikets undergång”.54 Dessa 

två sista meningar vittnar alltså om författarens oro över rikets framtid samt om kungens 

vanmakt (maktlöshet) att göra någonting åt det. 

 Den sammanfattade bilden av Gustaf III i denna delanalys påminner om bilden som skapades 

i Jemförelse emellan de trenne Gustafwer. Han kritiseras här för att försvaga frihetsandan och i 

förlängningen friheten i riket, vilket han också kritiserades för i föregående skrift. Han målas upp 

som omdömeslös vilket påminner om den dåraktighet som han tidigare liknades vid och han 

kritiseras för att vara omogen då han omger sig av omogna och rådlösa män vilket alltså också är 

återkommande. Vad som är nytt är den direkta kritiken mot honom som olaglig och illegitim, 

eftersom att han anklagas för att ha brutit mot lagen. Det är bilden av en omdömeslös, 

frihetshämmande och illegitim monark. 

 

En Kort Historisk berättelse öfver Konung Gustaf 

Den 29 mars 1792 avled Gustaf III efter att han skjutits på en maskeradbal ungefär två veckor 

tidigare. I de officiella skrifter som därefter gavs ut omtalades självklart händelsen, och den 

outhärdliga sorg och fasa som detta innebar koncentrerades. I de handskriftscirkulerande 

skrifterna uttrycktes dock en alternativ syn på det hela.55 Ett gott exempel på just detta går att se i 

skriften som i denna studie kallas En Kort Historisk berättelse öfver Konung Gustafs regering, och de sig 

derunder tilldragne Revolutioner: m:m:. 

 Berättelsen över Gustaf III:s liv inleds med att författaren tillkännager att kungen gavs all den 

undervisning som borde ha varit tillräcklig för att skapa en stor och vis regent över det fria 

svenska folket. Trots detta, menar författaren, hade Gustaf III en falsk karaktär som inte gick att 

dölja, och detta på grund av att hans mor Lovisa Ulrika redan från barndomsåren gav honom 

alldeles för ”Contraira Principer”.56 Lovisa Ulrika hade nämligen stötvis en hel del att säga till om 

gällande kronprinsens uppfostran och hon styrde och ställde gällande vem som skulle vara 

sonens lärare eftersom att hon ville styra hans uppfostran helt efter eget tycke.57 De principer 

författaren menar i detta sammanhang är de av enväldet, principer som modern förespråkade. 

Detta är inte ett alls orimligt då hon 1756 genomförde ett misslyckat kuppförsök för att återinföra 

                                                           
54 UUB, HoM, vol. E138: En landtmans tankar om detta åhrets fält-tåg i Finland i anl. Af den nyl. Från Kongl. Tryckeriet på 
franska språket utkomne Svenska Ministerens declaration, 1788–1790, s. 4. 
55 Mattsson 2010, s. 219. 
56 UUB, HoM, vol. F721, En Kort Historisk berättelse öfver Konung Gustafs regering, och de sig derunder tilldragne Revolutioner: 
m:m:, fol. 1r. 
57 Skuncke 1993, s. 55. 
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enväldet i Sverige. Att hon ville överföra dessa tankar och mana sin son att göra detsamma är 

således inte heller orimligt. 

 Gustaf III:s falska karaktär går alltså inte uteslutande att skylla på honom själv, utan också på 

moderns dåliga inflytande. Detta är, som också framträtt i föregående smädeskrifter, ett exempel 

på hur kritik riktas mot kungens rådgivare, i detta fall hans mor. Som också påpekats tidigare är 

dock detta i förlängningen kritik mot kungen själv, eftersom att han i detta fall var oförmögen att 

se bortom sin mors dåliga influenser. Kontentan av det hela är att trots sin goda grundutbildning, 

var kungens dåliga fallenheter i slutändan övermäktiga, och detta påverkades av hans mors dåliga 

influenser vilket resulterade i att de konträra principerna fick möjlighet att slå rot.  

 Kort därefter understryker författaren kungens åtrå till despotism, vilket kan knytas an till 

argumenten kring kungens grundläggande konträra principer. Författaren menar nämligen att 

Gustaf III inte var nöjd med sin maktposition, trots att den nya regeringsformen (alltså 1772 års 

regeringsform som stadgades i samband med revolutionen) i det närmaste innebar helt enväldig 

makt för honom. Några dagar efter själva händelsen yttrade han nämligen sitt missnöje över att 

rådkammaren (ett statsorgan där kungen och statens högsta ledning fattade beslut tillsammans) 

fortfarande existerade.58 Hans åtrå efter total makt och hans despotiska karaktär och sinnelag 

understryks och framhålls alltså här. Även hans omogna karaktär påpekas då författaren menar 

att han ”aldrig kunde tåla någre mogne männ hvars Råd han således föragtade”.59 

 I stora drag kan huvuddelen av denna skrift summeras med sex olika attribut. De tre första är 

vanmakt (då han lätt påverkas av sina rådgivare), despotism och omognad, som ovan återgivna 

exempel i allra högsta grad är representativa för. De tre andra är okunnighet, olagligt handlande 

och slösaktighet. De två första av dessa tre framträder i regel vid de tillfällen då författaren skriver 

om kriget med Ryssland. 

 Som tidigare visats likställde ofta Gustaf III sig själv vid bland annat krigarkungen Gustav II 

Adolf och hans storhet, vilket får uttryck i hans språk kring kriget med Ryssland. Ett gott 

exempel på detta är Gustaf III:s avfärd från Stockholm till Finland den 23 juni 1788, då iförd 

bland annat en jacka som var broderad som Gustav II Adolfs. Dessutom var själva datumet, den 

23 juni, samma datum som Gustaf II Adolf själv lämnade Stockholm och reste till Ostpreussen 

1626.60 Denna symboliska koppling gjordes för att understödja bilden av honom som en stor och 

                                                           
58 UUB, HoM, vol. F721, En Kort Historisk berättelse öfver Konung Gustafs regering, och de sig derunder tilldragne Revolutioner: 
m:m:, fol. 3v. 
59 UUB, HoM, vol. F721, En Kort Historisk berättelse öfver Konung Gustafs regering, och de sig derunder tilldragne Revolutioner: 
m:m:, fol. 4v. 
60 Tandefelt 2008, s. 253f. 
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ärorik kung, och följaktligen för att legitimera kriget. Däremot undermineras denna bild av 

kungen tydligt då oppositionen ville måla upp kriget som dåraktigt och illegitimt. 

 För att statuera ett exempel skriver författaren att ”Konungen ifrån början agerade utom all 

förnuftig plan, eller rättare sagt, alldeles ingen”61, och att kungen mitt under brinnande krig vid ett 

tillfälle lämnade krigsfronten och reste till Stockholm och senare Göteborg, utan att som högsta 

befälhavare ge några vidare order. Detta resulterade senare i att svenska flottan stängdes in och 

hamnade i ett sorts dödläge av den ryska flottan, ”så att ingenting annat än Kejsarinnans välbehag 

Kunde hindra Finska och Svänska Skjärgårdarnas förhärjande; ja en Rysk Escader utaf 12 Skepp 

[…] hade utan motstånd kunnat öfverfalla Stockholm”. 62  Gustaf III:s olagliga och således 

illegitima handlande påpekas också i texten då författaren kallar kriget för ”ett olyckligt och 

olagligt krig”.63 

 Gustaf III:s slösaktighet som kung tar sig uttryck i författarens argumentation kring hans 

falska ära. Vid en passage i texten påpekas ett flertal gånger hur han i stor utsträckning hade en 

stor lystenhet och girighet efter ståtlig prakt, representation, lysande nöjen och teatraliska bragder 

som ofta förorsakade ett gruvligt slöseri. Det menas även att kungens tid var fördärvad av en 

veklig hovlevnad samt av impertinenta seder som resulterade i att hela hans levnad förföljdes av 

en tom penningpung.64 

 I denna skrift framträder Beethams alla kriterier – normativa föreställningar, de underlydandes 

förtroende och regler och lagar – och av kritiken att döma har Gustaf III brutit mot dem alla. 

Återkommande även i denna skrift är att han är frihetshämmande i och med sin åtrå för 

despotismen, han är okunnig och omdömeslös då han följer fel och konträra principer och han är 

olaglig och följaktligen illegitim då han startar krig utan tillåtelse. Vidare, till skillnad från 

föregående smädeskrifter, är han också slösaktig, ett attribut som inte visat sig tidigare. Något 

som tvärtom inte fokuseras i denna skrift är kungens kätterska karaktär och religionsfördärvande 

egenskaper, något som gavs mer fokus i Jemförelse emellan de trenne Gustafwer. Men vad är det då för 

sammanfattad motbild av Gustaf III som man av dessa tre smädeskrifter kan sluta sig till? 

 

                                                           
61UUB, HoM, vol. F721, En Kort Historisk berättelse öfver Konung Gustafs regering, och de sig derunder tilldragne Revolutioner: 
m:m:, fol. 16v. 
62 UUB, HoM, vol. F721, En Kort Historisk berättelse öfver Konung Gustafs regering, och de sig derunder tilldragne Revolutioner: 
m:m:, fol. 17v. 
63 UUB, HoM, vol. F721, En Kort Historisk berättelse öfver Konung Gustafs regering, och de sig derunder tilldragne Revolutioner: 
m:m:, s. fol. 18v. 
64 UUB, HoM, vol. F721, En Kort Historisk berättelse öfver Konung Gustafs regering, och de sig derunder tilldragne Revolutioner: 
m:m:, fol. 3vff. 
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Avsnittssammanfattning 

Inledningsvis bör konstateras att författarna av de tre skrifterna som analyserats ovan utan tvivel 

hade för avsikt att smäda kungen. För att återkoppla till Beethams ”dimensions of legitimacy”, så 

gör sig dessa uppenbara i den framförda kritiken. För det första har han brutit mot de normativa 

föreställningarna om hur en god kung skall vara, eftersom han exempelvis kritiseras för att ha 

drivit träldomens och slaveriets anda till högsta spetsen, vilket framgick i Jemnförelse emellan de trenne 

Gustafwer. Då frihet var ett av Gustaf III:s paradbegrepp framgår det alltså tydligt att oppositionen 

ville skapa bilden av att han brutit mot detta kriterium. 

 För det andra har han brutit mot de underlydandes medgivande. Detta visar sig i nästan all 

kritik som riktas mot kungen, eftersom kritiken i sig myntades på grund av att han inte hade de 

underlydandes, eller författarens, medgivande i en viss situation. Dock finns det mer belägg för 

att kungens omognad var något som oppositionen hellre ville förmedla än exempelvis hans 

heretiskhet, eftersom att hans omognad påpekas i alla de tre skrifterna och hans hämmande av 

religionen i endast en. För det tredje har Gustaf III brutit mot rikets regler och lagar då han, mot 

1772 års regeringsform, inlett ett anfallskrig mot Ryssland. 

 Gällande själva motbilden finns det tre huvudsakliga argument, värdeladdade ord och attribut 

som genomgående framträder i alla tre skrifterna. Dessa är despotism, omognad och okunnighet. 

Gustaf III:s dåraktighet och illegitimitet påpekas i något mindre utsträckning, och minst kritiseras 

hans slösaktiga och destruktiva handlande. Det är genom att se till hur ofta dessa argument, 

värdeladdade ord och attribut används i de olika skrifterna som motbilden blir åskådliggjord, 

vilket också bidrar till att skapa en så pass representativ bild som möjligt. Då man i samtal med 

Alm kan se att Gustaf III såg sig själv som bringaren av frihet, ära, vishet och hjältemod,65 vittnar 

motbilden om något helt annat: kung Gustaf III, en despotisk, omdömeslös och omogen kung, som 

med sin dåraktiga och heretiska karaktär utför destruktiva, illegitima och förslösande handlingar. 

 

                                                           
65 Alm 2002, s. 89. 
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Karl XIV Johan 

Sommaren 1809 beslutade Sveriges riksdag om att Sverige skulle bli en konstitutionell monarki, 

och det gamla enväldets dagar var tillända. Sveriges dåvarande kung var Karl XIII, bror till 

Gustaf III. Men det fanns ett problem, rikets framtid låg i vågskålen eftersom att Karl XIII var 

barnlös – Sverige hade ingen tronarvinge. Den 21 augusti 1810, efter mycket om och men, valde 

Sveriges riksdag enhälligt Jean Baptiste Bernadotte som rikets tronföljare – Karl Johan.66 

 För svenskarna var Karl Johan av allt att döma en främmande fågel, och han själv hade 

förmodligen inte ens tänkt tanken på att han skulle bli kung av Sverige. Trots detta var han nu 

svensk tronarvinge. Då han inte hade några egentliga kopplingar till Sverige och då han inte hade 

några kungliga anor, blev hans första pressande uppgift att söka opinion och fäste i sitt nya 

hemland. I relation till hans bakgrund valde Karl Johan att profilera sig som en furste som styrde 

utifrån folkets vilja och som Sveriges räddare, han såg sig själv som en medborgarkung. Men 

samtidigt var det även viktigt att behålla kungamaktens auktoritära ställning och Karl Johan 

försökte inkorporera sig själv och sin självbild i den svenska historien genom en aktiv ”image-

making” och – som Nils Ekedahl kallar det – multimediashow.67 I början gick det bra för Karl 

Johan, hans imponerande militära bakgrund i Frankrike och hans framgångsrika krig med Norge 

1814 mottogs väl i hans nya hemland. Det höll i sig ända fram till 1820- och 1830-talet då allt fler 

oppositionella röster började höras från allt fler håll, och först efter sommaren 1838 började saker 

att hända.68  

 

Ställningar och förhållanden, bref 2 

Någon som försvårade Karl Johans legitimitetssträvan var Magnus Jacob Crusenstolpe som 1838 

skrev Ställningar och förhållanden, behandlande i bref, för vilket han sedan arresterades och dömdes för 

majestätsbrott, närmare bestämt för brev nummer två. Dessa brev skriver han till en fiktiv vän, 

och det tycks vara en sedan långt tillbaka pågående korrespondens. I just detta brev får vi följa 

med Crusenstolpe på en vandring i det sena 1830-talets Stockholm. Vi möter några drickande 

borgare på ett kaffehus och vi får bevittna förnäma salonger där bland annat kungen och hans 

familj residerar. Medan vi följer honom på Stockholms gator får vi också vara vittne till åsynen av 

den förfallna kyrkan på Riddarholmen. 

 I samband med detta skriver Crusenstolpe om hur Ryssland, efter segern i kriget med 

Napoleon 1812, endast några år efter kriget reste sig upp ur askan, präktigare än någonsin förr. 

                                                           
66 Ekedahl 2010, s. 20ff. 
67 Ekedahl 2010, s. 17 och 24f. 
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Men i Stockholm ”finnes ännu mången tomt, som står öde, och sjelfva den först i år lagda 

grunden till en gästgifvaregård […] är en långsamt mognad frukt af den enskilda spekulationen.” 

Han fortsätter med att måla upp en bild av hur man i några år har varit tvungen att gå ”omkring 

med håfven till stora och små, fattige och rike, korporationer och enskilde, för att sammanbringa 

medel till ett enda Kyrktorn”. Crusenstolpe gör här en poäng av hur fattig huvudstaden är, och 

förundrar sig över varför Sverige inte, till skilland från Ryssland, lyckats resa sig ut askan.69 

 Därefter fortsätter han att skriva om det svenska centralförsvaret. Efter krigsförlusten mot 

Ryssland 1809 förlorade nämligen Sverige sin östra rikshalva (Finland) som då hade varit svenskt 

i över 600 år. Detta resulterade i att det ryska hotet blev allt mer överhängande då gränsen nu 

gick vid Tornedalen och genom Ålands hav, vilket var skrämmande nära Stockholm. I och med 

den nya situationen som Sverige nu befann sig i, anammades den så kallade 

centralförsvarsprincipen. Den tillämpades aldrig fullt ut, men den gick ut på att en stor fästning 

byggdes vid Karlsborg som ligger vid Vättern, och tanken var att fältarmén vid ett anfall skulle 

återfalla dit om den inte lyckades möta en landstigning vid kusten.70 

 I samband med debatten kring centralförsvaret kommenterar han även den brända jordens 

taktik – att förstöra resurser som byggnader, grödor och vattentillgångar så att en eventuell fiende 

inte kan dra nytta av dem – som regeringen och kungen verkar se som ett lovande förslag i 

relation till centralförsvarsprincipen. Detta skulle innebära att fältarmén skulle falla tillbaka till 

Karlsborg och samtidigt försvåra fiendens framfart genom den brända jordens taktik, och detta 

skulle således tvinga fienden till att avbryta sin framfart. Han menar att detta är en bra taktik, 

dock endast i länder ”der Regenten har i sitt våld att kläda de nakne, herbergera de husville och 

mata de hungrige”. Men där folket får stå för dessa utgifter, och där folket måste försörja sig 

självt, frågar sig Crusenstolpe hur många årtionden man i ett sådant land skulle klara sig. 71 

Crusenstolpe fördömer alltså centralförsvarsprincipen och tycks mena att motsatsen istället är att 

föredra, alltså att ha ett starkt försvar vid kusten. Själva kritiken i detta fall riktas alltså mot 

regeringens och kungens planer om att börja använda sig av denna krigsteknik, eftersom att 

ödeläggelsen av det redan fattiga och utmattade landet endast skulle leda till mer missär för den 

redan fattiga befolkningen. Allt land som finns borde användas till folkets nytta, inte som ett 

krigsredskap, och således är kungen ignorant därav. 

 ”Du kan väl föreställa dig, att det nu blir ett helt annat ljud i pipan, då jag förer dig upp på 

slottets lilla trappa till venstra flygelns entersolerade våning en trappa upp”. Vi befinner oss nu på 
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hans excellens riksmarskalkens våning, där lyxen och smaken stämmer möte. Här är skarorna, 

trängseln och bugningarna både stora och många, möjligen på grund av den stadigvarande 

matlukten, ”[o]ch hvilken matlukt sedan!”. Crusenstolpe berättar om de fina middagarna som 

bland annat hålls här och om de supéer och baler som ibland förekommer. ”Att […] dessa äro 

präktiga torde knappt behöfva tilläggas, helst de merändels bevistas af Kongl. Familjen”.72 

 Eftersom att den handcirkulerade smädeskriften i stort sätt tycks ha försvunnit under 1830-

talet, och då indragningsmakten och Karl Johans censurmöjligheter utgjorde ett ständigt hot för 

oppositionella författare, behövde dessa framföra sin kritik på ett sätt som skiljer sig från 1700-

talets smädeskrifter. Tidigare i brevet skrev Crusenstolpe om hur fattig huvudstaden och det 

svenska folket är, samt om regeringens och Karl Johans förödande planer gällande 

centralförsvaret. Att i anknytning till detta uttryckligen skriva om hur rikets toppskikt – däribland 

kungafamiljen – lever i överflöd och ofta går på fina middagar, hade förmodligen ansetts som en 

för tydlig och direkt kritik, och således för farlig. Därför delar Crusenstolpe upp argumentationen. 

Vi får istället höra om det sistnämnda vid ett senare tillfälle på hans vandring genom staden, så att 

tydliga och direkta kopplingarna inte kan göras lika lätt. 

 Men genom att se det hela i ett lite större perspektiv och se till vad Crusenstolpe i helhet 

faktiskt skriver, framgår det att han kritiserar kungen för att leva i överflöd och att inte se till den 

annars hemska och odrägliga vardag som hans undersåtar lever i. Detta framgår extra tydligt när 

han efter ett besök hos greve Brahe – som bor mitt emot riksmarskalken på andra sidan slottets 

yttre borggård – kommer att tänka på följande ord som han förknippar med de fina 

middagarna: ”Vi dricka upp hvad de andra narrarne betala”.73 Att de andra är detsamma som 

folket är inte ett alls orimligt antagande. Karl Johan anklagas alltså för att vara självisk samt för att 

utnyttja folket, då han konsumerar det som andra betalar. Men också i det närmaste oklok eller 

enfaldig då han vill bränna och förstöra den jord som hans undersåtar så illa behöver. Karl 

Johans bild av sig själv som rikets räddare sätts här på prov och hans legitimitet som kung 

försvagas därmed, eftersom att Crusenstolpe hävdar motsatsen.  

 Crusenstolpe går sedan in i en diskussion angående en Herr Anckarsvärd som nyligen blivit 

förbigången i befordringssystemet av en friherre Fleming, och menar att Anckarsvärd i själva 

verket borde ha blivit befordrad. Han beklagar sig över denna ”prejudice” och ser 

omständigheterna kring detta som djupt bekymmersamma. Den yngre friherren Fleming var 

nämligen tjänstgörande hovmarskalk hos hans kungliga höghet kronprinsen. Crusenstolpe 

antyder att detta förmodligen är den huvudsakliga anledningen till att orättvisan ägt rum, att 
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kronprinsen alltså skulle ha påverkat kungen i befordringen av Fleming och således avsiktligen 

bortsett från Ankarsvärds rättfärdiga anspråk.74 

 Eftersom att hovmarskalken Fleming befordrades den 28 januari 1828, vilket inföll på en 

söndag, utbrister Crusenstolpe att han nog vet ”det Skriften tillåter att på Söndagarna draga oxen 

ur brunnen; men befordringar och Hofvets dignitärer höra till en helt annan kathegori”. Han 

kallar hela händelsen för ett sabbatsbrott, och ett brott mot såväl världslig som konstitutionell lag, 

men också mot Guds lag.75 Det är på grund av detta uttalande, om kungens påstådda sabbatsbrott, 

som Crusenstolpe slutligen dömdes för majestätsbrott. Detta visar på hur känsligt detta ämne var, 

alltså att tala om att kungen inte aktade och vördade trosläran, och på ett mer världsligt plan helt 

enkelt inte brydde sig om kyrkans seder och bestämmelser. Den heretiska karaktären som gick att 

skönja beträffande Gustaf III visar sig alltså även här, men det intressanta är att kritiken i sig 

tycks ha en mycket större laddning och betydelse på grund av de följande konsekvenserna. 

 Beethams kriterium om regler och lagar gör sig påtaglig här då Crusenstolpe anklagar kungen 

för att bryta mot rikets och Guds lagar. Men också då han menar att kungen endast värnar om 

sina gunstlingar och inte följer befordringssystemets regler. Visserligen var Fleming kronprinsens 

hovmarskalk, men i detta sammanhang fungerar han som en förlängd arm av Karl Johan själv 

eftersom att det är hans son. Dessutom har detta skett utanför statsrådet och konseljen eftersom 

att söndag är en allmän vilodag och således en ledig dag då inget likt detta egentligen bör kunna 

ske. Karl Johans medborgerlighet testas alltså och sätts här i rampljuset, hans förmånsgivande 

och möjligen känslosamma relation till sina gunstlingar bådar inte gott för hans medborgarkung-

image. 

Av Crusenstolpes åsikter att döma, så är Karl Johan en självisk och enfaldig monark i och med 

hans nonchalerande av det svenska folkets elände och på grund av planerna gällande 

centralförsvaret. Då han bryter mot rikets och Guds lagar är han också heretisk och illegitim i och 

med detta handlande, samtidigt som han är orättvis då han endast gynnar människor som står 

honom eller kungafamiljen nära. Sammanfattningsvis är det bilden av en självisk, enfaldig, heretisk, 

illegitim och orättvis monark. 

 

Crusenstolpe svarar 

Den 29 maj och den 12 juni 1838 skriver Crusenstolpe två svar till kungen och Svea hovrätt i 

anledning av det brott han anklagades för, och han kallar den första för en försvarsskrift och den 

andra för kort och gott ett svar. I den första skriften börjar Crusenstolpe genom att lägga fokus 
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på den franska revolutionen, och på det misstag ”Nationens män” begick då de avskaffade 

monarkin. Detta eftersom att de ändå visade sig vara ”Monarkiens vänner” då de till slut skapade 

ett nytt kungadöme.76 I samband med detta uttalar han sig om Karl Johan och den svenska 

konseljen, alltså rådkammaren: 

 

Här, liksom i Restaurationens Frankrike, vilja Rådgifvarne omhölja sig med Jupiters moln, och med 

blixtarna af hans makt göra rådslagens granskare starrblinde. Här […] bjuder man till att 

sammanblanda konseljbesluten, regerings-åtgärderna med Konungens enskilda gerningar, för att, 

under skydd af den helgd, hvarmed dess äro kringgärdade, slippa klander och efterräkning för hvad 

man såsom Rådgifvare tillgjort eller underlåtit vid beslutens fattande.77 

 

Vid första anblicken är det bara Karl Johans rådgivare som kritiken riktas mot här. Han menar att 

rådgivarna gömmer sig i skuggan av kungen för att inte kunna beskyllas för de odugliga besluten 

som görs då de sammanblandar dessa med kungens enskilda gärningar, vilket gör handlingarna så 

mycket svårare att kritisera. Efter detta fortsätter han med att förvåna sig över det förbluffande 

faktum att han blivit anklagad för majestätsbrott. Han menar att det egentligen inte finns någon 

som skulle kunna misstänka honom ”för den grad af oförstånd och obekantskap med Svenska 

statsförfattningen, som erfordrades” för att han skulle ha yttrat eller menat att en rannsakan av 

kungen vore nödvändig.78 Han vädjar också till allmänhetens omdöme huruvida han ”ådagalagt 

en så total oförmåga att behandla det språk, på vilket jag skrifver, att jag ej skulle begripa 

skillnaden mellan Konseljen […] samt Rådgifvare […] och Konungen”.79 

 Utifrån det som Crusenstolpe skriver angående kungen och hans eget åtal, syns en 

underliggande och latent kritik. För det första kritiserar Crusenstolpe Karl Johans rådgivare, han 

menar att de begår misstag och handlar fel och att de skyller detta på kungen. Detta är dock en 

latent kritik mot Karl Johan då Crusenstolpe vid ett annat tillfälle skriver att alla beslut som tas i 

statsrådet ändå ofrånkomligen ”äro […] Konungens; men Rådgifvarne (eller Konseljen) äro ansvarige 

för beslutens beskaffenhet”.80 Kritiken är alltså att Karl Johan låter rådgivarnas misstag ske, men 

också att han lyssnar och hör till rådgivarnas råd och förslag. Han saknar alltså förmågan att 

förstå bättre och veta vad som istället bör göras. Detta påminner och kritiken mot Gustaf III. 

Också han kritiserades för att omge sig av odugliga och framförallt barnsliga rådgivare. 
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Visserligen var kritiken som riktades mot Gustaf III mer personlig, men sakinnehållet liknar 

varandra, nämligen att kungen är oförståndig och omdömeslös. 

 För det andra kritiseras Karl Johan för att inte förstå vad Crusenstolpe menar med sin text. 

Själv menar han nämligen att om någon kritik finns i den åtalade texten så är den riktad mot just 

konseljen och rådgivarna, inte mot kungen. Karl Johan framstår här som känslig och skuggrädd, 

då han påverkas av sådant som inte är menat för honom. Han visar i det närmaste prov på 

paranoida drag i och med hans misstänksamhet och vanföreställningar. Detta stämmer väl 

överrens med vad Ekedahl skriver om forskningen kring Karl Johan under det senaste halvseklet. 

Där porträtterats han som skuggrädd och konservativ. Vad gäller Gustaf III går det inte att finna 

en antydan till paranoia i det textkorpus som valts för denna studie. 

   I den andra texten får vi först höra hur Crusenstolpe beklagar sig över hela händelsen och 

vädjar om åklagarmaktens överseende i åtalet. Han återkopplar även till sin tid hos den 

regimvänliga tidningen Fäderneslandet och kommenterar sin insats som utgivare där. Han menar att 

hans arbete på tidningen inte gjordes av en ekonomisk anledning, snarare tvärtom. Det enda vinst 

han skördade var förlusten av ”mitt och de minas ekonomiska välstånd samt ett skeppsbrutet 

politiskt rykte, hvars återupprättande fordrat åratal af arbete, lidanden, försakelser och 

sinnesstyrka. Har jag då ej redan pliktat tillräckligt för detta misstag, dessa illusioner?”. Han 

fortsätter med att anta sitt kommande fängelsestraff och ställer sig frågande till om detta alltså är 

belöningen för ”dessa ’sednare års’ mödor, vakor, smärtor och uppoffringar.”81 Hans mödor och 

slit tycks alltså inte uppskattas, och han menar alltså att kungen är ignorant och inte visar någon 

skonsamhet. Det egenskaper som går att utläsa från Crusenstolpes argumentation är alltså ignorans, 

men också envishet då Karl Johan aktivt bortser från hans tidigare arbete i kungens tjänst och vill 

ändå få honom dömd. 

 Crusenstolpes största tillit ligger hos det svenska folket, vilket framgår då han skriver 

att ”Individen kan förtryckas, dör och glömmes; men Folket lefver och i dess minne de, hvilka 

lånat sig till verktyg åt förtrycket”, och han menar också att det är folket som kommer att vara 

den jury han förtjänar. Till detta hör att han avslutar texten med att skriva: ”Svenska folket vare 

min domstol, – framtidens omdöme, min upprättelse.”82 I och med detta som är de avslutande 

orden i denna text, gör han Karl Johans anspråk av makt svagare. Karl Johans diskurs kring sig 

själv som en medborgarkung sätts starkt på prov här, eftersom att Crusenstolpe talar om och 

vädjar till folket, efter deras vishet och överläggande. Då folket är en grupp i vilken Karl Johan 
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definitivt inte ingår i, inte heller konseljen eller rådgivarna, blir de följaktligen skiljda från folket 

och Karl Johans bruk av ordet ”medborgare” möter motstånd. 

 Crusenstolpes kritik mot Karl Johan och rådgivarna är det mest centrala i dessa två texter. 

Trots att Crusenstolpe är tydlig med att hans kritik främst är ämnad det sistnämna, använder han 

sig av ett konstgrepp som förmodligen var mycket användbart för en oppositionell skriftställare 

under denna tidsperiod. Nämligen att skriva en text där makten diskuteras, och i denna tala om 

två parter – den goda (kungen) och den onda (konseljen och rådgivarna). Trots att det görs en 

skillnad mellan dem, sammansmälter parterna då de ändå verkar tillsammans. Det finns alltså 

ingen god sida eftersom att inget gott sker. Oavsett vilken av parterna som kritiseras blir det likväl 

kritik mot båda. I texterna kritiseras Karl Johan för att vara omdömeslös då han lyssnar till 

odugliga rådgivare och låter fel beslut tas i och med denna svaghet. Han kritiseras också för att 

vara i det närmaste paranoid men framförallt skuggrädd, men också för att vara ignorant inför 

sina undersåtars mödor och slit. Det är bilden av en omdömeslös, skuggrädd och ignorant monark.   

 

Avsnittssammanfattning 

Inledningsvis kan konstateras att Crusenstolpes texter var av en kritisk karaktär. Det kan också 

konstateras att Karl XIV Johan brutit mot alla legitimitetens kriterier då detta gör sig uppbenbart 

i Crusenstolpes argumentation. För det första har han brutit mot de normativa föreställningarna 

om hur en god kung skall vara då han exempelvis dricker upp vad de andra narrarna (folket) 

betalar. Karl Johans bild av sig själv som medborgarkung och Sveriges räddare ifrågasätts således. 

 För det andra har han förlorat de underlydandes medgivande. Att Crusenstolpe själv inte 

samtycker med kungen på en rad antal punkter är tydligt, men är hans ord och meningar 

representativa för folkets? Sett till konsekvenserna av Crusenstolpes fängslande är de i allra 

högsta grad representativa, åtminstone för en stor del av Stockholms befolkning, på grund av 

kravallerna, tumultet och de blodiga konflikter som uppstod sommaren 1838. De ville kämpa för 

Crusenstolpes sak och de delade sannolikt många av hans tankar och åsikter. För det tredje och 

sista har Karl Johan varken följt rikets eller Guds lagar, då han aktivt bortsett från 

befordringssystemets regler och då han befordrat Fleming på en söndag vilket är ett sabbatsbrott. 

 Den kritik som Karl Johan möter i Crusenstolpes texter är som ovan visat subtil och ofta 

latent, men trots detta framträder ändå olika argument, värdeladdade ord och attribut. Medan han 

själv såg sig som Sveriges räddare och som en utpräglad medborgarkung, är motbilden denna: 

kung Karl XIV Johan, en självisk, enfaldig, heretisk och ignorant monark, som med sitt och sina 

rådgivares omdömeslösa och illegitima handlande utför orättvisor som präglas av kungens skuggrädda 

karaktär. 
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Diskussion och slutsats 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka och jämföra den kritik som myntades mot 

Gustaf III och Karl XIV Johan under respektive monarks regeringsperiod. Detta har gjorts för 

att kunna utröna hur denna kritik skapade kungliga motbilder, samt för att kunna undersöka hur 

kritiken och motbilderna förändrades över tid. I relation till detta syfte ställdes en huvudfråga: 

Hur såg den kungliga motbilden ut under Gustaf III:s respektive Karl XIV Johans regeringsperiod, och hur 

förändrades den? Till denna huvudfråga formulerades även två underfrågor: Hur ifrågasattes 

kungamaktens legitimitet? Vilka attribut använde de oppositionella för att kritisera kungamakten? 

 För att besvara dessa frågor har tre olika smädeskrifter från 1700-talets andra hälft och tre 

texter skrivna av en oppositionell författare från 1830-talet analyserats. De två motbilderna har 

redan konkretiseras, och nu skall den samlade kritiken och motbilderna jämföras och diskuteras 

för att utröna de likheter och skillnader som finns, samt för att utröna hur kritiken och 

motbilderna förändrats. Detta är också viktigt för att än mer tydligt kunna illustrera vilken typ av 

motbild oppositionen skapar. 

 De huvudsakliga resultaten av den ovan undersökta kritiken går att positionera i tre 

huvudsakliga teman som tillsammans utgör monarkernas motbilder: (1) inrikespolitik, (2) militära 

åtgärder och (3) religion. Inledningsvis kan konstateras att båda kungarna fått kritik beträffande 

alla dessa teman, samt att Beethams ”different dimensions of legitimacy” har, enligt kritikerna, 

alla överträtts av Gustaf III och Karl XIV Johan. Motbilden av de två är dock inte densamma 

eftersom att de inte alltid kritiserats för samma saker. 

 I kritiken mot kungarnas (1) inrikespolitik, finns det egentligen endast en huvudsaklig likhet. 

Det är att både Gustaf III och Karl XIV Johan kritiserades för att omge sig av odugliga rådgivare, 

vilka drev de båda till att fatta dumdristiga och omdömeslösa beslut. Detta visar på en kontinuitet 

beträffande de normativa föreställningarna om hur en god kung skall vara och inte vara. Att 

kungen inte endast bör lyssna till sina rådgivare är således en uppfattning som oppositionen ville 

sprida under Gustaf III:s regeringsperiod likväl som under Karl XIV Johans. En kontinuerlig 

åsikt tycks vara att kungen istället bör lyssna till opinionen och alltså till det svenska folket. 

 Merparten av kritiken mot kungarnas inrikespolitik skiljer sig däremot åt. I de oppositionella 

texterna som undersökts målas Gustaf III upp som ett omoget barn som tack vare enväldets 

förtryck slösar rikets resurser på teatraliska nöjen, ett barn som fördärvar fäderneslandet genom 

sitt omogna och dåraktiga sinne. Karl Johan å andra sidan sägs inte ha några omogna 

karaktärsdrag, snarare de av en äldre man, dock skygg och misstänksam. Hans egoism och 

ignorans förföljer honom, och han värnar endast om dem som står honom nära. De 
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oppositionellas argumentation kring kungarna och deras legitimitet har alltså tydligt förändrats 

sett till respektive monarks inrikespolitiska förfaranden. Vi ser bilden av barnet kontra mannen. 

 Monarkernas (2) militära åtgärder har även varit föremål för kritik. Gustaf III kritiseras för att 

ha startat ett olagligt krig mot Ryssland, då han genom ett skådespel bedrog hela det svenska 

folket. Han kritiseras för att vara okunnig och oförnuftig då detta inte anses vara ett begrundat 

beslut. Det går att dra likheter från dessa attribut till Gustaf III:s kritiserade omognad då han 

fattar felaktiga politiska beslut, beslut som gör honom opassande för det politiska livet. Sennefelts 

argumentation kring synen omognad och manlighet under frihetstiden tycks alltså dröja kvar 

under Gustaf III:s regeringstid. 

 Karl Johan kritiseras också han för sina militära åtgärder, men inte för sitt handlande i krig 

utan för sina planer för det svenska försvaret, och han menas vara ignorant inför folkets behov 

och odrägliga leverne. Än en gång styrks alltså oppositionens bild av Gustaf III som omogen och 

som ett barn, och Karl Johan som inskränkt och ignorant. Till skillnad från Ekedahl, som 

fokuserar på regimens budskap och ”multimedia-show”, visar mina resultat att oppositionen 

målade upp kungen som konservativ och skuggrädd, vilket är den bild som dominerat det senaste 

halvseklet. 

 Det är inte bara de olika attributen som de två kungarna liknas vid som skiljer sig, utan också 

vad som explicit kritiseras. I smädeskrifterna kritiseras nämligen Gustaf III:s person väldigt öppet 

och obehindrat, och han sägs vara oduglig och omdömeslös på grund av sitt handlande. Ett 

exempel är då ”Konungen” i början av kriget ”agerade utom all förnuftig plan, eller rättare sagt, 

alldeles ingen” som tidigare visats. Det är svårt att misstolka uttalanden likt detta och till vem 

kritiken är ämnad. Kritiken är riktad direkt mot Gustaf III, vilket också bekräftas då han ofta 

nämns vid namn, eller i detta fall som konungen. I Crusenstolpes texter nämns sällan Karl Johans 

namn över huvudtaget, och när han omtalas nämns han istället som konungen eller Jupiter. Detta 

sker dock aldrig i direkt association med någon uttalad tydlig kritik. Vid de tillfällen då 

Crusenstolpe kritiserar någonting, kritiserar han sakfrågor som att centralförsvarsprincipen är 

dumdristig, inte att Karl Johan själv skulle vara dumdristig som anser den vara en god idé. 

 Det är en mycket fin skillnad mellan att tala negativt om kungens person och att tala negativt 

om en krigstaktik som kungen anser är bra. Båda är kritik, men genom att inte explicit tala om 

kungens person, undviker Crusenstolpe hela problematiken. Till detta hör att Crusenstolpe 

upprepade gånger använder ett listigt konstgrepp där den direkta kritiken riktas mot de som 

kungen har omkring sig, inte mot kungen i sig. Ett exempel är att han skriver om hur fattigt 

landet är utan att direkt nämna vems fel det är, för att senare skriva om de fina middagarna hos 

hans excellens riksmarskalken, där den kungliga familjen brukar vara – de dricker upp vad de 
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andra narrarna betalar. Varför kritiserar inte Crusenstolpe kungen lika rakt och direkt som 

smädeskrifternas författare gjorde? Varför använder han sig istället av dessa litterära konstgrepp? 

 Svaret på detta ligger i författarnas differerande utsatthet som just författare. Som tidigare 

poängterats hade nämligen det sena 1700-talets smädeskriftförfattare den lyxen att de inte 

behövde signera sina verk, helt enkelt för att de skrevs privat och spreds för hand. Crusenstolpe 

tryckte sina texter och var således tvungen att underteckna dem enligt TF 1810, vilket placerade 

honom i det offentliga rampljuset och därför försvårades hans möjligheter att skriva fritt. Av den 

anledningen är det förståeligt att han använde sig av denna teknik. Att han inte använde sig av det 

handskrivna mediet kan också vara på grund av den ekonomiska aspekten av själva skrivandet, 

smädeskrifterna gav ingen ekonomisk vinst. Således har en historisk förändring åskådliggjorts 

beträffande hur kungamaktens opposition formulerade kritik, från 1700-talets anonyma och 

explicita kritik till 1800-talets offentliga och mer implicita kritik. 

 Temat (3) religion är det sista temat i vilket de båda kungarna också mötte kritik. Kritiken i sig 

är densamma då båda kritiseras för att på något sätt bryta mot Guds ord och lagar, men det 

väsentliga är konsekvenserna av kritiken och vad detta i förlängningen innebar. I smädeskriften 

Jemförelse emellan de trenne Gustafwer kritiseras Gustaf III för att med mened göra slut på all slags 

religion, vilket kan tolkas som att han ljugit om sin religiösa hängivenhet. Några argument eller 

belägg kring varför så är fallet ges inte. Visserligen är det ett faktum att kungens religiositet nämns 

och kritiseras. Men eftersom att det endast nämns en gång och då det inte argumenteras kring, så 

är detta inget centralt tema hos de oppositionella författarna. Av dessa anledningar framstår 

kritiken istället som relativt innehållslös. 

 Crusenstolpes kritik mot Karl XIV Johan innehar däremot en större innehållsmässig laddning 

på grund av att Crusenstolpe dömdes för majestätsbrott just därav. Att Karl Johan egenhändigt 

skulle ha bortsett från Guds lagar och begått ett sabbatsbrott verkar ha varit ett extra känsligt 

ämne för kungen. Trots den ökade separationen mellan det världsliga och det gudomliga i 1809 

års regeringsform – i och med den allmänna opinionens allt mer centrala funktioner – tyder mina 

resultat på att det fortfarande var problematiskt att kalla en kung för ogudaktig under 1800-talets 

början. Detta styrks av det faktum att Crusenstolpe i själva verket kunde ha blivit dömd för en 

rad andra uttalanden i sina texter. De innehåller trots allt, som undersökningen visat, ett flertal 

andra kritiska åsikter rörande kungen och hans sätt att styra. Men det var just för uttalandet om 

kungens religiositet, eller snarare avsaknaden av religiositet, som han faktiskt dömdes. 

Övergången från envälde till konstitutionell monarki och de konsekvenser som detta medförde 

(allmänhetens ökande inflytande, maktens delning etcetera), innebar alltså inte att attityden kring 

vissa specifika sakfrågor förändrades i och med undertecknandet av regeringsformen. På liknande 
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sätt som de frihetstida förhållningssätten till politik och makt dröjde kvar under Gustaf III:s 

regeringstid, visar detta på hur det sena 1700-talets inställningar till religion dröjde kvar under 

Karl XIV Johans regeringstid. 

 Det är högst troligt att en bidragande orsak till varför religiositeten hos de båda kungarna 

kritiserades olika berodde på att de hade ett differerande anspråk beträffande var de ansåg att 

deras makt kom ifrån. Gustaf III menade att hans makt var given av Gud vilket förefaller ha varit 

en ganska allmänt accepterad uppfattning och legitimt anspråk från kungens sida, då han verkar 

ha mött ganska lite kritik som hävdar motsatsen. Men också på grund av att kritiken som han 

faktiskt fick var förhållandevis innehållslös. Karl Johan å andra sidan hävdade att hans makt kom 

från folket, underbyggt av det faktum att han tog stolthet i det faktum att han hade blivit vald till 

sitt konungsliga ämbete. Att han mötte en mer koncentrerad kritik beträffande sin religiositet 

förefaller därför mer logiskt då hans förhållande till Gud inte var lika självklar som Gustaf III:s. 

Detta visar på hur kungens språk och självbild tydligt påverkar den politiska ordningen i stort då 

kungens retorik och politiska anspråk styr dialogen inom det politiska rummet. Vidare kan 

konstateras att genom att analysera oppositionella författares texter och verk, går det att utröna 

skillnader beträffande vad som under en given period är ett mer eller mindre känsligt ämne för en 

kungamakt. Detta säger i sin tur något om den politiska ordningen i detta givna samhälle, och 

något om makthavaren själv. 

 Vad tyder då dessa resultat på? För att återkoppla och besvara de ovan formulerade 

frågeställningarna kan inledningsvis konstateras att mycket lite är likt beträffande Gustaf III:s och 

Karl XIV Johans respektive motbild. De skiljer sig snarare tydligt åt, och detta med fokus på 

deras utmärkande egenskaper som barnet kontra mannen, vilket ovan demonstrerats genom en 

jämförelse av motbilderna. Därefter kan konstateras att de båda kungarnas egna språk och 

självbild påverkat hur oppositionen mötte kungamakten med kritik. Detta stämmer överrens med 

Ekedahls argumentation, att makthavare och opposition ofta ville vrida olika begrepp och 

symboler ur händerna på varandra för att göra dem till sina egna. De undersökta oppositionella 

texterna visar nämligen hur olika begrepp, såsom Gustaf III:s paradbegrepp frihet, anammades av 

smädeskriftförfattarna och vändes mot honom. Detsamma gäller Karl Johans starkt propagerade 

medborgerlighet som vänds mot honom i Crusenstolpes texter. 

 Ett annat mycket intressant resultat är hur respektive opposition använde sig av två 

differerande sätt att kritisera, den anonyma explicita och den offentliga mer implicita kritiken. 

Både Mattsson, Alm, Sennefelt och Ekedahl har med sina undersökningar bidragit till en djupare 

förståelse kring det politiska rummet under 1700- och 1800-talet, där begrepp som politiskt 
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anspråk och politisk diskurs och kultur är centrala. Dessa är begrepp som även spelat en väsentlig 

roll för denna studie då de skapat spelreglerna för hur den undersökta kritiken myntades. 

 Gustaf III och Karl XIV Johan strävade båda efter legitimitet och efter att uppnå gränsen för 

vad som ansågs vara legitima argument och legitimt handlande, en gräns som i denna studie 

utgjorts av Beethams övergripande legitimitetskriterier. Smädeskriftförfattarna och Magnus Jacob 

Crusenstolpe verkade som aktiva aktörer vilka dementerade dessa makthavares politiska anspråk 

och de påpekade det orimliga i den rådande samhällsordningen. Genom att ha undersökt dessa 

omständigheter, har denna studie bidragit till en fördjupad kunskap kring hur en kunglig 

opposition skapade kungliga motbilder och kämpade med kungamakten om politiskt anspråk och 

legitimitet, och detta under två tidsperioder som tidigare inte jämförts på detta sätt. Men den har 

också bidragit till förståelsen om varför oppositionella författare mötte kungamakten med den 

egenartade kritik som de faktiskt gjorde. 

 Hur den kritiskt granskande allmänheten förhållit sig till makthavare under historiens gång är 

en ytterst central del av vår historia. Detta då en undersökning av kritiken mot en makthavare i en 

given tid bidrar till ny kunskap gällande den politiska ordningen i ett givet samhälle. Fördjupade 

undersökningar om kritik som andra makthavare mött är nödvändig, både före och efter denna 

studies historiska avgränsning och i andra delar av världen. Detta bidrar till att knyta ihop vår 

historia och göra den än mer begriplig. 
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