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När Oscar Levertin recenserade Henrik Schücks bok Gustaf III. En karaktärsstudie 

(1904) kände han sig utpekad som en som enligt Schück skönmålade och idealiserade 

Gustaf III:s person och regering. Levertin gick till motangrepp genom att ifrågasätta 

grunden i Schücks resonemang, genom att misstänkliggöra hållbarheten i dennes 

inställning till sitt forskningsobjekt: ”Men det är icke utan, att i skriften om Gustaf III 

framför allt den skötsamme ämbetsmannen kommer till orda, hvilken äfven af en 

konung först fordrar plikttrogen förvaltning af ämbetet. Så kan naturligtvis 

konungaskapet uppfattas, och i den riktningen går kanske moderna kraf på 

statsöfverhufvudet.”1 För Levertin var det självklart att plikttroget ämbetsmannaskap 

inte var en central del av härskarens roll under 1700-talets slut. Att betrakta Gustaf 

III:s intresse för det estetiska och för teater och nöjen som en brist var enligt 

Levertin inskränkt och byråkratiskt. Och det var inte i enlighet med 1700-talets sätt 

att se på politik och kungar, utan präglat av senare tiders krav på statsöverhuvud, 

menade han. För Schück var det lika självklart att man inte kunde ställa den bild av 

sig själv som Gustaf III var mån om att skapa som grund för en analys av denna 

monark. Lika lite kunde man utgå från de ideal och skimrande stämningar som 

samtidens och eftervärldens poeter hade uttryckt på vers och på prosa.  

Levertins påpekande att forskarens tolkning av kungens person och agerande 

färgas av hur han eller hon föreställer sig kungens ”uppgift” är viktigt. Vad var en del 

av konungaskapet under 1700-talets sista decennier? Vad gjorde Gustaf III till en del 

av sitt härskande? Varför ägnade han och hans ämbetsmän och kavaljerer så stor 

möda på vissa frågor som av andra samtida, eller senare tiders forskare, inte 

uppfattats som relevanta? Det här är frågor som tas upp i denna avhandling. Schück 

påminner om att den bild Gustaf III förmedlade av en kärleksfull kung omgiven av 

ett lyckligt folk är en konstruktion av Gustaf III själv.2 Också samtiden kunde ställa – 

och ställde – andra krav på sin kung än dem han själv ville eller kunde uppfylla. Den 

                                                
1 Levertin 1907, s. 132. Schücks lilla karaktärsstudie på ca 130 sidor (Schück 1904) byggde på 
föreläsningar han hållit i Köpenhamn våren 1903. Hans projekt var att ”med historikerns dissekerknif” (s. 
8) dekonstruera legenden Gustaf III och ersätta den med en historiskt sann bild. Skalden Esaias Tegnérs 
fantasibild – ”det låg ett skimmer över Gustafs dagar ...” – hade ”öfvergått till folktrons dogm” som också 
skymde sikten för forskarna (s. 12). Levertins skildring av Gustaf III placerades av Schück i denna 
tradition. Den ”hör till det yppersta vår litteratur äger”, är ”underbart vacker”, men bygger bara på 
estetiska synpunkter. ”Estetiken är ej lifvets enda, ej ens viktigaste faktor. Det finnes också en etisk 
måttstock, som icke därför att den är etisk behöfver vara densamma som katekesens eller 
filistermoralens”, slog Schück fast (s. 13), varefter han började redovisa alla negativa beskrivningar av 
Gustaf III som kungens samtid hade producerat. 
2 Jfr den av kungen själv sanktionerade berättelsen om Gustaf III:s liv och regering som den förmedlades 
av medaljhistorien, se Alm 2002, s. 89 och passim.  
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här avhandlingen har emellertid inte undersåtarnas eller olika politiska och sociala 

kretsars syn på kungen som undersökningsobjekt. Syftet är här att tolka uttryckligen 

Gustaf III:s mål och medel som maktutövande konung. Vad var rationaliteten 

bakom hans sätt att regera om det inte var en ”plikttrogen förvaltning av ämbetet”?  

Intresset för mönster, rationaliteter och implicita system bakom härskandets 

praktik knyter avhandlingen till det kulturhistoriska fältet och till det som har kallats 

politisk kultur. Detta begrepp som härstammar från samhällsvetenskaperna har för 

historiker gett möjligheter att bredda frågeställningarna och källmaterialet inom den 

traditionella politiska historien. Metoder, material och tolkningar från andra 

historieområden har integrerats och man har nytolkat insikter som tidigare existerat 

separat i skilda discipliner som författningshistoria, konsthistoria, idéhistoria eller 

litteraturhistoria.3 Denna mångfald ger upphov till olika tolkningar och tillämpningar 

av begreppet politisk kultur som kan vara sinsemellan oförenliga. Den gemensamma 

nämnaren är snarast att man har berikat den politiska historien med nya aktörer, 

arenor eller kanaler. Begreppet politisk kultur har av somliga använts inom forskning 

som undersöker kommunikation och interaktion mellan undersåtar och statsmakt, 

ofta med betoning på undersåtarnas och lokalsamhällets möjligheter och sätt att 

hävda sina behov och krav gentemot överheten.4 Andra har talat om politisk kultur 

då de har studerat överhetens ceremonier och om maktutövning genom fester och 

konstnärliga representationer.5 

Begreppet politisk kultur för med sig frågan om vad som egentligen är politik 

under en viss tid, vilka som har rätt eller möjlighet att agera för att försöka uppnå 

                                                
3 Någon verklig nyhet är inte detta angreppssätt. Marc Bloch konstaterade redan i Les rois thaumaturges 
(1924) att de europeiska tidigmoderna monarkierna inte endast kan förstås genom förvaltningshistoriska 
redogörelser eller idéhistoriska framställningar om den absoluta kungamaktens teoretiska utgångspunkter. 
Också folkliga föreställningar, fabler och berättelser om kungahuset bidrar till en förståelse av den 
tidigmoderna kungamakten, hävdade han. Sin undersökning om föreställningen att franska och engelska 
kungar kunde bota körtelsjuka genom beröring beskriver Bloch som ”ett bidrag till Europas politiska 
historia i begreppets mest vidsträckta och sanna bemärkelse”. Bloch (1924) 1989, s. 3–5 (citatet s. 5). 
Lars Gustafssons Virtus politica. Politisk etik och nationellt svärmeri i den tidiga stormaktstidens 
litteratur (1956) och Kurt Johannessons I polstjärnans tecken. Studier i svensk barock (1968) är exempel 
på viktiga äldre svenska undersökningar som behandlar ett utvidgat politiskt fält. 
4 ”Ved begrebet politisk kultur kan traditionel politisk historie kombineres med historie nedefra”, 
konstaterar den danska historikerns Michael Bregnsbo som tagit intryck av Harald Gustafsson och Eva 
Österberg. Bregnsbo 1997, s. 23. Bregnsbo själv har undersökt supplikväsendet som undersåtarnas kanal 
till kungen i 1700-talets dansk-norska envälde. Andra har studerat sockenstämmorna som arena för lokalt 
självstyre eller hur bondeoroligheter och folkliga resningar fungerade eller eventuellt inte fungerade eller 
lyckades. Aronsson 1992, Bregnsbo 1997, Sennefelt 2001 och Katajala 2002. Även Österberg 1987 och 
1989, Karonen 2001, s. 23. Ett intresse för medierna, de olika kanalerna som har använts för att påverka, 
har av Marie-Christine Skuncke lyfts fram som en intressant del av den politiska kulturen, se Skuncke 
2003, även Skuncke (red.) 2005. 
5 Snickare 1999, s. 14–15, Ekedahl 1999, s. 14. 
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sina målsättningar om rikets och samhällets gemensamma ärenden, var detta kan ske 

och hur politisk verksamhet skall formas för att samtiden skall uppfatta det som 

övertygande och legitimt.6 Dessa frågor har man ofta närmat sig genom att gå till den 

politiska handlingens nivå, till aktörerna. Bo Lindberg har beskrivit intresset för den 

politiska kulturen som ett sätt att distansera sig från en traditionell idéhistorisk 

framställning som beskriver politiken som en effekt av idéer. ”Det finns ett 

självständigt föreställningsinnehåll också i praktikerna, de verksamheter, institutioner, 

seder och traditioner vari livet gestaltas”, konstaterar han.7  

 

* 

 

En furste under Gustaf III:s tid agerade inte endast inom det egna riket. De egna 

undersåtarna och inrikespolitiken var sällan det enda föremålet för en härskares 

verksamhet, utan lika mycket har han – eller hon – agerat på en storpolitisk arena 

med både allierade och fiender samt neutrala parter. I 1700-talets värld var dessa 

kungliga och kejserliga gelikar dessutom ofta släktingar. De politiska allianserna och 

släktnätverken gick in i varandra. För Gustaf III var denna internationella arena av 

stor betydelse. Han nöjde sig inte med att förbli en obetydlig kung i ett andra rangens 

rike, utan hade andra ambitioner för sig själv och det svenska riket, ambitioner som 

han försökte förverkliga genom kontaktskapande, resor och krig. All hans 

verksamhet riktades mot denna utländska publik av existerande och potentiella 

allierade, liksom mot den i hög grad franska intellektuella och mondäna världen där 

Paris fortfor att vara ett centrum med sina filosofer, salonger, teatrar och gazetter.8  

Lika viktig som publiken i Paris, S:t Petersburg, Berlin, Wien, London och 

Köpenhamn var också ständigt den inhemska publiken: rådseliten, riksdagen med 

sina fyra stånd, hovet, Stockholms borgerskap, allmoge, borgare och frälse i 

                                                
6 Detta har formulerats på flera sätt med olika förtecken. Se Baker 1987, Villstrand 2004–2005, s. 116, 
Katajala 2002, s. 15, Nurmiainen 2003, s. 188. 
7 Lindberg 2003, s. 16. Se även Sennefelt 2006, s. 18, som hävdar om frihetstiden: ”Doktrinerna 
utvecklades i det dagliga politiska livet, i samtal, i debatter och i praktiskt agerande”. 
8 Black 1990, s. 276–279, för allmän europeisk översikt. Hennings 1957, s. 281, Lönnroth 1986a, Landen 
2004, s. 231–273. Se även Klinge 1998 om den fransk-svensk-turkiska alliansen. Om Gustaf III:s resor, 
se Olausson 1998, Knapas 1997, inledning, och Tandefelt 1999, även Gustav III & Katarina den stora 
1998, ”Två kusiner” och ”Krig och fred”. Gustaf III diskuterade brevledes situationen i sitt rike före och 
efter statsvälvningen med grevinnan de Boufflers, en av de tongivande salongsvärdinnorna i Paris som 
kungen mött under sitt vistande i staden 1771. Brevväxlingen i Hennings (utg.) 1928. Då kungen införde 
en ny tryckfrihetsförordning 1774 sände han den med ett artigt formulerat följebrev till Voltaire. I 
Proschwitz 1992, s. 119–121 (till grevinnan de Boufflers), s. 145 (till Voltaire). Se även Segerstedt 1981, 
om Gustaf III:s möten med upplysningsfilosoferna i Paris. 
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landsorten eller de finska undersåtarna. Kungen rörde sig på flera arenor samtidigt, 

både på den kosmopolitiska och den diplomatiska och på den inhemska där han 

mötte och uppträdde inför sina undersåtar av olika stånd. Förhållandet mellan 

kungen och undersåtarna var centralt och återkommande i Gustaf III:s sätt att 

uppfatta och beskriva sin roll och uppgift som kung. Kungens respektive 

undersåtarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra behandlades av honom 

både i riksdagstal och i pjäser för teater- och operascenen.9 Karakteristiskt för hans 

sätt att regera var att han inte bara strävade efter att begränsa undersåtarnas 

möjligheter att uttrycka sig genom censur och andra repressiva åtgärder, utan också 

aktivt utnyttjade kontakten till folket genom flera kanaler, både nya och sådana som 

hade skapats redan under 1500- och 1600-talen.10  

Vid riksdagarna kunde kungen framföra sitt budskap till ledamöterna av de fyra 

stånden som kommit till ständermötet från hela riket. Det var en kanal Gustaf III 

använde målmedvetet, men i konkurrens med riksdagens andra aktörer. Han 

utvecklade en vältalighet och förmåga att fånga och anamma politiska begrepp och 

ideal i tiden. Tryckpressarna gjorde det möjligt att genom politiska skrifter och 

pamfletter flytta riksdagarnas argumentation ut till en större publik utan ledamöternas 

muntliga förmedling. Tal, protokoll och andra handlingar kunde tryckas och spridas i 

landet.11 Kyrkan var därutöver ett gammalt och etablerat forum för överhetens 

kommunikation med undersåtarna. Sedan stormaktstiden hade kungamakten vänt sig 

till folket i böndagsplakat som lästes upp i december eller januari, i vilka det 

kommande årets böndagar anmäldes med tillhörande bibeltexter. Plakaten inleddes 

med Kungl. Maj:ts summeringar av det gångna året och uppfordringar till det 

kommande.12 De traditionella allmänna kungörelserna från överheten som upplästes i 

kyrkorna hade också sedan 1600-talet varit ett sätt för regeringen att sprida den 

information man ville göra tillgänglig. Under andra hälften av 1700-talet 

kompletterades de allmänna kungörelserna som nyhetskanal allt mera av den växande 

tidningspressen. På 1770-talet utkom de flesta tidningarna i Stockholm, men på 1790-

talet hade landsortspressen vuxit sig så stark att det kom ut ungefär dubbelt så många 

                                                
9 Se Skuncke & Ivarsdotter 1998, Skuncke 1993. 
10 Christensson 1996, s. 125 och Alm 2002. 
11 Alm 2002 om Gustaf III:s riksdagstal, Bennich-Björkman 2003 om riksdagarna och de politiska 
trycken under tryckfrihetsperioden 1766–1772. Under Gustaf III:s tid skärptes tryckfriheten flera gånger 
och kungen kom att ha företräde på detta område. Se vidare Boberg 1951 och Boberg 1767. 
12 Se vidare i Östlund 2007. 
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tidningar utanför huvudstaden som i Stockholm.13 Olika förvaltningsreformer och de 

lokala ämbetsmännens närvaro i lokalsamhällena utgjorde därtill en sedan gammalt 

etablerad länk mellan överheten i Stockholm och övriga riket. Den lokala 

administrationen hade etablerats redan under 1500- och 1600-talen och utgjorde 

centralmaktens förlängda arm i riket. Den verkställde överhetens lagar och 

förordningar i lokalsamhället, men representerade också regeringen – under 

gustaviansk tid kungen – genom olika processioner, ceremonier och fester.  

En personlig kontakt till undersåtarna upprättades genom kungens många 

resor i sitt rike redan under hans tid som kronprins. Gustaf III utnyttjade som många 

av sina företrädare den personliga närvaron och det synliga framträdandet som ett 

medel att skapa välvilja och lojalitet hos undersåtarna. Under hans besök i Åbo 1775 

hade landshövdingen Christoffer Rappe utfärdat en varning att man inte fick besvära 

kungen med onödiga ansökningar, men Gustaf III var missnöjd med detta och 

landshövdingen måste återta sin varning. Mängder av supplikanter strömmade till 

staden, skriver Lars von Engeström: ”När konungen morgonen efter ankomsten 

skulle åka ut, var vagnen så bestormad af folk med ansökningar i händerna, dem de 

stucko in igenom vagnsfönstren, att Schröderheim måste låta komma flera stora 

korgar, hvilka blefvo uppfylda med skrifter, af hvilka ingen enda var rimlig.”14  

Bilden av den tillgängliga och lyssnande kungen spreds också genom andra 

kanaler, både i tal och i skrift. Kaplanen i Kärkölä, Gabriel Lyra gladde sig åt den nya 

regimen i ett tal när Tavastehus infanteriregemente den 11 september 1772 svor 

trohetseden för Gustaf III och den nya regeringsformen: ”Med den största och 

hjärtligaste glädje hör vi att vår Konung vänligt och nådigt emottar också de fattigaste 

och allra enklaste av sina undersåtar, och låter dem själva komma inför Hans 

Kungliga tron med sina böneskrifter och suppliker. Således behöver inte ens de allra 

                                                
13 Om kungörelserna se Reuterswärd 2001 och Villstrand 2006. Om pressen, se Oscarsson 2000, s. 206–
215. Läskunnigheten var i europeisk jämförelse stor i Sverige med Finland, men den innebar för 
allmogens del främst förmåga att läsa tryckt bekant (religiös) text. Därför var tillgången till förmedlare 
som kunde läsa och överföra det skrivna till tal (och tvärtom) viktig för böndernas politiska kompetens i 
en politisk värld där det skrivna ordet blev allt viktigare. Villstrand 2004–2005, s. 121–122.  
14 Engeström 1876. Elis Schröderheim var statssekreterare i inrikes-civilexpeditionen. Jfr Johan 
Fischerström 18.1.1773: ”På Supplikant Couren voro i dag eftermidd. En ovanlig myckenhet, besynnerl. 
Bönder och fattigt Folk. Sedan åtskillige privatim fått uppe sin angelägenheter för Konungen, utkom Hs. 
Majt. kl. half 7 och tog sielf emot Suppliquerne.” Fischerström 1951, s. 30. Notera att datum i fotnoterna 
är angivna på finländskt sätt med punkter mellan dag, månad och år i denna ordning. 
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fattigaste, såsom brukligt är, vända sig med sina böner till Konungen genom andra 

höga Företrädare”.15  

Gustaf III agerade ständigt inför sina undersåtar av alla stånd. Detta ingick i 

den kungliga rollen i hela Europa, men kunde utföras på olika sätt. Monarken kunde 

agera i första hand genom sina ämbetsmän och institutioner, eller synligt gripa in i 

egen hög person. Han eller hon kunde utveckla stor prakt eller anta en framtoning av 

enkelhet och sparsamhet, och härskaren kunde anamma en auktoritär roll som 

injagade fruktan i undersåtarna eller i stället betona sin kärleksfulla omsorg om dem. 

För dessa roller fanns gamla beprövade modeller och ideal både i form av exempel 

från föregångare och samtida och i en stor litteratur i ämnet med både kristna och 

klassiska traditioner.16 Diskussionen om huruvida det var mera fördelaktigt för 

fursten att vara älskad eller fruktad går tillbaka åtminstone till renässansen, med 

florentinaren Machiavelli som berömd förfäktare av tesen att fursten hellre skall göra 

sig fruktad än älskad. Kärleken och omsorgen som kännetecken för monarkens 

förhållande till undersåtarna var framträdande under 1700-talets andra hälft. 

Monarkens maktställning kunde motiveras med den kärlek som sades existera mellan 

styrande och styrda. Däremot fanns det inte hos Gustaf III eller hans samtida 

monarker någon egentlig önskan att se makten som utgående från eller given av 

folket, även om det i samtiden redan fanns andra som hyllade sådana ideal.17  

 

* 

 

                                                
15 Talet trycktes i Åbo för att spridas bland den finskspråkiga befolkningen: Gabriel Lyra, Yxinkertainen 
Puhe, Pidetty Kärkölän Kirkon Mäellä, koska Sotamiehet Kuningallisesta Hämen Linnan Länin 
Jälkawäen Regementistä ja Majorin kompagniasta, Hänen Kuningallisen Majestetins, sen 
Suuriwaldiaisimman ja Kaikkein Armollisimman, Kuningan ja Herran Kuningas GUSTAFIN Kolmannen 
ale, heidän uskollisudensa ja kuuliaisudensa walan teit, joka tapahtui sina 11:nä p. Syys-Kuusa, wuonna 
jälken meidän Kallin Wapahtajamme Jesuxen Christuxen syndymisen 1772 (Åbo s.a.). Förf. övers., citat i 
original: ”Suurimmalla sydämen ilolla, kuulemma me, kuinga meidän Kuningamme ystäwällisesti ja 
armollisesti wastanotta niitä kaikein köyhimbiä ja alhaisimbiakin Hänen alamaisistansa, ja anda heidän 
itse, heidän rukouskirjansa ja anomuksensa kansa Hänen Kuningallisen istuimen eten tulla, niin ettei ne 
kaikkein köyhimmätkän tarwitse, muiden suurten Edusmiesten kautta, niin kuin muutoin tawallinen on, 
heidän tarpeitansa Kuningan eteen edeskanda”.  
16 Detta ingick som en central komponent i Gustaf III:s uppfostran och utbildning. Skuncke 1993.  
17 Jfr motsvarande tendens att lyfta fram kärleken mellan kejsarinnan och undersåtarna hos Katarina II, 
Wortman 1995, s. 114. Om Fredrik II, se Preisendörfer 2000. Till Fredrik II:s skrifter hör hans kritik av 
Machiavellis Fursten, kallad Anti-Machiavel som Fredrik II skrev som ung, innan han blev kung. Kimmo 
Katajala (Katajala 2002, s. 13–14) övertolkar Gustaf III:s vilja att motivera statsvälvningen med folkets 
frihet i upplysningens betydelse av begreppet. När kungen i sitt tal på ständerna 21.8.1772 (Gustaf III 
1806, s. 88–89) målade upp en aristokratisk despotism som den fiende han bekämpade handlade det inte 
om aristokratin eller adelsståndet, utan om aristokrati som statsform, som en form av oligarki, där det 
enskilda intresset hade gått förbi det allmänna bästa.  
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Gustaf III hör till de mest omskrivna av de svenska kungarna. Litteraturen växer 

ständigt, både den vetenskapliga och den skönlitterära, liksom teater- och 

filmframställningarna. Bland skildrarna finns både kritiker av den Schückska skolan 

och efterträdare till Levertin som har en mera sympatiserande hållning till sitt 

studieobjekt.18 Att genomföra en studie om Gustaf III som kung är därför både lätt 

och mycket svårt. En bok som till sina frågeställningar tangerar denna undersökning 

är Erik Lönnroths Den stora rollen (1986) i vilken Lönnroth utgår från att det centrala i 

Gustaf III:s regering var kungarollen, ”den stora rollen” som konung av Sverige, 

utformad i regerande, storpolitik och krigföring. Lönnroth förstår Gustaf III:s 

politiska verksamhet genom kungens personlighet. I kungens efterlämnade brev, 

skrivelser, promemorior och anteckningar har han strävat efter att komma ”tvärs 

igenom alla maskeringar”. Det är ”svårt att skilja mellan normalt och abnormt 

beteende i en svunnen tid, särskilt när den man studerar var kung till yrket”, 

konstaterar han och tangerar så konflikten mellan Schück och Levertin. Genom att 

studera ett stort källmaterial tillkommet av kungens hand vill Lönnroth komma 

underfund med hur Gustaf III resonerade och agerade, han vill finna ”tråden i hans 

spel” och se ett mönster. I det mönster Lönnroth skönjer är rollspelet, och speciellt 

utformandet av en hjälteroll, det centrala, något som många senare forskare har tagit 

fasta på. 19  

                                                
18 Det gäller både inställningen till Gustaf III:s person och hans politiska agerande, i hög grad frågan om 
huruvida statsvälvningen 1772 var nödvändig eller avbröt en god politisk utveckling. Erik Lönnroth 
(1986a, s. 1), gör en kronologi från kungens samtida G. G. Adlerbeth, till Fredrik Lagerroth och Olle 
Holmberg som alla representerar en kritisk hållning till Gustaf III i sin forskning. Till den ”majestätiska 
rad moralister” som Lönnroth hänvisar till hör likaså Henrik Schück. Lönnroth kan också själv placeras i 
denna tradition, även om han konstaterar att ”vår tids konstitutionella synsätt [har] bidragit till brist på 
förståelse för Gustafs ideal och värderingar”. Som Gustaf III:s sympatisörer räknar Lönnroth upp Esaias 
Tegnér, Bernhard von Beskow och Beth Hennings, medan han beskriver 1800-talsforskarna Theodor 
Odhner och Arnold Munthe som personer vars bedömningar har påverkats av deras ”respekt för det 
konungsliga”. Se även Landen 2004, s. 379–395. Landen går fram till 1990-talets slut, men går inte in för 
att tolka bilden av kungen i avhandlingar och vetenskapliga undersökningar. Han håller sig till 
översiktsverken och populära framställningar där skribenterna är mera kallade att ta ställning och fälla 
generaliserande omdömen, något som alla avhandlingsskribenter skyr. Bilden av Gustaf III har också en 
historia i Finland. Zacharias Topelius representerar här 1800-talets sympatiserande och hyllande bild av 
kungen. Topelius bild av kungen framträder i novellen Kungens handske (1863) och prologen till pjäsen 
Efter femtio år (1851), som citeras ymnigt i Koskimies 1956, s. 239–243. Frågeställningen har ändå inte 
varit lika framträdande i den finländska forskningen som i den svenska. 
19 Lönnroth 1986a, s. 1–3. Lönnroth är inte den första som uppmärksammar betydelsen av rollspel, och 
gör inte heller anspråk på någon sådant. Idén om teaterkonungen i betydelsen den rollspelande kungen var 
redan före detta ett bekant epitet. Lönnroths bidrag är att han försöker systematisera det kungliga 
rollspelet och förstå det genom gedigen källforskning i material som utgått ur kungens egen hand. 
Rollspelet och det teatrala har före Lönnroth uppmärksammas av Carl Theodor Odhner (Odhner I–III, 
1885–1905), Henrik Schück (Schück 1904) och Olle Holmberg (Holmber 1954). I Finland presenterades 
detta synsätt i Koskimies 1956 (s. 236). 
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Den här undersökningen bemöter frågan om Gustaf III:s sätt att regera på ett 

sätt som är diametralt motsatt till Lönnroths strävan att borra sig inåt i kungens 

personlighet. I stället för att söka Gustaf III:s inre, ger sig denna avhandling i hög 

grad på exkurser utåt, till ceremonierna, retoriken och symbolerna. Kungens 

skapande och iscensättande av roller inför en publik studeras inte genom hans 

personlighet, utan som ett uttryck för en kultur. Hans tal och handlingar ställs mot 

samtidens idévärld, symbolspråk och föreställningar. En skillnad ligger i förståelsen 

av begreppet roll. Att spela en roll uppfattas inte i denna undersökning som något 

moraliskt tvetydigt eller falskt. Det är tvärtom någonting allmänmänskligt typiskt, 

någonting som präglar människans sätt att vara och samverka med sin omgivning.20 

Därutöver är det en utgångspunkt för denna avhandling att konsten och praxis att 

iscensätta en uppsättning av härskardygder var centralt för en 1700-talsfurste. Den 

teatrala formen, rollspelet och metaforerna var obligatoriska och ofrånkomliga delar 

av 1700-talets politiska agerande. Då Erasmus av Rotterdam i sin berömda 

furstespegel Institutio principis christiani från 1500-talet betonade att kungamaktens och 

furstens yttre maktsymboler måste motsvaras av inre dygder kritiserade han inte i sig 

bruket av yttre tecken, som kronan och spiran av dyrbart guld eller den 

hermelinbrämade kungliga manteln. Furstar skulle inte sluta bära yttre tecken på sin 

makt och höghet, men dessa tecken skulle uttrycka verkliga kungliga dygder, som 

fromhet, barmhärtighet, rättrådighet och styrka.21 Som Richard S. Wortman har 

konstaterat angående det ryska kejsarhovet är det omöjligt att skilja på ”person” och 

”persona” då det gäller monarkers liv och verksamhet. De kejserliga eller kungliga 

personerna växte upp i en miljö som var genomsyrad av hovceremoniel samt en 

konst, litteratur och arkitektur som iscensatte kungamaktens höghet. Furstens person 

och de föreställningar som han eller hon skulle leva ut och iscensätta var intimt 

sammanbundna.22  

Avhandlingen ansluter sig till en tradition som ser monarkin som ett politiskt 

och ceremoniellt väsen som kan tolkas med begrepp som Machtinszenierung, fabrication 

of a king, scenarios of power, theatre of power, spectacle of power. Det föreligger en rik 

                                                
20 Intresset för roller, performans och iscensättningar är återkommande i den nya kulturhistorien, ofta 
influerat av den antropologiska forskningen. Se Burke 2004, s. 90–96, Burke 1995, s. 24–25 och Goffman 
(1959) 1990, Isaac 1999. 
21 Skuncke 1998, s. 35–36. Erasmus var aktuell fortfarande på 1700-talet. Skuncke citerar en svensk 
översättning från 1721 av Gustaf Cronhielm: En Christelig Furstes Uptuchtelse Uti wissa Reglor och 
Läre-Puncter Förestäld.  
22 Wortman 1995, 7–8. Om prins Gustafs uppfostran till rollen som kung, Skuncke 1993. Se även Strong 
1984, Burke 1996, Preisendörfer 2000 och vidare i del 3. 
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forskning som beskriver och inventerar hovets och monarkins miljöer, dess 

föremålsvärld och målningar, och det materiella kring hovets ceremonier, fester och 

vardagsliv. Gérard Sabatiers Versailles ou la figure du roi (1999) är en sådan genomgång 

av bildprogram och arkitektoniska miljöer i Versailles som hör till den omfattande 

forskningen om Ludvig XIV och hans Versailles. Vid sidan av separata studier om 

slott, parker, ordnar, medaljer, statyer, kläder eller vapen som presenterar och tolkar 

den materiella världens olika delområden har kungamakten som helhet och dess 

mekanismer, ofta hovet, studerats i flera böcker med Marc Bloch, Norbert Elias och 

Ernst Kantorowicz som klassikerna på området. Solkonungens hov i Versailles har 

gett upphov till många böcker, men har därtill inspirerat till undersökningar om de 

överdådiga och förfinade scenerierna för härskare och kungamakt i andra länder och 

tider. Svenska, habsburgska, bajerska, preussiska, ryska, engelska och osmanska hov 

har också studerats, och har både gemensamma och individuella uttryck.23  

Peter Burke har i The Fabrication of a King (1992) gett en helhetsteckning av den 

kungliga bilden som förmedlades av Ludvig XIV genom ett ”system av 

kommunikationsformer”.24 Hans arbete har influerat detta arbete på många sätt. 

Betoningen både på budskapet och på mediet har varit uppslagsgivande. Hans sätt att 

nyansera och relativisera begreppet propaganda utgående från tidens utgångspunkter 

och begreppsvärld är också viktigt då man orienterar sig mellan det som Burke kallar 

en cynisk och en oskuldsfull tolkning av bilden av kungamakten under tidigmodern 

tid.25 Richard S. Wortman har i verket Scenarios of Power (1995 & 2000) undersökt hur 

de ryska kejsarna och kejsarinnorna från och med Peter den store dramatiserade sitt 

härskarskap genom olika för de respektive monarkerna kännetecknande ”scenarier”. 

Wortman särskiljer kejsarnas och kejsarinnornas individuella härskarmyter eller 

episka berättelser som iscensattes i ceremonier, konst och litteratur. Verket har varit 

en förebild för denna undersökning i sin syn på härskarskapet som iscensättningar 

och dramatiseringar av kungliga situationer. Samma idé utvecklas av Bruno 

Preisendörfer i boken Staatsbildung als Königskunst (2000) som studerar härskarskapet 

som dramatiseringar i ett preussiskt sammanhang i en undersökning av offentliga 

förrättningar av straff, fester och processioner samt militära parader som 

dramatiserande ”iscensättningshandlingar”. 

                                                
23 Se Block (1924) 1989, Kantorowicz (1957) 1981, Elias (1969) 1983, Strong 1984, Klingensmith 1993, 
Burke 1996, Le Roy Ladurie 1997, Wortman 1998, Ellenius (red.) 1998, Adamsson (red.) 1999, Dixon 
2000, Preisendörfer 2000. 
24 Citatet från den svenska översättningen av Anders Björnsson, Burke 1996, s. 16. 
25 Burke 1996, s. 18–28. 
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Den svenska kungamaktens värld av konst, föremål och kläder har studerats 

både i äldre och nyare forskning. Ordnarna och medaljerna har getts sina 

standardverk. De kungliga slotten med sina inventarier, teatrar och parker har ägnats 

flera studier. För närvarande är ett stort bokverk – De kungliga slotten – i sexton band 

under utgivning.26 Tornerspelen, festerna, tillfällesarkitekturen och konsten i 

kungamaktens tjänst, liksom kläder, rustningar och teaterkostymer har studerats och 

presenterats i flera böcker. Den svenska stormaktens ikonografi och mytologi har 

gett ett tacksamt material för den här typen av studier. Kurt Johannessons I 

Polstjärnans tecken (1968) och Mårten Snickares Enväldets riter (1999) representerar två 

generationer av denna forskning. 1700-talet, och speciellt Gustaf III:s tid, har ändå 

alltid haft en speciell tjusning för den här typen av undersökningar och materialet är 

rikt. Lena Rangström har i flera kataloger och böcker presenterat Livrustkammarens 

stora samlingar av kungliga kläder, vapen och föremål, ofta just från 1700-talet. 

Gustaf III och hans hov framträder genom sina kläder och teaterkostymer i böckerna 

Riddarlek och tornerspel (1992), Hovets dräkter (1994) och Kläder för tid och evighet (1997).  

 

* 

 

I den finländska historieforskningen har intresset för 1700-talets andra hälft och 

Gustaf III:s epok ofta i en äldre forskning koncentrerat sig på frågan om framväxten 

av en självständighetstanke och självständighetsrörelse som man har spårat hos 

Göran Magnus Sprengtporten och kretsen kring honom och hos Anjalaförbundets 

officerare. Detta intresse genomsyrar J. R. Danielson-Kalmaris innehållsrika verk 

Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämää 18:nnellä ja 19:lla vuosisadalla. Kustavilainen aika 

(1921).27 Det finländska intresset för den svenska tiden i landets historia har i hög 

grad riktat sig på särskilda finska frågor. Aktörer i 1700-talets svenska rike med 

hemvist i Finland – som Henrik Gabriel Porthan (G. M. Schybergson 1908–1911), 

Jan Anders Jägerhorn (Bruno Lesch 1941) och Johan Albrecht Ehrenström (Yrjö 

Blomstedt 1966) – har ägnats biografier som i ett nationalhistoriskt 
                                                
26 Verket ges ut av Byggförlaget. Band om Kina slott (red. Göran Alm), Rosendals slott (red. Christian 
Laine), Drottningholms slott I–II (red. Göran Alm), Rosersbergs slott (red. Ursula Sjöberg) och 
Strömsholms slott (red. Eva-Lena Karlsson) är utgivna.  
27 Hela verket som också omfattade frihetstiden och Alexander I:s regeringstid översattes redan på 1920-
talet till svenska av Hugo E. Pipping och gavs ut år 1925. Se Danielson-Kalmari 1925. Frågan om hur 
Anjalaupproret, Sprengtporten och det sena 1700-talets självständighetstanke skall tolkas utgjorde vid 
sidan av synen på Klubbekriget en stor tvistefråga inom den finländska historieskrivningen under 1800-
talet och början av 1900-talet där politiska ståndpunkter (fennomani och svekomani) ofta präglade 
perspektiven. För kritik av en finsknationell bild av ”självständighetsmännen”, se Lesch 1933. 
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stormannaperspektiv gärna fokuserat på den studerade personens betydelse för 

Finland. Vid sidan av det äldre intresset för ”självständighetstankens ursprung och 

uppvaknande”28 har man speciellt intresserat sig för lokala företeelser och 

sammanhang, inte i lika hög grad på rikets allmänna angelägenheter. Gunnar 

Suolahtis Suomen papisto 1600- ja 1700-luvulla (1919) är ett sådant äldre arbete som 

dock också har ett allmänt intresse som allmän skildring av en kultur- och 

ståndshistoria i 1700-talets svenska rike.29 I den äldre historieskrivningen finner man 

också epokskildringar från gustaviansk tid i böcker som Gunnar Suolahtis Vuosisatain 

takaa (1913) och Elämää Suomessa 1700-luvulla (1925),30 och Rafael Koskimies 

Porthanin aika (1956). När det nationalhistoriska perspektivet från och med 1960- och 

1970-talen började ifrågasättas väcktes genom undersökningar i ekonomisk historia 

och genom intresset för relationen mellan centralmakt och lokalsamhälle nya frågor 

till liv. 

Intresset för att läsa och tolka tecken och budskap i arkitektur, konst och andra 

artefakter i vår omvärld har sedan 1980-talet varit levande i den studie- och 

forskarmiljö som avhandlingen tillkommit i. Matti Klinge har i många arbeten om 

kejserliga och nationella symboler i Finlands 1800- och 1900-talshistoria 

dekonstruerat nationella myter i den finländska historieskrivningen och visat hur 

symboler och mytiska berättelser skapats. Rainer Knapas har i valda undersökningar 

behandlat kultur- och konstrelaterade frågor i 1700-talets svenska och ryska riken. 

Hos både Knapas och Klinge har källmaterialet aldrig endast begränsats till det 

skriftliga och hos bägge finns ett starkt intresse för att penetrera en icke-faktuell 

historia och att finna förståelse för betydelser, föreställningar och symboler i den 

historiska verkligheten.31 I finländska kultur- och idéhistoriska studier har Gustaf III 

och hans konungaskap dock inte varit speciellt närvarande.32  

                                                
28 Som en nutida variant av denna forskningsfråga kan Juha Manninens Valistus ja kansallinen 
identiteetti. Aatehistoriallinen tutkimus 1700-luvun Pohjolasta (2000) nämnas. Manninen söker inte det 
begynnande finska nationaalintresset i politiska projekt som Danielson-Kalmari, utan undersöker den 
lärda världen och personer, tankar och kretsar i akademin i Åbo. 
29 Boken utkom i svensk översättning av Herman Gummerus år 1927 med titeln Finlands prästerskap på 
1600- och 1700-talen.  
30 I 1925 års utgåva av samlingen Elämää Suomessa 1700-luvulla bestod av två essäsamlingar från 1909 
och 1917. Samlingen från 1925 gavs ut i nyutgåva år 1991. Vuosisatain takaa kom ut i nyutgåva år 1991. 
En del av essäerna gavs ut på svenska år 1919 i boken Sprengtportens statskupp och andra essayer.  
31 Se särskilt Klinge 1972, Klinge 1981 och Klinge 1986 samt Knapas 1997, Knapas 1998, Knapas 2003a 
och Knapas 2003b.  
32 Vid den kulturhistoriska institutionen vid Åbo universitet (Turun yliopisto) bedrivs forskning under den 
s.k. nya kulturhistoriens förtecken, men några studier om den gustavianska tidens svenska rike har inte 
gjorts där. Se Immonen & Leskelä-Kärki 2001. Nyligen har boken Kustaa III. Vallanomaava mutta 
alamaisilleen armollinen kuningas (2005) utkommit av Toivo Nygård (Jyväskylä universitet). Nygård 
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De centrala verken om Gustaf III har utkommit i Sverige. Sven Delblancs 

avhandling Ära och minne (1965) placerar Gustaf III:s betoning av ära och eftervärld i 

ett litterärt och filosofiskt sammanhang som ger en viktig och bred idéhistorisk 

bakgrund åt Gustaf III:s sätt att agera, uppträda och utöva makt som kung. Bo 

Bennich-Björkmans litteratursociologiska avhandling Författaren i ämbetet (1970) flyttar 

fokus från idéerna och texterna till dem som producerade dem, till skribenterna och 

författarna och deras plats och uppgift. Han visar att idén om den fria författaren inte 

äger någon egentlig giltighet före 1800-talet. Författarrollen har, visar Bennich-

Björkman, varit knuten till en ämbetsmannaroll. Författarskap och skrivande har 

varit viktiga delar av den civila och kyrkliga ämbetsmannakarriären. Gränsen mellan 

vad som är politiskt, eller format av andra uppdragsgivare, och vad som är eget och 

”litterärt” är inte lätt att bestämma. Hela uppdelningen kan vara helt irrelevant i vissa 

författarskap. Detta är centrala insikter för en undersökning som begagnar litterärt 

material som källor.  

Då man arbetar med äldre tiders texter är det viktigt att förstå de sammanhang 

och konventioner som har format dem. För detta är inte minst en kunskap om tidens 

retorik och vältalighet av oersättlig betydelse. Retoriken är central inte bara för 

förståelsen av tal och orationer, utan av alla slag av texter: pjäser, dikter, predikningar, 

brev och officiella skrivelser. Under de senaste decennierna har ett intresse för 

retoriken som ”text- och tankeform” odlats av litteraturvetare som Kurt 

Johannesson, Marie-Christine Skuncke, Stina Hansson, Ann Öhrberg och Carina 

Burman.33 För denna avhandling är Marie-Christine Skunckes arbeten, speciellt Gustaf 

III. Det offentliga barnet (1993) och Svenska operans födelse (1998, tillsammans med Anna 

Ivarsdotter), av största betydelse. I dessa verk ges retorikens och vältalighetens 

betydelse för 1700-talets litteratur-, idé- och kulturhistoria det utrymme den förtjänar 

i relation till kronprins Gustafs utbildning och uppfostran och i den vuxna kungens 

operaprojekt. Speciellt i boken om ”det offentliga barnet” Gustaf skildras banden 

mellan politik och retorik som är så grundläggande också för denna avhandling 

                                                                                                                                          
intresserar sig för ceremonier och symbolik i relationen mellan monarken och undersåtarna med speciell 
betoning på ceremonier, fester och hyllningsdikter till Gustaf III:s ära i Finland. Nygårds ceremoni- och 
litteraturvetenskapliga grepp är dock inte speciellt nyanserat. 
33 Hansson (red.) 2003, presenterar resultat från forskningsprojektet ”Från antikens progymnasmata till 
den moderna skrivprocessen. Grundläggande retorik som text och tankeform”. Se även Skuncke 1993, 
Johannesson 1969/1970, Johannesson 1998 och Johannesson (red.) 2001, Ekedahl 1999, Burman 1988 
och Öhrberg 2001 och Öhrberg 2003, som ingår i dens. snart slutförda projekt ”Kön, makt och retorik 
inom 1700-talets svenska herrnhutiska rörelse”. 
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samtidigt som kungens centrala metaforer, begrepp och idéer ges en förhistoria i 

hans uppväxt.  

Mikael Alms avhandling Kungsord i elfte timmen (2002) om de politiska begreppen 

i Gustaf III:s offentliga ”självbild” som en meningsskapande och legitimerande kraft 

genom vilken kungen upprätthöll sin auktoritet är därutöver en viktig undersökning 

som tangerar denna avhandling. Alm bygger i den språkliga vändningens tradition på 

tanken att språkets och ordens betydelse är central för förståelsen av historisk 

förändring och gör en systematisk studie av Gustaf III:s och Gustaf IV:s riksdagstal 

och medaljhistorier. Att koncentrera sig på den politiska begreppsvärlden i två 

källserier som i sin samtid har haft i uppgift att profilera och övertyga om kungens 

politiska mål och motiv är ett sätt att nå Gustaf III som politiker. Kungens förmåga 

att överta och omforma politiska begrepp, som också Jakob Christensson lyft upp i 

samband med 1700-talets föränderliga medborgarbegrepp,34 är någonting som Alm 

lyckas beskriva mycket väl med sitt material.  

De gustavianska begrepp och teman som Mikael Alm diskuterar utgående från 

Gustaf III:s medaljhistoria och riksdagstal aktualiseras och ges betydelser också i 

många flera sammanhang. Medborgaren, friheten, endräkten, omsorgen och 

tryggheten i Gustaf III:s tappning tog form och omformades i alla kungens 

framträdanden inför sin samtid och eftervärld. Det är sådana situationer och 

sammanhang där medaljer och tal samverkar med politisk praxis, ceremonier, 

konstverk och dikt som denna avhandling vill tillföra forskningen. Till sitt 

angreppssätt står denna undersökning närmare Christenssons Lyckoriket. Studier i 

svensk upplysning (1996), som av författaren själv betecknades som ”kulturhistorikerns 

snirklande stråt genom på ytan disparata källmaterial och sammanhang”.35 För 

Christensson är det tydligt att dessa olika källor bara är ytligt sett disparata. 

Detsamma gäller för källorna i denna avhandling. 

 

* 

 

Avhandlingens källmaterial omfattar en stor del traditionellt kulturhistoriskt material 

inom högkulturens område: operor, skådespel och konstverk. Sättet att ställa källor 

både från det vittra och konstnärliga fältet och det traditionella politiska fältet 

                                                
34 Christensson 1996, s. 126–139.  
35 Christensson 1996, s. 9. 
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bredvid varandra och studera dem parallellt är återkommande i undersökningen. I 

vitterhet och konst finner man ständigt politiska inslag och anspråk, och de politiska 

texterna kan heller inte läsas utan en känsla för betydelsen av retorik och vältalighet, 

genrebestämningar och sådant som vi är vana att se och studera inom konsten och 

litteraturen. Protokollens, ceremoniordningarnas, tidningsreferatens, de konstnärliga 

representationernas och arkitekturens budskap läses både som vittnesmål över vad 

man har avsett göra och vad man har gjort, och i ännu högre grad som retoriska och 

politiska texter som har skapats för att övertyga och sprida ett budskap. 

Intresset är här ställt på de handlingsmönster och delvis underförstådda 

normer eller koder som existerade i den värld, eller den kultur, som Gustaf III levde 

och verkade i, och på hur dessa kom till uttryck i kungens handling. Här tolkas 

begrepp, symboler och former som de utnyttjades och vidareutvecklades av Gustaf 

III för att passa hans syften. Under inflytande från i första hand semiotiken begagnas 

här ett utvidgat textbegrepp för att förstå ceremonier, trädgårdar, stadsplaner, musik 

och konst som en helhet. Den moderna uttolkaren av denna kulturella text måste 

dock vara medveten om att alla i 1700-talets samhälle inte hade samma nycklar i form 

av utbildning och erfarenhet och således inte heller förmågan att läsa arkitektur, 

konst eller litterära texter på samma sätt. Den kulturella texten är inte en stabil eller 

enhetlig helhet. 

Gustaf III har inte lämnat efter sig några traktater av filosofisk eller statsrättslig 

karaktär om monarkens skyldigheter eller om förhållandet mellan kung och 

undersåte, men däremot nog brev, tal, teaterstycken och annat material förankrat i 

konkreta situationer och projekt. Akademierna, operan, riddarordnarna, tornerspelen, 

den offentliga arkitekturen, monumenten var några av de områden som engagerade 

Gustaf III, och de utnyttjades av honom för att dramatisera hans härskarskap och 

härskarroller. I material av detta slag finns en väg att förstå Gustaf III som kung och 

de medel, traditioner och grepp han utnyttjade och utvecklade i sin maktutövning. 

Mentala bilder och föreställningar, skapade och utvecklade traditioner, begrepp och 

symboler uppfattas här inte endast som reflektioner av socialhistoriens eller den 

politiska historiens faktaplan, utan som en verklig formande kraft i historien. 

I undersökningen studeras många offentliga ceremonier som Gustaf III i flera 

fall själv aktivt dirigerade till form och innehåll. Ceremonierna var reglerade och 

högtidliga evenemang som genom tal, symbolisk handling och föremål gestaltade 

abstrakta skeenden som gällde liv och död, seger och välgång eller rikets 
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maktförhållanden. Kröningen av en ny konung, inledande och avslutande av 

riksdagar, dubbandet av en riddare, en kronprins dop eller en monarks begravning 

föranledde egna särskilda ceremonier. Ceremonierna var vid denna tid obligatoriska 

och nödvändiga för alla härskare, men också för andra institutioner och 

korporationer som kyrkan, universiteten och riksdagen. Ceremonierna bekräftade 

och manifesterade det skedda som fick symbolisk kraft och legitimitet genom de 

högtidliga formerna som av en senare tid tidvis gärna uppfattats som innehållslös 

pompa. I ceremonierna finner man överhetens – den som har planerat och dirigerat 

ceremonin – budskap konkretiserat i processionsordningar, rum, symboler, tal och 

begrepp.  

I antropologisk forskning har man också ofta sett ceremonierna som nycklar 

till en kulturs eller ett samhälles världsåskådning och mentalitet. Ceremonierna med 

sina rituella akter var skapade för att läsas och tolkas, och historiker har genom att 

tolka metaforer och allegorier beskrivit den ideologi och världssyn som legat bakom 

arrangemangen. Ceremonin är ändå inte bara en spegel som reflekterar samhällets 

maktförhållanden och hierarkier, ideal och föreställningar. Alla som deltar i 

ceremonin, eller bevittnar den som publik, förenas inte av samma världsåskådning 

och samhällssyn. Ceremonin är också handling och interaktion mellan flera parter. 

Den var en av de former genom vilka i detta fall kungen i konkurrens med andra 

parter och åskådningar kunde dramatisera maktfrågor och iscensätta sitt budskap 

med syfte att övertala och övertyga sina undersåtar.36 

Ceremonin är en av de former som Gustaf III utnyttjade för att iscensätta sina 

härskarroller. Den antropologiskt färgade historieforskningen har gärna begagnat sig 

av begreppet ritual, som t.ex. i Sean Wilentz (red.) Rites of Power, Edward Muirs Ritual 

in Early modern Europe (1997) eller David Cannadines och Simon Prices (red.) Rituals of 

Royalty (1987). En antologi i ämnet har utkommit i Danmark under rubriken 

Ritualernes magt. Ritualer i europæisk historie 500–2000 (2002). Med ritual avser man då 

ofta formaliserade och i förhand planerade handlingar som är skapade för att 

förmedla och övertyga om ett budskap om överheten, deltagarna eller samhället. Som 

ett alternativ till att kategorisera kungens framträdanden som ritual eller icke-ritual 

har Peter Burke fört fram idén att beskriva handlingar som ritualiserade i högre eller 

lägre grad, dvs. mer eller mindre stereotypa och symboliskt laddade.37 Begreppet 

                                                
36 Se Langen 2002, s. 16–17, Snickare 1999, s. 8–13, Grundberg 2005, s. 16–18. 
37 Burke 2004, s. 86. 
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ritual, som etymologiskt hänger ihop med rit och kult, har trots detta inte använts i 

denna undersökning för att undvika sammankopplingen med den religiösa kulten. I 

de följande kapitlen används däremot begrepp som iscensättning, själviscensättning och 

självpresentation för kungens sätt att skapa offentliga situationer som uttrycker och 

förhandlar en kungaroll, kungens maktanspråk och hans bild av relationen mellan 

kung och undersåtar. Kungen och undersåtarna betraktas i deras roller som aktörer 

och publik, men det är inte alltid endast kungen som är skådespelare och 

undersåtarna som är publik. I den tredje delen av arbetet har Jurij Lotmans 

kultursemiotik aktiverats för att fördjupa bilden av teatrikaliteten i 1700-talskulturen. 

 

* 

 

Om den politiska kulturen definierar vad som är politik, vilka som agerar, i vilka 

sammanhang och med vilka medel för att det skall vara accepterat och övertygande, 

visar denna undersökning var och hur kungen kunde agera politiskt och genomdriva 

sina målsättningar i inrikes och utrikes ärenden samt stärka sin position och det 

regeringssätt han infört med den nya regeringsformen 1772. Tre infallsvinklar har 

valts för att angripa frågan. Avhandlingen undersöker tre för Gustaf III viktiga 

områden genom vilka han förverkligade sig som kung. De belyser alla tre kungens 

repertoar av härskarroller och härskarpraxis. I samtliga fall handlar det också om 

Gustaf III:s sätt att regera och bedriva politik med symboliska medel.  

I den första delen är utgångspunkten kungens utveckling och bruk av 

nådevedermälen, nådegåvor och belöningar till undersåtar av olika stånd. 

Nådevedermälet som institution gav möjligheter för överheten att t.ex. belöna och 

hedra vissa personer eller grupper. Det gav också möjligheter att utveckla och ge 

synlighet åt en politisk-allegorisk bildvärld och gav tillfällen att genomföra 

ceremonier som kretsade kring monarken och hans nåd, samt ära och dygd. Den 

andra delen utgår från grundandet av Vasa hovrätt år 1776 som instiftades med flera 

ceremonier och år 1786 fick en egen ämbetsbyggnad i Vasa stad i Österbotten. Den 

nya hovrätten, den fjärde i riket och andra i Finland, hade inte endast i uppgift att öka 

rättssäkerheten för undersåtarna genom snabbare rättsgång, utan utformades också 

till en storslagen manifestation av Gustaf III som rättvisans och lagens tillskyndare. 

Ceremonier, tal, en medalj, ett sigill och arkitektur formade ett budskap om den 

upplysta konungen och Vasaättlingen. Den sista delen handlar om kungen och kriget 
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och om krigsteatern som en arena för Gustaf III att profilera ytterligare en kungaroll, 

som tapper och segerrik försvarare av fäderneslandets frihet och säkerhet. Det i de 

tre delarna använda källmaterialet presenteras i större utsträckning i samband med 

respektive del. 

I alla tre delundersökningar fokuseras på symboliska aspekter av kungens 

maktutövning. Maktens trovärdighet och legitimitet förutsätter vissa former som 

under olika tider och inom olika samhälles tar olika uttryck. 1700-talets slut är delvis 

ett brytningsskede, men Gustaf III hör i sin maktutövning till en ceremonikultur, till 

en representativ kultur där den påkostade formen är en självklarhet, där människor 

behandlas och agerar utgående från sin börd och rang. Den brittiska historikern 

David Cannadine har konstaterat att ritualen inte är maktens förklädnad, utan en 

form av makt i sig själv.38 För att säga samma sak med 1700-talets ord kan man citera 

Montesquieu: ”Le faste et le splendeur qui environnent les rois font une partie de 

leur puissance” – Den ståt och glans som omger kungar utgör en del av deras makt.39 

Äger då det symboliska makt över det reella? Kan en vackert utformad medalj 

eller ett ärorikt ordenstecken verkligen påverka mer än andra mera lukrativa och 

kännbara fördelar och insatser? Kan utformandet och smyckandet av en 

hovrättsbyggnad verkligen vara lika viktigt för kungen som den reella effektiveringen 

av hovrättens arbete? Kan man verkligen inleda ett krig för att få vara hjälte inför 

samtid och eftervärld? I det följande är avsikten att visa att det kunde uppfattas så 

och att det på flera nivåer skedde en aktiv och medveten symbolproduktion som var 

tänkt att ha en verklig politisk genomslagskraft. Huruvida mottagarna uppfattade 

saken helt lika är svårare att bedöma och inte egentligen en fråga för denna 

undersökning. Gåvor, budskap, signaler och meddelanden tas sällan emot exakt så 

som de sänds ut. Mottagaren inför alltid sina egna premisser och behov i sin 

tolkning. För att kommunikationen skall fungera måste talaren eller givaren vara 

känslig för mottagarens perspektiv, behov och föreställningar. Det är Gustaf III:s 

försök att både svara på och forma undersåtarnas behov och önskemål som här skall 

studeras. 

 

*** 

 

                                                
38 ”Ritual is not the mask of force, but is itself a type of power”, Cannadine 1987, s. 19. Citeras i 
Wortman 1995, s. 4 och Grundberg 2005, s. 18. 
39 Citeras i Burke 1996, s. 20. 
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I avhandlingen citeras texter både i original och i den språkdräkt som de har getts i 

senare tryckta utgåvor. Då källan citeras i original är språkdräkten bibehållen så att 

stavning och böjning av orden har bibehållits intakta. Då senare utgiven tryckt utgåva 

har utnyttjats kan språket vara moderniserat av utgivaren.  

 När det i det följande talas om Sverige avses i regel hela det svenska riket 

inklusive Finland. Också benämningen ”det svenska riket” eller ”riket” används. Då 

Sverige behandlas som den västra delen av riket utan Finland framkommer detta i 

texten. Finland är här det som ibland brukar kallas ”den östra rikshalvan”. 

 I denna elektroniska upplaga av avhandlingen har bilderna samlats i en 

separat bildbilaga. Läsaren uppmanas att ta del också av bildbilagan eftersom 

bildernas målningar, gravyrer, medaljer, byggnader och föremål är en relevant del av 

källmaterialet. 



  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Kungliga nådevedermälen 
 

 



  24 

1 Allernådigste konung 

 

S t a t s v ä l v n i n g e n  och den nya regimen 

 

Morgonen den 19 augusti 1772 steg Gustaf III tidigt upp för att motta nattvarden av 

överhovpredikanten Wrangel. Upplands och Södermanlands regementen var på 

marsch mot Stockholm, kallade av rådet som genom hemliga avskrifter av den 

franska ambassadörens depescher fått nys om planerna på en kunglig statskupp. De 

på våren och sommaren 1772 formulerade planerna verkade mer än osäkra, men 

överjägmästaren Johan Christoffer Toll hade redan inlett en revolt i Kristianstad den 

12 augusti, vilket också var känt i Stockholm. Johan Magnus Sprengtporten och hans 

yngre halvbror Göran Magnus Sprengtporten var däremot hopplöst försenade i 

Finland som skulle vara den andra lokala revolutionshärden. De anlände till Sveaborg 

med de lätta dragonerna den 15 augusti, tre dagar efter att Toll hade satt bollen i 

rullning i Skåne.  

Den planerade revolutionen hade inte börjat som kungen, Sprengtporten, den 

franska ambassadören, Toll och de andra konspiratörerna hade tänkt.40 Att 

koordinera tre orter visade sig omöjligt och rådet hade snart fått reda på planerna. Då 

lade Gustaf III allt på ett kort som skulle visa sig vara vinnande. Han mottog 

nattvard och vandrade klockan tio till artillerigården för att tillsammans med 

hovstallmästaren greve Adolf Fredrik Lewenhaupt samt kammarherrarna Taube, 

Stenbock och Örnfelt se livgardet exercera under den ålderstigne överste 

Ehrenkrook. Ehrenkrook kände inte till kungens planer, men det gjorde kaptenen 

Johan Leonard König som hade invigts i planerna av Sprengtporten redan i juni. Det 

var med livgardet statsvälvningen började. Kungen samlade officerarna och 

underofficerarna i rapportsalen där han efter ett kort anförande stavade dem en ny 

trohetsed. Eden undertecknades på papper med Ehrenkrook och König som de 

                                                
40 Om statsvälvningens förutsättningar och genomförande, se Malmström 1901, s. 344–411. Om 
statsvälvningen i Finland se Suolahti [1925] 1991b, i Skåne Mellander 1933, s. 25–42, om Stockholms 
borgerskap, Boëthius 1943, s. 380–388. Se även Lönnroth 1998a, för synpunkter på planens 
genomförbarhet och hur kuppen ändå genomfördes. Statsvälvningen kallades av Gustaf III och hans 
samtid en revolution. När planerna hade lyckats var det inte längre en revolt, utan en revolution, något 
legitimt. Med revolution avsågs på traditionell grund en återgång till ett tidigare och bättre politiskt 
system, i detta fall till Gustaf II Adolfs lagar före enväldet, som i 1700-talets slut inte längre kunde bilda 
någon trovärdig modell för Gustaf III:s regim. Det var först franska revolutionen som gav 
revolutionsbegreppet sitt moderna innehåll i betydelsen en process som förändrar systemet i grunden och 
skapar något helt nytt, utan traditionell grund. Se Hallberg 2003, s. 245–252 och vidare Koselleck et al. 
1984, s. 653–656, 714–725. 
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första undertecknarna. På stora borggården talade Gustaf III till soldaterna som 

sedan begick trohetsed. Så sattes rådet i arrest på slottet, men det var ännu många 

grupper att värva för ett regementsskifte för att projektet skulle lyckas. Hur skulle de 

militära makterna i Stockholm reagera, vad skulle borgerskapet – som också hade ett 

stadskavalleri och infanteri – dra för slutsatser, skulle kollegier och ämbetsverk lockas 

med?41  

Att Gustaf III och hans anhängare i Stockholm, Skåne och Finland skulle 

lyckas med sitt företag att ta över makten och ända det frihetstida projektet att regera 

över ett rike i kraft av en fyraståndsriksdag och ett riksråd var definitivt inte givet den 

19 augusti 1772. Kungen och hovpartiet hade fördelar av att ett missnöje med rådet 

och det rådande politiska systemet hade grott inom flera kretsar under en längre tid 

och i synnerhet under riksdagen 1771–1772. Många inom militärväsendet kände sig 

trängda under mössornas spariver. En allt större grupp inom adeln fann de ofrälse 

samhällslagrens växande betydelse som hotande. Gustaf III hade också en mäktig 

allierad i Ludvig XV:s Frankrike vars inflytande i landet på 1770-talet avsevärt skulle 

stärkas av ständerväldets fall. Trots sina risker och osäkerhetsmoment lyckades 

kuppen och den 21 september godkände en förbluffad riksdag en ny regeringsform. 

Den 19 augusti kunde därefter under Gustaf III:s regeringstid firas som den dag då 

kungen frälste sitt rike från ständernas ”despoti” och ”självsvåld”.  

Att det överhuvudtaget var möjligt för Gustaf III att öka sin egen makt som 

kung på bekostnad av riksdag och råd har också förklarats med hans förmåga att 

anamma och överta de centrala politiska begreppen i tiden – med ”frihet”, ”lag” och 

”medborgare” som de främsta. Det han erbjöd med sin revolution, och sin 

regeringsform två dagar senare, presenterades i en form som hyllade tidens 

frihetsideal. Därför måste också det som i det omkullkastade styret hade framförts 

som frihetens garanti framställas som sin motsats.42 På rådhuset den 19 augusti 1772 

förklarade Gustaf III för justitieborgmästaren Jonas Robeck och sex närvarande 

rådmän att han hade trätt in för att göra slut på ett ”överhandtagit riksfördärveligt 

                                                
41 Malmström 1901, s. 378–382. Lönnroth 1998a betonar betydelsen av att Gustaf III kunde suggerera en 
positiv och entusiastisk stämning som kunde fortleva också trots att alla officerare inte alls var villiga att 
följa kungen i hans planer, utan t.o.m. hellre gick i arrest.  
42 Om kampen om begreppen, se vidare Alm 1999 och Alm 2002, Hallberg 2003, s. 239–252, 
Christensson 1996, s. 126–132. Om den frihetstida synen på suveränitet, se Sennefelt 2006, s. 
20, som citerar också mössriksdagsmäns riksdagsskålar från år 1755 ”När lagen är vår far/ Och 
frihet är vår mor / Då lever svenska män / I sällhet ganska stor” som uttrycker den frihetstida 
tron på att regeringsformen 1720 skyddar från kungligt godtycke – som man såg som motsatsen 
till lag och frihet – och därför är den bästa av alla regeringsformer. 
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aristokratiskt välde och tyranni”.43 I talet i rikssalen den 21 augusti riktade han 

attacken mot ”den aristokratiska despotismen” som blivit rådande.44 Ständerna 

anklagades alltså för att utgöra en exklusiv grupp som styrde riket för att gynna sig 

själv, inte för det allmänna bästa. Den frihetstida överheten hade inte kunnat skydda 

riket från den förhatliga suveräniteten, var budskapet. I andra sammanhang 

hänvisade kungen till Polen som ett exempel på vilka konsekvenserna kunde vara för 

ett land där en svag kung och oenig adel regerade.45 

Att Gustaf III med anhängare den 19 augusti fick först livgardet och senare det 

i Stockholm stationerade artilleriet och sjömakten på sin sida, liksom borgerskapets 

kavalleri och infanteri, var avgörande för att statsvälvningen skulle lyckas. Också en 

utrikes passivitet var av största betydelse för projektets genomförande. Tidpunkten 

var väl vald. Ryssland, som sedan freden i Åbo 1743 stod som av garant för det 

frihetstida styret, var upptaget av första delningen av Polen, Pugatjovs bondeuppror 

och en expansion söderut. Utan Ryssland ingrep inte heller Preussen eller Danmark. 

De måste ge Gustaf III fritt spelrum och det nya styrelseskicket ifrågasattes inte 

utifrån. Maktskiftet kom att bli en intern angelägenhet i det svenska riket.  

Den nya regeringsformen den 21 augusti 1772 slog fast det nya regeringssättet, 

men man måste ändå fortsätta att stärka de lojalitetsband som statsvälvningen hade 

byggt på för att den nya regimen skulle kunna bestå. I egenskap av monark hade 

Gustaf III ytterligare ett viktigt instrument i sin hand när han gick för att etablera sin 

makt: den kungliga nåden med därtill hörande immateriella och materiella gåvor och 

fördelar. Förlänande av kungliga nådevedermälen hörde till de kungliga prerogativen. 

Detta instrument behövdes på ett omedelbart sätt för att under de kritiska dagarna i 

augusti, genom löften om belöningar och kommande fördelar, övertala osäkra att ta 

parti för kungens sak, mot ständerna och rådet. Det behövdes också i fortsättningen 

för att bekräfta och knyta nya lojalitetsband. Det var många i Finland, Skåne och 

Stockholm som hade bidragit till den nya regimens införande och de väntade på 

uppmärksamhet. Samtidigt fanns det andra betydelsefulla personer och grupper som 

ännu kunde utgöra ett potentiellt hot.  

                                                
43 Citat i Malmström 1901, s. 384. 
44 Gustaf III 1806b.  
45 Polen kom under 1700-talets slut att försvinna från den politiska kartan som självständigt rike. År 1772 
delade Ryssland, Preussen och det Habsburgska riket på valda delar av det polska territoriet. Åren 1792 
och 1793 följde ytterligare två delningar. Gustaf III till grevinnan de Boufflers, 14.6.1772, i Proschwitz 
1992, s. 119–121. Kungen skriver: ”Kanske likheten i mitt lands belägenhet och Polens gör mina känslor 
ännu starkare och mitt intresse påtagligt.” (Övers. Proschwitz) 
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Ett studium av de kungliga nådevedermälena ger en ingång till en förståelse av 

tidens sociala och politiska hierarkier, kungens relation till olika stånd och 

korporationer i samhället och en symbolisk värld av tecken, en semiosfär, där ära och 

dygd är honnörsbegrepp. De konkreta exemplen på Gustaf III:s nådepolitik visar 

också vilken kraft man tillmätte detta instrument.  

 

 

Nådevedermäle t s  po l i t i ska his toria 

 

K u n g a m a k t e n  o c h  n å d e n  

I denna första del av tre är avsikten att betrakta Gustaf III:s användning och 

utveckling av nådevedermälen. Nådevedermälet var ett offentligt tilldelat uttryck för 

regentens ynnest, välvilja och nåd som materialiserades i form av ordnar, medaljer, 

gåvoföremål, titlar, nobilisering, fullmakter och pengar. Begreppet nådevedermäle 

kan ges en smalare definition och begränsas till främst ordnar och medaljer.46 Dessa 

ges här ett stort utrymme, men sätts i ett sammanhang med en större variation av 

belöningar, hedersbetygelser och distinktioner. Eftersom nobiliseringar, 

ordensväsendet, kungliga medaljer, ämbetstillsättningar och kungliga souvenirer och 

gåvoföremål endast har studerats separat – och inte sällan främst ikonografiskt – är 

det angeläget att behandla dem under ett samlande paraply för att kunna visa att de 

var delar av samma politiska instrument och de användes enligt samma logik.  

Nådevedermälets innebörder och funktioner behandlas här utgående från 

givarens, monarkens perspektiv, och som ett medel i konsten att härska. Vilka 

kanaler personer ur olika stånd kunde utnyttja för att bli uppmärksammade med 

nådegåvor och vilken betydelse den kungliga gåvan kunde ha ur mottagarens 

perspektiv lämnas här utanför undersökningens ramar. Att den kungliga nådegåvan 

var en av undersåtarna eftertraktad och begärlig belöning och uppmärksamhet från 

kungens sida var ändå grunden för hela institutionen. 

De kungliga nådevedermälena kan indelas i symboliska och materiella. Man kan 

hävda att det ligger en beaktansvärd skillnad mellan på den ena sidan 

nådevedermälen som främst innebar prestige och yttre tecken av typen medalj, 

ordenstecken eller teologie doktors värdighet och på den andra sidan 

                                                
46 SAOB, definierar nådevedermäle som ”offentligt givet uttryck för regentens (överhetens osv.) nåd och 
bevågenhet, nådebevis, ofta om utdelad orden”, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 5.5.2006, uppslagsordet 
”nådevedermäle”. 
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hedersbetygelser som innebar reella inkomster, som ämbeten, pensioner, 

gratifikationer. Skillnaden mellan en medalj som är avsedd att förvaras i ett skrin och 

kännbara ekonomiska fördelar skall inte förnekas. Här hävdas ändå att också tjänster, 

pensioner och olika slag av penninggåvor innebar ett inte oviktigt mått av prestige 

och att de symboliska gåvornas makt inte får underskattas. Det ickepekuniära 

uttrycket för kungens nåd var ett viktigt erkännande om en relation till den kungliga 

givaren. Ju ovanligare och exklusivare nådevedermälet var, desto närmare var 

relationen till monarken.47 Att kungen beviljade vissa personer tillträde till rum på 

kungliga slottet där de annars på grund av sin rang inte hade rätt att vistas utan 

speciell inbjudan gav inget direkt materiellt, men det gav vidgade möjligheter till 

inflytande och närhet till maktens centrum.48 Under frihetstiden hade hovets 

betydelse som politiskt centrum inte varit stort, men situationen var en annan under 

Gustaf III:s tid. I ett politiskt system där de formella kanalerna för maktutövning 

kompletterades av viktiga informella kanaler var markörer som kunglig distinktion 

och nåd ofta värdefull och användbar valuta och närheten till monarken möjliggjorde 

inflytande. Relation skall här ändå inte nödvändigtvis i alla sammanhang uppfattas 

som en personlig relation. Nådevedermälen kunde ges och gavs till kungen 

närstående gunstlingar, men det system som den kungliga nåden och dess 

vedermälen sträckte sig också till personer utan någon personlig relation till 

monarken.  

Ulla Tillander-Godenhjelm har i en avhandling om den ryska kejsarmaktens 

nådevedermälen genom empirisk forskning kartlagt ett enormt och medvetet 

belöningssystem som omfattade allt från S:t Andreas orden med diamanter till rikets 

högsta och förnämaste ämbetsmän till medaljer och kaftaner till ofrälse undersåtar 

utanför ämbetsmannakåren. Tillander-Godenhjelm bygger sin behandling på en 

kategorisering av de ryska nådevedermälena i tolv kategorier som slogs fast i en 

                                                
47 Tillander-Godenhielm 2005, s. 1. 
48 I ”Överkammarherrens journal 1778–1826” på Slottsarkivet har överkammarherren Fredrik 
Ridderstolpe antecknat flera förteckningar över vem som har inträde till olika kungliga rum på kungliga 
slottet i Stockholm, bl.a. kavaljerer och fruntimmer som förunnats nåden att få inträda i deras kungliga 
majestäters samfällta stora kabinett, det s.k. vita rummet (s. 15–21), i kungens sängkammare då han klär 
sig (s. 25–27) och i kungens loge på operan (s. 45–46). Förteckningarna innehåller både personer som har 
tillträde i kraft av sitt ämbete eller tidigare ämbete och personer som förunnats tillträde av kunglig nåd 
som personlig fördel. Operans funktion som scen för kungamakten dyker upp här på ett intressant sätt. 
Journalen i Hovordningar och hovjournaler vol. 3, Riksmarskalksämbetet, Slottsarkivet, Stockholm. I 
Gustavianska samlingen F 437, UUB, finns också en lös handskriven lapp av Gustaf III:s hand som 
slarvigt förtecknar präster som har rätt att uppvakta kungen. Jfr Solnon 1987, s. 398–407. 
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förordning år 1898.49 Någon sådan fastslagen systematisering av de svenska kungliga 

nådevedermälena existerar inte från gustaviansk tid eller, uppenbarligen, från senare 

tider. För vissa nådevedermälen, som ordnar, var utdelningen institutionaliserad och 

väl dokumenterad, men inte alls för alla. Någon heltäckande empirisk kartläggning av 

nådevedermälepraxis görs inte här, men tecknen på ett implicit system visas i 

avsnitten som kompletterar ordnar, nobiliseringar och medaljer med ämbeten och 

titlar samt gåvoföremål.  

En fråga som uppmärksammas i detta ”system” är inspirerad av Sven 

Delblancs formulering att 1700-talet präglas av en ”ärans demokratisering”.50 

Uttrycket hänvisar till det faktum att begreppet ära under detta sekel kom att 

förknippas också med andra än kungligheter, adel och hög samhällsställning. Inte 

bara bedrifter i krig eller tjänster i kyrkans och civilförvaltningens topp var 

äreförlänande enligt 1700-talets användning av begreppet ära, främst under seklets 

andra hälft. Genom förtjänster inom manufaktur, bergverk och lanthushållning 

kunde man förtjäna och förvärva ära och sporras genom nådevedermälen. Begreppet 

demokratisering inbjuder till ytterligare frågor; hur egalitär var egentligen denna 

utveckling och vilka principer byggde egentligen utbyggnaden av nådeinstrumentet 

på? Var den kungliga nåden under 1700-talet verkligen demokratisk när den sträckte 

sig till allt fler mottagare? 

En förståelse för hur de kungliga nådevedermälena användes och vilken 

betydelse de hade kan också sökas i bestämda situationer. I denna studie lyfts 

statsvälvningen 1772 och kronprinsens födelse 1778 upp som två betydelsefulla 

situationer för kungamakten och dynastin. Här visas vilken betydelse nådegåvorna 

hade i en politiskt viktigt och känslig tid då Gustaf III 1772 genom en kunglig 

revolution bröt ständermakten och ersatte den med en stark kungamakt. I det andra 

fallet, 1778, studeras nådevedermälena i ett ceremoniellt sammanhang, som en del av 

de ceremonier som kronprinsens födelse gav upphov till: dopet och drottningens 

kyrkotagning. Behovet av legitimitet och lojalitet är det som förenar dessa två 

situationer. 
                                                
49 Tillander-Godenhjelm 2005. Undersökningen gäller i första hand Nikolaj II:s tid, dvs. 1800-talets sista 
år och 1900-talets första. Hon gör dock omfattande kartläggningar av de olika nådevedermälens historia 
och bakgrund. De tolv kategorierna som slogs fast 1898 var 1) uttryck för Hans Kejserliga majestäts 
tacksamhet och ynnest, 2) rang, 3) riddarordnar 4) ränteinkomster 5) gåvor givna i Hans Kejserliga 
Majestäts namn, 6) engångsgratifikationer 7) personligt eller ärftligt burskap, 8) medaljer, 9) kaftaner, 10) 
rätten att räkna tjänsteår av tjänstgöring som i regel inte ger denna rätt, 11) rätten att verka som statlig 
ämbetsman till sådana som inte innehar denna rätt och 12) överseende med övertygelser som innebär ett 
hinder att motta belöningar eller andra fördelar. (s. xii, introduction). 
50 Delblanc 1965. 
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Syftet ansluter sig till avhandlingens övergripande avsikt att i skärningen mellan 

politisk historia och kulturhistoria ringa in Gustaf III:s sätt att utnyttja politiska 

maktmedel som i en mera traditionell historieskrivning har uppfattats som perifera i 

förhållande till det egentliga beslutsfattandet. Det är nådevedermälets politiska 

funktioner som undersöks. Nådeinstrumentets användning kommer till synes på tre 

nivåer: genom förläningspraxis, genom skapande eller utnyttjande av det i andra 

sammanhang bekanta gustavianska symbolspråket i de enskilda föremålens 

utformning och genom skapandet och utvecklandet av ceremonier i samband med 

nådeförläningarna.  

Att nåden var så central i de tidigmoderna kungarnas relation till undersåtarna 

tar sig uttryck i stående formuleringar och fraser som återkommer under hela 

epoken. Gustaf Vasas hälsningsfras som kung år 1523 var ”Wy Göstaff etc. Helsom 

eder alle […] med Gud ok wor nåådhe”. Knappa 250 år senare, den 25 juni 1771, 

avslutade Gustaf III sitt tal till rikets ständer vid riksdagens början med orden ”Jag 

förblifver Eder samt och synnerligen med all Kongl. nåd och ynnest välbevågen”.51 

Kungens vilja och handlingar uttrycktes i nådiga brev, instruktioner, förordningar och 

skrivelser. Stående fraser som dessa är sådant som historiker ofta tenderar att hoppa 

över för att komma till dokumentets egentliga budskap och ärende. Man förväntar 

sig att finna vissa återkommande uttryck, men fäster sig inte närmare vid dem. 

Ämbetsmännen vände sig till sin ”Stormäktigste Allernådigste Konung” Gustaf III 

”til följe af Eder Kongl. Maj:ts Nådiga befallning”. Själva var de enligt ett fastslaget 

formulär kungens ”allerunderdånigaste tienare och troplicktigaste undersåtare”.52 

Den kungliga nåd som avspeglar sig här i ett form- och etikettbundet 

ämbetsmannaspråk handlar ändå inte bara om stående formler, utan var en i högsta 

grad reell och konkret del av det tidigmoderna samhället.  

De återkommande fraserna och titulaturen ger en ingång till tidens hierarkiska 

syn på samhället och dess sätt att betrakta omvärlden i sociala kategorier och 

hierarkier. Sättet att tilltala och benämna personer var fastslaget och normerat från 

samhällets topp med en stormäktigst och allernådigst kung eller drottning till dess 

                                                
51 Gustaf Vasa citerad i SAOB 14, http://g3.spraakdata.gu.se/saob (12.3.2007), uppslagsordet nåd, nr 5. 
Gustaf III 1806 (a), s. 76. 
52 Exemplen från Kammarkollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t 1772, vol. 226, Riksarkivet (RA), 
Stockholm. Ett exempel på undantaget är Eino E. Suolahti som i en kort essä från år 1945 tagit upp 
tilltalsfraser i 1600-talsbrev som en källa till seklets människoideal och relationer individer och 
korporationer emellan. Så mycket mer än en exposé över hur representanter för olika sociala och politiska 
kategorier tilltalas är essän inte, men Suolahti konstaterar att det viktigaste begreppet som knyts till 
kungens person och handling är ”nådig”, ibland i formen ”allernådig”. Suolahti [1945] 1981. 
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lägsta skikt.53 Det med furstens person ständigt förknippade epitetet nådig pekar 

också på att nåden som en egenskap eller en förmåga hos kungamakten existerar och 

har en betydelse. Nåden, och dess motsats onåden, var centrala komponenter i 

relationen mellan härskaren och undersåtarna. 1700-talets byråkratiska förvaltning, 

lagstiftning och maktapparat reglerade och styrde samhället och samhällsvarelsernas 

liv, men vid sidan av detta av regler och förordningar fastställda system fanns också 

härskarens rätt och möjlighet att inom vissa institutionaliserade former och i kraft av 

den kungliga nåden ställa sig ovan om det byråkratiska beslutsfattandet. Därför var 

nåden ett kraftfullt politiskt instrument i en härskares hand, ett instrument som 

gjorde det möjligt för fursten att förbigå andra beslutsfattande organ och kretsar. 

Begreppet nåd var knutet till kungens person genom att han var kung av Guds 

nåde, en teokratisk formel som levde kvar också efter att man börjat söka 

kungamaktens legitimitet i världsliga företeelser som naturen och folket. Den 

tidigmoderna fursten och furstinnan härskade av Guds nåde, Dei gratiae, von Gottes 

Gnade, par la Grâce de Dieu. Gustaf III var krönt och smord i en gammaltestamentlig 

tradition som också i dess lutherska tolkning gav de världsliga kungarna samma rätt 

som Gud hade gett Israels kungar. Den av kungen själv i detalj planerade 

kröningsceremonin med dess böner, psalmer, processioner och rituella handlingar 

berättade att Gustaf III var Guds utvalde.54 Att Gustaf III skulle ha fått sin makt av 

Gud var ändå inte längre en användbar grund för kungamaktens legitimitet efter 

femtio år av ständervälde och decennier av statsrättsligt tänkande som byggde på 

andra premisser. Däremot kan man i bilden av kungen och kungamakten 

återkommande finna resonemanget att den allsmäktige i kungen hade inplanterat 

stora härskardygder, dygder som hade sin grund i det i honom rinnande Vasablodet.55  

Trots att kungen inte uttryckligen hade sin makt direkt av Gud hade den 

kungliga nåden och Guds nåd i grunden samma logik. Guds nåd gentemot 

människorna kommer som en oförtjänt gåva, en misskund. Kungliga 

nådevedermälen förlänades också i princip som en gåva, något man inte kan ta för 

givet eller kräva. I statuterna för de första svenska ordnarna Serafimerorden, 

Svärdsorden och Nordstjärneorden – som instiftades år 1748 – stadgades som en 
                                                
53 I borgmästaren Magnus Sellanders Formulär-Samling till Bref och skrifter (3.e uppl., 1804) ges en 
förteckning av utanskrifter på brev som slutar med ”Pigan Ärliga och Dygdsamma N. N. ” (s. 143). 
Boken består av kommenterade exempel på skrivelser, brev och juridiska handlingar. Sellander 1804. 
54 Granberg 1998, s. 231–236. Ceremoniel vid Gustaf III:s kröning i Kungligt arkiv, K 48, RA, 
Stockholm.  
55 Tandefelt 2007. Se även Wortman 1995, s. 110–122, angående motsvarande argumentation hos 
Katarina II. 
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poängtering av den kungliga nådens oberörbarhet att den som för sig själv eller 

annan begärde en orden var ovärdig att dekoreras.56 Detsamma gällde också 

benådningens natur. Den rättslärde David Nehrman-Ehrenståhle skilde strikt på 

kungens roll som rättskipare, som byggde på lag och rätt, och på hans rätt att benåda, 

som byggde på nåd. Undersåtar hade enligt lagen rätt att besvära sig hos kungen om 

de hade dömts orätt. Kungens benådningsrätt däremot byggde på andra principer. 

En brottsling kunde aldrig kräva benådning, även om kungen benådat i andra 

liknande fall. Benådningen berodde bara på kungens nåd och välvilja, inte på rätt och 

rättvisa.57 Om vi rör oss från den institutionaliserade nådens värld till mindre 

reglerade, men minst lika viktiga, domäner finner vi till exempel statssekreterare von 

Carlsson som år 1784 i ett brev till Gustaf III kommenterar sin kollega 

statssekreteraren Elis Schröderheim: ”Schröderheim fruktar en hvar, som har den 

nåden att omge E.M:ts person, icke skall vara hans vän. Han tror detta influera på 

hans existens och han känner för väl att denna helt och hållet dependerar af en nådig 

eller onådig blick från E.M:t”58 Uttrycket ”ha den nåden” förekommer här som en 

standardformulering om en undersåte i relation till sin kung, men citatet uttrycker 

också något om synen på beroendeförhållandet mellan kungen och hans gunstlingar 

som ”dependerar”, är beroende av kungens nåd, ”hans nådiga blick”. 

I fallet Schröderheim ovan utgör nåden – den nådiga eller onådiga blicken – ett 

inslag i dynamiken inom hovet och kretsen av högre ämbetsmän i maktens och 

societetens centrum.59 Kungens nåd var dock en viktig del av hans relation till sina 

undersåtar utanför denna trånga krets. Två synliga uttryck för denna nåd var kungens 

rätt att benåda brottslingar och hans rätt att bevilja eller förläna nådevedermälen. I det förra 

                                                
56 Areen & Lewenhaupt II, 1942, bilaga I, s. *5.  
57 Kotkas 2003, s. 119–120, som diskuterar Nehrmans Inledning til then Swenska Processum Criminalem 
efter Sweriges Rikes Lag och stadgar (1759). 
58 von Carlson till Gustaf III 1784, citerat i Tegnér 1883, s. 173, not *. Statssekreterare Schröderheim hörde 
sedan 1770-talet till de framträdande herrarna kring Gustaf III. Kungens nöjesminister har han kallats. Om 
Schröderheim, se Schück 1942.  
59 Jfr Norbert Elias begrepp ”hovrationalitet” som en beskrivning av den logik, eller den rationalitet som 
styrde Ludvig XIV:s hov i Versailles där prestige, rang, närhet till kungen och synliga ynnestbevis utgjorde 
de viktigaste komponenterna i relationen mellan monarken och hans hov. Elias [1969] 1983. En teatral och 
effektfull skildring av den nådiga och onådiga blicken ges av J. A. Ehrenström i hans historiska anteckningar. 
Han beskriver Göran Magnus Sprengtportens fall från ryska kejsarinnans nåd och gunst som demonstrerades 
tydligt en kväll år 1787 i staden Cherson i nuvarande Ukraina, grundad av Katarina II år 1778. Kejsarinnan 
riktade uppskattande blickar och nickar till höger och vänster, men då hon äntligen efter att länge ha 
ignorerat Sprengtporten tittade på honom var det med en ”förfärlig sammandragning af ögonbrynen”. 
Sprengtporten förstod enligt Ehrenström det tysta språk som Katarina II:s blickar innebar och drog sig 
tillbaka längst bort i salen där han enligt sin följeslagare ”föll i djupa och smärtsamma betragtelser”. 
Ehrenström 1882, s. 98–100. Berättelsen även återgiven i Ramel 2003, s. 120–122. Härskarens blick kunde 
som i von Carlsons citat vara något abstrakt, men också som hos Ehrenström något i allra högsta grad 
bokstavligt menat. 
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fallet handlade det om att mildra eller helt avskriva ett straff. Kungen kunde benåda 

någon enskild brottsling eller en ickenamngiven grupp personer, vilket var fallet då 

allmän amnesti proklamerades genom pardonsplakat i samband med rikets och 

kungafamiljens viktiga högtidsdagar: kröningar, eriksgator, bröllop, dop.60 I det 

senare fallet handlade det om ett förlänande av ett tecken på den kungliga välviljan 

och nåden som tog sig uttryck i föremål, titlar eller andra förmåner. I bägge fallen 

innebar nådbegreppet att kungen i kraft av sin ställning samt inom vissa områden 

och ramar hade rätt att fatta beslut om undersåtarnas välbefinnande ovan om det 

ordinarie ämbetsmaskineriets och domstolsväsendets av lagar och förordningar 

reglerade beslutsfattande.61  

 

N å d e v e d e r m ä l e t  s o m  i n s t i t u t i o n  

När det absolutistiska styrelsesättet befästes som det dominerande i Europa under 

1500-talet var benådningsrätten som ett furstligt prerogativ ett av de medel som 

monarkerna använde för att stärka sin ställning på bekostnad av lokala domstolar och 

släktnätverk. Under Gustaf III:s regeringstid stärktes kungens rätt att benåda (från 

straff) som under den föregående epoken hade varit bunden till kungen i rådet.62 

Nådens andra uttrycksform, nådevedermälet, utvecklades på samma sätt i 1500- och 

framför allt 1600-talets Europa till ett allt mera nyanserat politiskt instrument. 

Formerna för att dela ut nådevedermälen till en växande grupp mottagare 

utvecklades under samma tid som benådningsrätten utvecklades som ett politiskt 

maktmedel i kungens hand, i samband med att de centraliserade monarkierna och 

enväldiga monarkerna etablerade sig. Man kan se på hur nobiliserandet, 

medaljväsendet och ordnarna utvecklades under 1500- och 1600-talen. I många 

länder var man under 1700-talet ännu mitt inne i denna process. 

                                                
60 Om kungen och benådningsrätten i det svenska riket från medeltid till 1700-talets slut, se Kotkas 2003, s. 
102–127. Kungens benådningsrätt kom under 1500- och 1600-talen att utvecklas till ett kungligt prerogativ 
och det teoretiska berättigandet fann man främst i teologin. Länge kan man dock säga att gränsen mellan 
kungens rätt att benåda och att utgöra högsta rättsinstans var oklar både i den teoretiska litteraturen och 
(framför allt) i praktiken.  
61 Denna indelning i kungligt ingripande genom nåd och genom ordinarie förvaltningspraxis styrd av 
lagar och förordningar har också noterats i forskning om suppliker, böneskrifter, riktade till härskaren. 
Supplikerna har t.ex. kategoriserats i nådesuppliker och rätts- och förvaltningssuppliker. Se Bregnsbo 
1997, s. 26. Åtminstone i nordisk forskning verkar det trots detta inte ha gjorts någon undersökning om 
supplikinstitutionen i relation till kungens nåd. Frohnert 1985 behandlar liksom Bregnsbo frågan ur 
supplikanternas perspektiv. Vilka skrev böneskrifter, vad handlade deras böner om, var böneskriften en 
politisk kanal nerifrån upp är frågor som behandlas av dessa två forskare. 
62 Kotkas 2003, s. 75–86, 121. 
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Rätten att nobilisera, att upphöja i adligt stånd, hade tillkommit kungar sedan 

medeltiden, och ursprungligen var frälsemannen en man som deltog i kungens 

krigståg med häst och rustning. För denna tjänst belönades man med vissa privilegier 

– rättigheter och friheter – och ibland med land och förläningar. Bandet mellan 

rusttjänst och adelskap upplöstes dock småningom, i det svenska riket under Johan 

III:s tid på 1560-talet. De sociala, ekonomiska och politiska fördelar som adelskap 

innebar kunde därefter förlänas som belöning för andra än krigare, även om 

kopplingen mellan adelskap och militär karriär fortsatte att vara stark i hela Europa i 

flera sekel. Skapandet av frälse titlar som friherre, greve, hertig och furste, utvecklade 

ytterligare medlet att använda adelskap som nådevedermäle.63 Vid Erik XIV:s kröning 

infördes titlarna friherre och greve i Sverige. 

Ordnarnas väg till brett använda nådevedermälen kom lite senare. När man i 

Sverige vid 1700-talets mitt instiftade kungliga ordnar var det bl.a. med motiveringen 

att man behövde andra medel att belöna med än nobilisering och 

karaktärsbefordringar som redan hade använts som belöningsformer. Att förläna en 

orden skulle vara mera förmånligt för överheten menade man.64 De medeltida och 

tidiga tidigmoderna europeiska ordnarna var ännu exklusiva sammanslutningar med 

ett mycket begränsat antal riddare av förnäm börd och rang. De kunde inte i längden 

tillfredsställa behovet att belöna och distingera kungarnas stigande antal civila och 

militära ämbetsmän och en växande förvaltningsapparat. Både 1500- och 1600-talen 

har beskrivits som en blomstringstid för nya och ”återupprättade” ridderliga ordnar 

med det burgundiska Toison d’or – Gyllene skinnets orden – från 1430 som det 

tidigaste exemplet.65 Det karaktäristiska för dessa ordnar var att de var knutna till en 

monark och således till monarkens dynastiska ambitioner, medan de medeltida 

riddarordnarna hade utgjort självständiga och i sig mäktiga organisationer.  

De nya ordnarna var kungliga förtjänstordnar. Ludvig XIV:s militära 

Ludvigsorden från år 1693 var den första orden som indelades i flera grader, vilka på 

1700-talet kom att återkomma i flera ordnar. Den lägsta graden, riddargraden, kunde 

förlänas till ett obegränsat antal personer. Också ofrälse officerare kunde belönas 

med denna värdighet. Från att ha varit en utvald och högförnäm krets runt kungen 

utvecklades ordnarna mer och mer mot det moderna hållet där orden kunde mottas 

                                                
63 Scott & Storrs 1995, s. 9–10, 21. Innan dessa benämningar blev titlar hade de funnits som 
ämbetsbenämningar med tillhörande förläningar som hertigen, fursten eller greven förvaltade. 
64 Areen & Lewenhaupt I, 1942, s. 11–14. Karaktärsbefordringar är förlänande av högre titel med 
tillhörande rang och värdighet, karaktär, utan befordran till den egentliga tjänsten.  
65 Adamson 1999, s. 21. 
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av många och av en socialt mera omfattande kategori människor.66 Denna funktion 

kom också medaljerna att få. Bruket att prägla medaljer kom från de italienska 

furstestaterna som ett sätt att skapa billigare och flera fursteporträtt att ge som gåvor. 

Medaljporträtten var billigare än de målade eller skulpterade porträtt som 

renässansfurstarna hade skänkt som vängåvor till jämbördiga och som 

nådevedermälen till särskilt förtjänta underordnade. Vid 1500-talets slut hade 

medaljerna, som ibland skulle bäras på bröstet och ibland bara förvarades, vunnit 

insteg i de flesta västeuropeiska furstehusen.67 

Nådevedermälet som ett belöningsinstrument med vilket man kunde nå, 

belöna och påverka undersåtar också utanför den personliga hovkretsen var väl 

etablerat både i och utanför Sverige när Gustaf III trädde till makten. Belöningen 

sågs som en avgörande komponent i regerandets konst. Det är med belöningar och 

bestraffningar som riken hålls samman, konstaterade Gustaf II Adolf i 

inbjudningsprogrammet för teologiedoktorspromotionen i Uppsala år 1617: 

”Præmiis et ac Poenis contineri Respublicas”.68 I slutet av samma sekel under Karl 

XI:s omyndighetstid argumenterade förmyndarregeringen till sig rätten att förläna 

adelskap – som i egenskap av kungligt regale egentligen endast tillkom en myndig 

konung – eftersom det var omöjligt att regera ”sine præmiis et poenis”, utan belöning 

och bestraffning.69 Belönandet var alltså inte bara en viktig aspekt av kungamakten, 

utan det var en oskiljbar del av överhetens maktutövning. Furstarnas benådningsrätt 

kom under 1700-talet att utsättas för kritik av flera upplysningsfilosofer som inte 

kunde se att en härskare genom sin position skulle ha rätt att åsidosätta lagen, 

åtminstone inte om det var en god och rättvis lag.70 Furstarnas rätt att distingera och 

                                                
66 I S:t Ludvigsorden instiftades flera ordnar på flera håll i Europa. Den danska Dannebrogsorden hade 
instiftats redan 1671, men Elefantorden fick sina statuter samma år som S:t Ludvigsorden. Peter den store 
grundade den ryska S:t Andreasorden 1698, Fredrik I av Preussen grundade Svarta Örns orden 1701 och 
fyra år senare instiftades den polska Vita örns orden. År 1722 grundades Alexander Nevski-orden. Först 
de svenska Svärds- och Nordestjärneordnarna som instiftades år 1748 hade en gradindelning i 
kommendörer och riddare. Ordensgrundandet fortsatte under hela 1700-talet. Adamson 1999, s. 48–50 
samt Boalt et al. 1971 och Mericka 1969, s. 54–61, 65–72. Se även Hildebrand 1944, s. viii, Löfström 
1948, s. 54 om de svenska ordnarna. 
67 Areen 1938, s. 13–16. 
68 Göransson 1968, bilaga 1: ”Konung Gustav Adolfs program vid den första doktorspromotionen år 
1617”, på originalets latin s. 20, på svenska s. 21. Teologie doktors titel var uttryckligen ett kungligt 
nådevedermäle och inte en examen man uppnådde genom studier. Vid teologiedoktorspromotionen 1617 
promoverades viktiga män inom kyrkan: ärkebiskopen, en biskop och två hovpredikanter. Göransson 
1968, s. 9–11, Nevéus 1986, s. 19–21, Väänänen 1994, s. 204–205. Om teologiedoktorsgraden även: 
Klinge et al. 1988, s. 475–476, Klinge 2006, s. 57, 60–61.  
69 Valentin 1915, s. 236. 
70 Benådningsrätten kritiserades hårt av Kant som i sitt verk om rättsläran såg benådningsrätten som ett 
brott mot en universell rättsprincip. Cesare de Beccaria menade i Dei delitti e delle pene (1764) att 
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belöna genom nådevedermälen utsattes däremot inte för motsvarande heltäckande 

kritik. Tvärtom såg den yngre upplysningen ära och prestige som nyttiga sporrar i ett 

samhällsbygge. Överheten borde erbjuda medel att sporra äregirigheten för att kunna 

styra undersåtarna till nyttiga och medborgerliga värv för fäderneslandet och det 

allmänna goda.71  

Vad gjorde man då med de allt mera utvecklade och mångfasetterade 

belöningsinstrumenten? Hur utnyttjades nådevedermälen som maktmedel? Genom 

att med nådegåvor belöna flit, tapperhet och andra goda gärningar för kung och 

fädernesland kunde man engagera och locka andra att utmärka sig för rikets väl. 

Möjligheten att bli belönad och uppmärksammad med ett nådevedermäle var ett 

starkt lockbete.72 Redan antikens greker och romare hade sina lager- och 

eklövskransar, mynt och medaljer för detta syfte, belöningsformer som stod som 

modell för den tidigmoderna tidens nådevedermälen.73 Gustaf II Adolf var förvissad, 

konstaterade han i inbjudan till teologiedoktorspromotionen 1617, om att den ynnest 

som vederfors promovendi med säkerhet skulle sporra andra att ”gripa sig an goda 

och nyttobringande Konster”.74 För Gustaf II Adolf och under 1600-talet överlag var 

dessa nyttobringande konster knutna till gärningar inom ämbetsverkens högre sfärer 

och inom kyrkan samt till insatser för rikets försvar inom det militära. Under 1700-

talet började man uppmärksamma också andra grupper som värdiga mottagare av 

belöningar och man ville uppmuntra till verksamhet och insatser för rikets välgång 

utanför de traditionella militära eller politiska fälten.  

Seklets intresse för manufaktur, lantbruk, bergverk och naturvetenskap 

påverkade produktionen av nådevedermälen. Strävan att uppmuntra allmänhetens 

intresse för regeringens nationalekonomiska program ledde i Sverige under 1700-

talets mitt till tillkomsten av flera nya medaljer som var riktade till spinnerskor, 

jordbrukare, fabrikörer och arbetare. År 1751 instiftades en medalj för flitiga 

                                                                                                                                          
benådning inte behövdes i ett rättvist rättsväsende, men nog i ett system som karakteriserades av hårda 
och grymma lagar. Också de franska filosoferna kritiserade benådningsrätten, även om de inte var lika 
kategoriska som Kant. Montesquieu hävdade att benådningsinstrumentet var nödvändigt i monarkier, men 
inte i republiker på grund av de två styrelseskickens olika natur. Se vidare Kotkas 2003, s. 87–101. 
71 Delblanc 1965. Om medborgarbegreppets anknytning till samhällsnytta, se Christensson 1996. Detta 
arbete skedde delvis inom de kungliga akademierna. Se Högberg 1961 om Kungliga Patriotiska 
Sällskapets arbete för lanthushållningens utveckling. Se även Delblanc 1965, Bennich-Björkman 1970. 
72 Gunnar Artéus har uttryckt nådevedermälets funktion som överhetens strävan att ”locka arbete, 
begåvning och kapital till statsnyttiga verksamhetsfält”. Artéus 1982, s. 187. Sven Delblanc formulerar 
saken med begrepp som ligger närmare 1700-talets sätt att uttrycka sig, som statens sätt att ”främja sina 
intressen genom att inrikta de stora männens äregirighet på samhällsnyttiga ändamål genom att skänka 
dem ärorika utmärkelser”. Delblanc 1965, s. 13. 
73 Delblanc 1965, s. 13, 91, 112, 114–116. 
74 Göransson 1968, s. 21. 
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spinnerskor och för fabrikörer och arbetare vid Kanton på Drottningholm. Fyra år 

senare skapades en medalj för plantering av mullbärsträd och 1765 för flitiga 

nyodlingsarbeten och förbättringar inom jordbruket. Uppförande av 

stenhusbyggnader på landsbygden uppmuntrades med en annan medalj. Medaljerna 

tillkom under personlig medverkan av Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, men vissa av 

dem förlänades bara en kort tid.75 

Nådevedermälet som institution användes ändå inte bara för att styra 

undersåtarnas engagemang och resurser till önskvärda handlingar och satsningar. Det 

var också ett medel genom vilket härskaren kunde upphöja sina medarbetare och 

anhängare medan andra politiska och sociala grupper eventuellt hölls borta från 

betydelsefulla positioner, makt och inflytande. När Karl XI upphöjde ung och 

nyadlad adel till grevligt och friherrligt stånd var det ett försök att skapa en ny 

aristokrati inom adeln utan direkta kopplingar till den medeltida länsaristokratin. När 

man 1719 diskuterade hur regentens rätt att nobilisera skulle fastställas i den blivande 

regeringsformen spelade rädslan att hovet genom nyadlande skulle kunna påverka 

Riddarhusets sammansättning en roll. Man oroade sig alltså för att drottning Ulrika 

Eleonora skulle försöka påverka Riddarhusets beslutsfattande genom att påverka 

ståndets sammansättning. Trots detta gjordes slutligen inga egentliga inskränkningar i 

denna fråga i regeringsformen 1719. Ulrika Eleonora agerade just som man hade 

befarat och upphöjde 190 ätter till adelsståndet under den korta tid hon regerade. 

Hennes målsättning var att få ett stöd i Riddarhuset för planen att göra Fredrik I till 

medregent, vilket lyckades. I den regeringsform som slogs fast 1720 begränsades 

dock monarkens rätt att nobilisera, vilket i och för sig inte hindrade också kommande 

kungar att upphöja anhängare.76 

Ytterligare användes nådevedermälen av olika slag för att binda, eller försöka 

binda, individer och grupper, korporationer, kretsar till överheten. När Erik XIV vid 

sin kröning 1561 införde friherre- och grevetitlarna var han den första som 

efterträdde Gustaf Vasa som hade upprättat Sverige som ett eget rike. Han hade i 

riksdagen i Arboga kraftigt begränsat de bestämmelser om brödernas ställning som 

hade fastslagits i Gustaf Vasas testamente. Han var alltså i stort behov av att skapa en 

maktbas för sig i riket och upprätta lojalitetsband mellan sig själv och betydelsefulla 

                                                
75 Areen 1938, s. 6–63, Högberg 1961, s. 171. De kungliga medaljerna kompletterades också av andra 
institutioners belöningar. Patriotiska sällskapet, som fr.o.m. 1772 fick kalla sig Kungliga Patriotiska 
sällskapet, belönade bönder och t.o.m. trogna pigor och drängar. Se Högberg 1961, även Christensson 
1996, s. 134.  
76 Valentin 1915, s. 237–240. 
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personer och kretsar.77 Genom nådevedermälen kunde man också försöka vinna sina 

motståndare. Hösten 1772 utnämnde Gustaf III den potentiellt farliga Axel von 

Fersen d.ä. till riksråd, sannolikt för att inkorporera den mäktiga hattpolitikern i sitt 

system. Kungen lyckades ändå inte vinna över sin ständiga kritiker.78 Den ära och 

prestige som kom med en titel, orden eller kostbar gåva kunde ändå vara ett starkt 

lockbete, liksom också förhoppningen och det outtalade löftet om framtida gåvor 

och fördelar. Nådevedermälet innefattade en reciprocitet, ett löfte om ömsesidighet 

och kommande tjänster och gentjänster. Denna ömsesidighet har varit och är typisk 

för gåvans natur överhuvudtaget. Även gåvor som har överräckts som ett allmänt 

uttryck för frikostighet och vänskap, kan ställa underförstådda och t.o.m. 

institutionaliserade krav på en motgåva eller motprestation.79  

Den relation som etablerades mellan den givande monarken och den 

mottagande undersåten kan delvis jämföras med patronus- och klientförhållanden, i 

vilka utbytet av gåvor, tjänster, information och fördelar ingick som ett 

återkommande inslag.80 När nådevedermälena under seklens lopp utvecklades och 

förgrenades att omfatta allt större grupper kom den personliga relationen mellan 

kung och mottagare att bli mindre betonad. Den utökade bredden i mottagarskaran 

skedde på bekostnad av gåvans exklusivitet och relationens närhet. Alla som 

förlänades ett nådevedermäle var således inte monarkens klienter, men alla var i 

någon form av principiell och ibland oönskad tacksamhetsskuld till givaren. 

Ordensinnehavarnas band till kungen var på grund av ordnarnas bakgrund i 

medeltida ordensgillen dessutom mera institutionaliserade. Man hade upprättat ett 

band som ibland innebar bestående lojalitet, men som också i praktiken kunde brytas 

och ignoreras. Någon orubblig lojalitet kunde man trots allt inte upprätta med en 

gåva. Axel von Fersen fortsatte att kritisera Gustaf III under resten av sitt liv. Vissa 

som förlänats tecken på kunglig nåd kunde också senare fråntas denna heder och ära 

på grund av sin illojalitet med överheten, och närmast olika former av brottsliga 

handlingar. Vid ordenskapitlet den 28 april 1774 ifråntogs riddaren av Svärdsorden, 

friherre Rehbinder, sitt ordenskors på grund av han ”olofliga afwikande til Ryssland 

                                                
77 Om Erik XIV:s kröning, med speciell hänsyn till kröningsceremonins utformning, se Grundberg 2005, 
s. 69–104, om Arbogaartiklarna, s. 70–71.  
78 Alm beskriver Fersen d.ä:s motstånd mot kungen på riksdagen 1778–1779, Alm 2002, s. 208–210. 
79 Om gåvans natur och krav på motprestationer, se Marcel Mauss klassiska antropologiska studie 
”L’essai sur le don” från 1923 (här Mauss 2002) och Davis 2000 som betraktar gåvans funktion och 
betydelser i historisk tid, i 1500-talets Frankrike. Även Kettering 1988. 
80 Davis 2000, Kettering 1988.  
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wid tilfälle af den högst sälla Regemenstförändringen”.81 Under kriget 1788–1790 

fråntogs Anjalamännen och G. M. Sprengtporten de värdighetsgrader de hade inom 

Svärdsorden.  

En annan viktig aspekt som särskiljer nådevedermälet från en gåva av en 

patronus är begreppen ära och dygd. Mottagaren hade, var principen eller idealet, 

förtjänat sin konungs nåd genom sina förtjänster och viktiga insatser – med 1700-

talets språk sin medborgerliga dygd – för kungen och det allmänna goda, 

fäderneslandet. Dygdens sanna belöning var äran.82 Den till nådevedermälet knutna 

äran var förment viktigare än den personliga vinsten eller fördelen.83 I Kungl. Maj:ts 

Nådiga Förordning, Angående Trenne Riddare-Orden, Gifven i Stockholm i Råd-Cammaren then 

23 Februari 1748 konstaterades att personlig vinning inte kunde vara en ordens största 

funktion. Den största tillfredsställelsen för mottagaren var vissheten att han hade 

varit ”en trogen Undersåte och en redelig Medborgare”. Tecknet på kungens nåd och 

ynnest, som man kunde överlämna åt sina ättlingar var vinning nog.84 I Vasaordens 

statuter upprepade Gustaf III samma argument: ”för ädla sinnen ingen större 

belöning, ingen mera werkande upmuntran gifwes, än heder och uppenbara 

wedermälen af Wår Kongeliga Nåd och åtanka”.85 

Ömsesidigheten, ömsesidig nytta, var inbyggd i nådegåvans natur. Både för 

givaren och för mottagaren var det ofta önskvärt att manifestera den relation som 

nådevedermälet skapade och vittnade om. Nådevedermälen överräcktes oftast 

offentligt och många nådevedermälen var gjorda för att bäras offentligt och också till 

                                                
81 De kungliga svenska riddarordnarnas protokoll II 1761–1790, utdrag ur ordensprotokollen, avskrifter 
av Ernst Areen och S. Lewenhaupt, Kunglig Majestäts Orden, arkivet (KMO), Stockholm. 
Originalprotokoll: Kongl. Ordens Capitlets protocoll 1771–1780, KMO, Stockholm. Även Areen & 
Lewenhaupt II, 1942, s. 429. 
82 Denna syn på förhållandet mellan dygden och äran ifrågasattes under 1700-talets slut av Kant som 
hävdade en motsatt ståndpunkt: dygden är sin egen lön. Äldre tanketraditioner som ifrågasatte äran och 
äregirigheten var den kristna traditionen, stoicismen och epikurismen. Delblanc 1965, s. 28. 
83 Även om detta också kunde diskuteras, framför allt i sammanhang där furstemakten var mera absolut. 
Se Davis 2000, s. 159–164, om diskussioner i 1500-talets Frankrike där man jämförde syftet att genom 
nådevedermälen samla värdiga och meriterade män kring kungen och syftet att markera kungamaktens 
storhet genom att förläna nåd utan att kungen binds av kravet att beakta mottagarens förtjänster. Den 
senare synpunkten, som utgår från den starka kungamakten som ideal förfäktades av den rättslärde Jean 
Bodin i hans Six livres de la republique (1577). Ordensstatuternas förordnande att den som ber om en 
orden för sig eller någon annan inte är värdig att motta en orden hänger ihop med denna den kungliga 
höghetens och nådegåvans självständighetslogik. Principen var ändå fullständigt omöjlig att vidhålla. I 
statuterna själva infördes förbehållet att regementschefer, landshövdingar och andra myndighetspersoner 
kunde och skulle inkomma med förslag under den tid då ordenskapitlet var sammankallat. Det var trots 
allt omöjligt för kungen att själv hålla reda på alla undersåtar. Se Areen & Lewenhaupt II, 1942, bilaga 1, 
s. *4. 
84 Areen & Lewenhaupt II, 1942, bilaga I, s. *4.  
85 Areen & Lewenhaupt II, 1942, bilaga IV, s. *41. Strävan efter egen vinning var en traditionell politisk 
last som Gustaf III använde som slagträ mot det frihetstida etablissemanget.  
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vardags. Härskaren kunde visa sin nåd, storslagenhet och frikostighet – stående 

kungliga dygder – men manifesterade också genom offentligheten sina band till 

lokalsamhället eller ämbetsverken. För mottagaren var synligheten också gynnsam. 

Föremål som ordenstecken, medaljer, gåvoringar och medaljonger vittnade om den 

nåd man vederfarits både i verkliga livet och på porträtt, vapensköldar med mera. 

Också titlar var något man bar och som inkorporerades i namnet. Ridderskap i en 

kunglig orden innebar inte bara ett riddartecken, utan också en titel. Hovpredikanter, 

hovsekreterare, teologie doktorer och andra titulerades i tal och skrift. ”Högvälborne 

Herr Baron, Öfverste och Commendör af Kongl. Maj:ts Svärdsorden” titulerades J. 

M. Sprengtporten år 1772 när han ännu hade sin konungs gunst.86 Dessa yttre tecken 

vittnade ständigt om det ömsesidiga förhållandet, om mottagarens lojalitet med 

givaren och dennes regim, lika mycket som givarens nåd och ynnest. (Se bild 1 och 

2). 

Nådevedermälen gav utmärkta tillfällen att iscensätta och framföra mentala 

bilder av relationen mellan kung och undersåte, en relation som gestaltades på olika 

sätt beroende på mottagarens sociala bakgrund. Nådegåvorna som utsmyckade 

föremål talade sitt symboliska språk som stod att läsa för den som kunde det 

ikonografiska språket. Stort arbete sattes på själva utformandet av nådegåvorna som 

föremål. I samband med överräckandet av nådegåvan, i tal, ceremonier och symboler 

kunde man också föra fram värden som t.ex. dygd, ära, flit, trohet och tapperhet. 

Man kunde beskriva och tydliggöra kungens höghet, välvilja, godhet och rättvisa. 

Nådevedermälen gav återkommande möjligheter att skapa ceremonier i 

kungamaktens regi.87 

Slutligen måste framför allt de kungliga ordnarnas och nobiliserandets funktion 

som markörer utåt på en internationell arena uppmärksammas. Då man i 1600-talets 

Sverige upphöjde en växande skara adelsmän till friherrligt och grevligt stånd var det 

bland annat en reaktion på rikets växande roll och ambitioner i Europa. Den svenska 

högadeln behövde titlar i sitt umgänge med sina gelikar på kontinenten. Det var en 

fråga om trovärdighet för både adeln och riket, en trovärdighet som byggde på 

                                                
86 Sellander 1804 och andra handböcker instruerade hur personer skulle tilltalas och benämnas beroende 
på position. Epitet som högvälborne, välborne, högvördige, välärevördige och höglärde, ärevördige och 
vällärde, ädle och högaktade, välbetrodde, manhaftige samt välaktade signalerade männens sociala 
tillhörighet. Motsvarande ordning fanns för kvinnor vars tilltal bestämdes av deras börd och makens rang. 
Citatet i brev av Johan Fischerström till Sprengtporten 9.9.1772, Sprengtportenska samlingen E 5602, 
RA, Stockholm. 
87 Adamson har påpekat att monarkerna genom att instifta kungliga ordnar kunde utnyttja och omforma 
adelns traditionella ridderlighetsideal till monarkcentrerade riter. Adamson 1999, s. 21. 
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synliga yttre markörer. När de svenska ordnarna Serafimerorden och Svärdsorden 

instiftades år 1748 markerade man att dessa inte var några nya uppfinningar, utan 

tvärtom var urgamla svenska ordnar genom att tala om ordnarna som återupplivade 

inhemska ordnar.88 Det svenska riket skulle inte vara sämre än sina ryska, danska och 

preussiska grannar som redan hade ordnar. Ytterligare ett bekymmer hade varit att 

den blivande kungen, kronprins Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp var dekorerad 

med ryska S:t Andreasorden. Om han inte hade någon ersättande svensk orden skulle 

han vid kröningen av etikettsskäl vara tvungen att bära sin ryska orden, vilket hade 

varit högst förödmjukande för det svenska rikets heder. Adolf Fredrik hade som känt 

blivit svensk kronprins genom beslut och ingripande av den ryska kejsarinnan 

Elisabet.89 

 

 

                                                
88 Se även Tibell 1826 som enligt denna tradition förde Serafimerordens historia tillbaka till år 1285 och 
Magnus Ladulås. 
89 Areen & Lewenhaupt I, 1942, s. 30–33. Ytterligare om bakgrunden till det svenska ordensväsendet, se 
Bennich-Björkman 1970, s. 316. 
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2 Kunglig nåd och belöning 

 

Nobi l i s e ring och ordensväsende e f t e r 1772 

 

Under Gustaf III:s regeringstid kan man se några toppar i antalet nobiliserade och i 

antalet ordensförläningar. Det var kröningen och sedan statsvälvningen 1772, 

kronprinsens födelse och dop 1778 samt kriget 1788–1790 som föranledde ett större 

antal ordensförläningar än under vanliga år. Vid dessa tider var behovet att begagna 

nådeinstrumentet som ett politiskt medel extra påträngande. Kröningen och 

kronprinsens födelse och dop var dynastiskt betydelsefulla händelser. Den nya 

kungen behövde 1772 etablera och bekräfta band till lojala undersåtar. Sex och ett 

halvt år senare när tronföljden äntligen var säkrad behövde banden till den 

gustavianska regimens framtid i form av kronprinsen bekräftas symboliskt. I 

samband med både kröningar och dop bjöd dessutom traditionen att man firade 

händelsen genom ett frikostigt förlänande av nådevedermälen och andra gåvor som 

kastmynt samt gratis mat och dryck för allmänheten. Före det svenska 

ordensväsendets instiftande 1748 var det nobiliseringar och medaljer som utgjorde de 

mest institutionaliserade nådegåvorna. Statsvälvningen och kriget innebar både 

inrikes- och utrikespolitiskt kritiska tider med krafter som agerade för kungen och 

andra krafter som agerade mot. Lagligheten i kungens agerande kunde både 1772 och 

1788 ifrågasättas. Alla medel genom vilka man kunde underbygga kungens 

maktposition behövdes därför under dessa tider.  

Under själva revolutionsdagen den 19 augusti 1772 hade kungen sett till att strö 

omkring sig mynt till underofficerare och soldater.90 Många lockades också med i 

processen med löften om belöningar och gratifikationer, dvs. penningbidrag utom 

den ordinarie lönen. General Sprengtporten hade på Sveaborg försäkrat soldater och 

befäl om den belöning som väntade dem i Stockholm; befordran, nobilisering, titlar 

och ordnar hägrade. Också i Helsingfors hade Sprengtporten lovat adelskap och 

befordran åt dem som bistod honom och konungen. Ännu år 1775, inför Gustaf 

III:s eriksgata i Finland, vände sig friherre Hans Henric Boije – som hade varit 

landshövding över Nylands och Tavastehus län när det begav sig år 1772 – till 

kungen för att påminna honom om att landshövdingsämbetets i Helsingfors 

                                                
90 Pengarna kom från den franske ambassadören Vergennes. I Kristianstad lade Toll beslag på 
lantränteriet och kunde med hjälp av dessa pengar betala dubbel sold till de deltagande soldaterna och 
officerarna. Malmström VI, 1901, s. 367 och s. 376, not 1. 
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tjänstemän ”icke kommit uti åtnjutande af det ringaste nådeteckn för deras anwände 

beredwillighet och tjenstfärdighet wid revolutionen”. Trots att dessa lokala 

ämbetsmän på ”en aflägsen ort”, utan att ha kännedom om händelserna i Stockholm 

eller övriga riket, av ”nit och trohet för sin nådiga Konung” hade riskerat både sina 

liv och ämbeten för kungen hade de inte berörts av kungens nåd. Både 

Sprengtporten och tidigare landshövdingen, president Boije hade upprepade gånger 

anhållit om adelskap och fullmakter för landssekreteraren, landskamreraren och 

lanträntemästaren i länet, men utan resultat, hävdade Boije.91 De facto hade 

åtminstone landskamreren i Nylands och Tavastehus län Johan Alopæus, på 

rekommendation av J. M. Sprengtporten, adlats Nordensvan den 2 september 1772. 

Landskamreren hade lånat Sprengtporten 72 000 daler kopparmynt ur lantränteriet.92  

De eventuella belöningarna var ofta beroende av att man hade rätt 

rekommendationer och kontakter. De som själva verkade ha uppnått en position i 

kungens närhet fick dras med suppliker och önskningar av andra som ville att de 

skulle lägga in ett gott ord om dem hos kungen. ”Jag hoppas enligt Herr Baronens 

genereusa löfte, at med något godt förord blifva ihogkommen hos Hs. Majt.”, skrev 

en vördsam Johan Fischerström till Sprengtporten dagarna efter dennes ankomst till 

Stockholm.93 Fischerström, som under nästan hela sitt liv verkade som fri 

skriftställare och journalist, var under statsvälvningen engagerad på den kungatrogna 

sidan och var involverad i organiserandet av borgerskapets trupper. Fischerströms 

lycka i fisket efter ämbeten och nådevedermälen efter insatserna 1772 var dock inte 

speciellt god. Ett kungligt privilegium på ett saltraffinaderi fick han år 1772, men han 

kunde inte utnyttja det eftersom en mera kapitalstark person snart fick samma 

privilegium. I mars 1773 omtalar han i sin dagbok att han råkat general 

Sprengtporten som förespeglade honom ett assessorsämbete i kommerskollegium, 

men av detta blev intet. Fischerström engagerades som änkedrottningens kamrer på 

Drottningholm och sedermera Gripsholm, men anställningen varade inte länge. 

Genom G. J. Ehrensvärd försågs Fischerström med 3000 daler av Gustaf III ”med 

nådiga försäkringar”. Som ofrälse fri skriftställare utan ämbete kunde Fischerström 
                                                
91 Sprengtporten på Sveaborg, Malmström VI, s. 364. Friherre Boije till konungen, ödmjuk promemoria 
13.5.1775, Gustavianska samlingen F 444, Uppsala universitetsbibliotek (UUB). Det var landssekreteraren 
assessor Cederwald och landskamreraren Alopaeus som av Sprengtporten fått löften om adelskap, medan 
landräntemästaren af Enehjelm i Helsingfors lovats kunglig räntemästaretitel. 
92 Winroth 1990–1991, s. 322. 
93 Fischerström till Sprengtporten 9.9.1772, Sprengtportenska samlingen E 5602, RA, Stockholm. Brevet 
illustrerar också i övrigt det översvallande språk som präglade 1700-talets brevskrivande och språket 
mellan patron och klient. Den underdåniga Fischerström skriver: ”Jag har tÿckt ingen ting wara nog 
säkert förän Vi återfådt den, som med så fulkomligt skäl bör anses för Nr 1 uti svenska arméen.” 
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inte motta ordnar eller medaljer. Titlar och ledamotskap i akademier var 

hedersbetygelser som han kunde nå. I större behov var han ändå av mera 

inkomstbringande försträckningar och ämbeten.94  

Efter statsvälvningen väcktes bland dem som deltagit på något sätt frågan om 

vem som skulle ha nåden och lyckan att uppnå befordran eller andra belöningar, helst 

båda. Man vaktade noga på vem som fick och vem som inte fick någon form av 

uppmärksamhet av kungen. Johan Fischerström rapporterar i sin dagbok den 9 

februari 1773: ”Sedan Under-Officerarne vid Lif-Guardiet, icke allenast fått 300 Dlr 

Kpmts pension på Lifstid, utan ock til åm. [åminnelse] af d. 19 Aug. få bära Silfver-

medaillons lika med Borgarne, men i liusblått band, så har jalousien yppat sig ibland 

Artillerie-UnderOfficerarne som den dagen äfven giordt sig förtiänte. De hafva icke 

på något sätt ännu blifvit hogkomne.”95 I Finland följde bl.a. löjtnanten Carl Johan 

Aminoff med rapporterna om befordringar, vilket han skriver om i sina 

minnesanteckningar: ”Hvarie Post, var Tidningar Fylde med blefne Riddare och 

andra befordringar i Arméen, men mitt namn syntes aldrig. Iag Som Var stundl[igen] 

hos Majorn [Carl Magnus Jägerhorn], hade Tidningarne Så godt Som ur första hand. 

Majorn Tyktes med en Förtiusande tillfreds Ställelse anmärka Saknaden af mitt 

namn.”96 Jägerhorn hade enligt Aminoff som en personlig vendetta med list 

förhindrat dennes deltagande i statsvälvningen under J. M. Sprengtportens ledning.97 

Statsvälvningens belöningar för oss till ett getingbo av ambitioner, relationer, 

avundsjuka, skvaller och rykten. Vad gjorde Gustaf III för att kontrollera och utnyttja 

detta getingbo? 

Under frihetstiden, då makten hade varit förlagd till riksdag och råd, hade det 

varit angeläget för dessa institutioner att begränsa monarkens möjligheter att utöva 

makt och inflytande med motiveringen att man måste förhindra enväldets 

återinförande. Följdriktigt var det också i ständernas och rådets intresse att begränsa 

det maktmedel som nådevedermälet innebar. Detta hade man delvis uppnått. I 1720 

                                                
94 Fischerström var fri skriftställare och ekonomisk författare. Hans första publicerade skrift hade fallit i god 
jord hos ständerna och han fick 1762 titeln ekonomiintendent. Han nämner i sin på 1950-talet publicerade 
dagbok på ett flertal ställen under början av år 1773 sitt engagemang angående Stockholms borgerskap och 
revolutionen. Sprengtportens och Fischerströms diskussion om ett möjligt assessorsämbete försiggick den 29 
mars 1773. Carl Gyllenborg förespeglade honom också ett inval i drottningens Vitterhetsakademi där han 
ändå aldrig invaldes. Han blev däremot år 1786 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga 
Fysiografiska sällskapet i Lund. Redan 1781 blev han ledamot av Kungliga Patriotiska sällskapet. Se 
Fischerström 1951 och Hildebrand 1964–66, s. 67–72.  
95 Fischerström 1951, s. 49. 
96 Aminoff 1994, s. 254. 
97 Aminoff 1994, s. 243–259. 
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års regeringsform (§ 44) hade man som en reaktion på Ulrika Eleonora d.y:s 

omåttliga nobiliserande infört förbehållet att monarken – då Fredrik I – efter 

kröningen skulle vara så nådig och inte nobilisera någon ätt förrän ”riket sådant kan 

tillåta”: 

 

Det är väl uti vårt rike ett urminnes bruk att den, som igenom dygd, studier, tapperhet och 
erfarenhet banat sig vägen till höga öfverhetens nåd och belöning, till dess efterkommandes heder uti 
grefve-, friherre- och adelsståndet försättes, hvilken benådningsrätt vid den konungslige högheten 
förblifver. Men som uti Sverige redan är större myckenhet af adel, än landet kan tåla, så lärer 
Hans Maj:t vara så nådig inga flere med adelig sköld att benåda, än allenast några få vid dess 
kröning, hvilka medelst märkelige tjänster för riket gjort sig dertill värdige, och blifva sedermera 
inga adelsmän gjorde, till dess riket sådant kan tillåta. Sammanledes bör ej heller i anseende till 
tjänsten och karakteren någon med friherre- och grefvevärdighet behedras, innan han genom stora 
och besynnerliga förtjänster gjort sig dertill välförtjänt.98 

 

Att en monark vid sin kröning skulle få nobilisera ett antal ätter sågs dock som 

naturligt och väsentligt, men också då önskade man att kungen skulle visa 

måttfullhet. Riksdagen, och egentligen Riddarhuset, gavs ändå rätt att blanda sig i 

antalet nobiliserade. Trots att adelsståndet ständigt diskuterade möjligheten att 

begränsa adlandet för att bevara ståndets exklusivitet, och för att minska 

konkurrensen om det begränsade antalet ämbeten som tillkom en adelsman, kunde 

de frihetstida kungarna ändå använda sig av sin rätt att nobilisera. Under de 

kommande åren kreerade Fredrik I sammanlagt 152 och Adolf Fredrik 201 ätter. En 

inrotad tradition och praxis samt avsaknaden av andra motsvarande belöningsformer 

före år 1748 gjorde att behovet av nyadling var kontinuerligt även om ingendera 

kungen i sitt nobiliserande kom upp till samma antal nyadlade som Ulrika Eleonora.99  

Valet av personer som skulle adlas tillföll i princip konungen under hela 1700-

talet. Valet inskränktes ändå under frihetstiden ofta av ständernas och speciellt adelns 

direktiv och ibland t.o.m. rekommendationer av vissa namngivna personer. 

Dessutom måste man ta hänsyn till supplikantens yrkesgren för att en jämn 

fördelning mellan civila och militära adlade skulle uppnås. Under frihetstiden var de 

nyadlade inte uttryckligen hovets speciella anhängare, vilket hade varit potentiellt 

farligt för ständermakten.100 En annan väg som adeln hade att begränsa monarkens 

                                                
98 RF 1720 § 44, SNS författningsprojekt, urkunder, regeringsformen 1720: 
http://www.const.sns.se/dokum/urkunder07_rf1720.htm (18.11.2004). Nedan endast RF 1720. Se även 
”Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers faststälte Regerings-Form” (2/5 1720). 
99 Valentin 1915, s. 235–242. Även Artéus 1982, s. 188.   
100 Valentin 1915, s. 246. Även Artéus 1982, s. 188–189. RF 1772, § 11, ”Kongl. Maj:ts och Riksens 
Ständers faststäldte Regerings-Form” (21/8 1772). Nedan endast RF 1772.  
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möjligheter att påverka Riddarhusets sammansättning var kontroll av introduktionen. 

Nobiliserandet innebar inte automatiskt representation på Riddarhuset, och den 

vägen på riksdagen. För att få inta säte på Riddarhuset måste ätten introduceras. 

Ibland skedde introduktion flera år efter nobiliseringen (eller naturaliseringen, eller 

upphöjandet i högadligt stånd). Under frihetstiden var det Riddarhuset som bestämde 

vilka ätters huvudmän som introducerades och således kom i åtnjutande av rösträtt 

på Riddarhuset. Under åren 1762–1772 vägrades alla nyadlade introduktion på 

Riddarhuset.101 

I regeringsformen 1772 markerade kungen genast sitt grepp om adlandet: 

”Kongl. Maj:t äger allena uphöja til Adeligt stånd och wärde de, som igenom trohet, 

dygd, tapperhet, studier och erfarenhet sig af Kongl. Maj:t och Riket wälförtjente 

gjort.” Förutom att kungens rätt att nobilisera utan inblandning av andra 

beslutsfattande organ uttrycktes med all önskvärd tydlighet hade Gustaf III och Carl 

Fredrik Scheffer som stod bakom regeringsformens ordalydelser infört troheten som 

ett kriterium som kunde bidra till adelskap.102 För att Riddarhusets möjligheter att 

påverka ytterligare skulle kringskäras tog Gustaf III ännu uttryckligen tag i 

Riddarhusets introduktionsstopp: 

 

[…] som uti Swerige är stor myckenhet af Adel; så lärer Kongl. Maj:t wara så nådig och 
inskränka detta antal til ethundrade femtio, hwilka 150 nya Ätter Ridderskapet och Adelen ej 
kunna wägra introduction. Likaledes kan ej Ridderskapet och Adelen wägra introduction för de 
Riddersmän, hwilka Kongl. Maj:t med Grefligt och Friherrligt Stånd benåda wil, och sig dertil gjort 
wälförtiente genom stora och besynnerliga förtjenster.103 
 

Kungen återtog sig den fulla rätten att bestämma vilka personers och ätters trohet, 

dygd osv. som skulle belönas. Upp till 150 ätter kunde Gustaf III upphöja i adligt 

stånd utan introduktionsvägran från Riddarhusets sida, och kungen var inte heller sen 

att använda denna rätt. På sin födelsedag följande år, den 24 januari 1773, 

konfirmerade Gustaf III adelskapet för alla dem som under Adolf Fredriks tid hade 

blivit adlade, men saknat verkställighet. Sköldebrev skulle utfärdas efterhand efter att 

projekt till vapen och namn med förklaringar hade blivit skickade till Kungl. Maj:t för 

                                                
101 Artéus 1982, s. 189–190. 
102 RF 1772, § 11.  
103 RF 1772, § 11. I RF 1720 hade också kungen möjligheter att benåda med greve- eller friherrevärdighet 
inskränkts. 
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beprövning och approbation. Detta rapporterades i Inrikes Tidningar redan följande 

dag.104  

Bland dem som på detta sätt fick sitt adelskap bekräftat var bl.a. Carl Fredrik 

Fredenheim, son till biskopen, sedermera ärkebiskopen Carl Fredrik Mennander. 

Gustaf III hade bekräftat Fredenheims adelskap och godkänt projektet till vapen och 

namn redan i juli 1772. I februari 1773 kunde den stolta sonen rapportera till sin far:  

 

Lyckan börjar åter med detta året visa sig. Sedan riddarehuset år 1762 blef tilstängdt, är jag 1772 
den första, som af adelsmän vunnit inträde. Den sista numern var 1979, och förledne Onsdags 
tillade riddarehusdirectionen mig emot min förmodan den första under denna lyckeliga regering eller 
N:o 1980. Jag är ock den andra adelsman ännu, som fått nummer. Någon af directeurerne hade 
velat upskjuta til des de öfrige, som förledit år inkommo, blifvit färdige och betalt penningarne. 
Strictissime var justitiaecantzleren Liljenstråle åtminstone färdig at få nummer, men som han ej 
ännu betalt, så geck min Fars ätt äfven för honom. Riksrådet gref Fersen var den, som proponerade 
at efter jag ännu var den enda, som fullgjort alt, så borde min rättighet ej mig betagas, och de öfrige 
instämde deruti. Jag hade ej bedt någon derom, utan hade gärna cederat, om det varit för alla äldre. 
Men mig ovetande gjorde man min Far denna heder.105 

 

Som Fredenheim antyder nobiliserades han inte p.g.a. sina egna meriter, utan sin fars. 

Biskoparna kunde inte själva upphöjas till adligt stånd varför det var vanligt att 

belöna betydelsefulla biskopar genom att adla barnen.106 Mennander d.ä. hörde till de 

lojala inom prästeståndet och fick också personligen njuta av kungens nåd i andra 

sammanhang.  

Också när de svenska ordnarna Serafimer-, Svärds- och Nordstjärneorden 

instiftades år 1748 hade de frihetstida makthavarna tänkt sig detta som i första hand 

rådets nådeinstrument. Det skulle vara ett maktmedel i de regerande hattarnas 

händer. I 1748 års statuter fastställdes att utnämning till ordnarna skulle ske i rådet 

där kungen hade två röster, övriga en per man. Val skedde genom ballotering. År 

1751, inför sin kröning, lyckades Adolf Fredrik och personer inom det s.k. hovpartiet 

ändra detta så att man genom de nya statuterna detta år kom att flytta 
                                                
104 Inrikes Tidningar, 25.1.1773. Tidningen rapporterade också om övriga ceremonier under kungens 
födelsedag.  
105 Fredenheim till Mennander, ödmjukaste apostille 19.2.1773, Brev från och till C. F. Mennander II 1940, 
s. 386. Även i Fredenheims och Mennanders brefväxling 1901, men i den versionen är språket retuscherat.  
106 Andra biskopssläkter som genom söner hade upphöjts till adligt stånd var Adlerberg (1684), von Alstrin 
(1756), Benzelstjerna (1719), Cederström (1684), Olivecreutz (1752), Spegel (1719), Steuch (1719), 
Swedenborg (1719), von Troil (1756), Wallenstråle (1756). Väänänen 1994, s. 204 och not 7. Sonen till 
superintendenten, sedermera biskopen doktor Gabriel Thimothei Lütkemann, Gabriel Thimoteus Lütkemann 
nobiliserades 24.1.1773. Detta var tydligt en nåd och ynnest riktad till fadern eftersom sonen då bara var sex 
år gammal. Fadern hade representerat Gotlands stift vid riksdagen föregående år och ”deltagit i mest hemliga 
och angelägna överläggningar”. Rehbinder 1781, adliga ätter, nr 2028 Lütkemann, s. 317–319. Lütkemann 
hade i juni 1771 hållit riksdagens öppningspredikan med ord och begrepp som i hög grad förebådade det tal 
Gustaf III höll inför riksdagen samma dag. Om detta, Ihalainen 2003, s. 89–93. 
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ordensutnämningarna från rådet till ordenskapitlet där kungen hade ensam 

bestämmanderätt, medan de övriga hade yttranderätt.107 Maktkampen om 

överhögheten över ordensväsendet hade således åtminstone på ett principiellt plan 

förts redan inför Adolf Fredriks kröning. I samband med sin egen kröning gick 

Gustaf III i stället in för att öka antalet riddare och kommendörer inom de tre 

ordnarna. Han instiftade också en ny orden. 

Serafimerorden, som hade skapats med den franska Helgeandsorden som 

modell, var den förnämsta av de tre ordnarna från år 1748. Den hade bara en klass 

och antalet riddare begränsades till 32, varav 8 utlänningar. För att bli 

serafimerriddare måste man vara åtminstone riddare av någon av de andra ordnarna 

och ha minst generallöjtnants rang. Detta innebar att samtliga var av frälse börd. 

Serafimerordens exklusivitet förändrades inte under Gustaf III:s tid. Orden var också 

fortsättningsvis ägnad endast furstar och ett fåtal utvalda högt uppsatta militärer och 

civilämbetsmän. En riddare av Serafimerorden benämndes av kungen med den gamla 

riddartiteln Herre och kallades i övrigt för riddare och kommendör av Kongl. Maj:ts 

Orden.108 Serafimerriddarna hade därtill rätt att begravas enligt ett för orden exklusivt 

begravningsceremoniel som inkluderade två omgångar av 64 styckeskott på kronans 

bekostnad, utan åtskillnad på grund av den dödes stånd eller karaktär.109 

Antalet riddare och kommendörer i Svärdsorden för militärer och 

Nordstjärneorden för civilämbetsmän utökades däremot av Gustaf III som i 

ordenskapitlet själv kunde bestämma över dessa frågor. Hösten 1772 inrättades en 

andra kommendörsgrad inom Svärdsorden. I statuterna 1748 och 1751 hade orden 

getts 24 kommendörer, men Gustaf III införde en ny grad, kommendör av kungliga 

Svärdsordens stora kors. De tidigare kommendörerna förklarades vara innehavare av 

den nya graden och ytterligare 24 vanliga kommendörer kunde utnämnas. Antalet 

riddare var sedan ordens instiftande fritt på samma sätt som i S:t Ludvigsorden. 

Inom Nordstjärneorden fanns det inte någon helt öppen klass och möjligheterna för 

lägre civilämbetsmän att dekoreras var således inte stor. Antalet kommendörer av 

Nordstjärneorden, som tidigare varit 12, höjdes ändå våren 1772 till 24. Antalet 

riddare var 50.  

                                                
107 Areen & Lewenhaupt I, 1942, s. 30–33, Bennich-Björkman 1970, s. 316.  
108 Areen & Lewenhaupt I, 1942, s. 23, 34–36, 40–41, 67–74. 
109 Ceremonial Wid Kongl. Seraphimer-Ordens Riddare Begrafning ... [1765]. Karaktär avser här den 
dödes ämbetsrang och värdighet.  
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Gustaf III engagerade sig starkt i ordensfrågor och omorganiserade ordnarna 

för att passa hans behov. I gustavianska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek 

finns olika ordensrelaterade handlingar, bl.a. statuterna för inrättandet av den 

engelska Strumpebandsorden med stadgar angående ordens ämbetsmän och stadgar 

för Katarina II:s S:t Vladimirsorden (1783). I samlingen finns också andra delen av 

ett handskrivet verk från år 1754 om Sveriges riddareordnar från äldsta tider till 

1700-talets mitt: ”Riddare och Riddare-Orden beskrefne af Joh. Pehr Höppener”. 

Det vackert illustrerade verket måste ha varit till nytta för Gustaf III när han 

planerade nya ordnar och ordensinsignier. Bland de beskrivna ordnarna finns en 

inofficiell hovorden, Enighets och Förenings Orden, instiftad av drottning Lovisa 

Ulrika. Ordens namn – på franska kallad Ordre de l’harmonie – för tankarna till Gustaf 

III:s begreppsvärld med en betoning av enighet, förening och ”composition” mellan 

undersåtarna och mellan kungen och undersåtarna. Ordenstecknet föreställer en 

ljusblå glob med ett gyllene fartyg över vilket nordstjärnan lyser. Globen omges av ett 

vitt band från vilket utstrålar röda solfjädrar. På bandet står inskriptionen ”La 

division me perde” och ”La liaison fait ma valeur”, oenigheten fördärvar mig, förbindelsen 

gör mitt värde. Ovanför globen stod drottningens krönta namn.110  

Det är tydligt att Gustaf III i sitt intresse för ordensväsendet har inspirerats 

och utbildats av sina föräldrar, och framför allt sin mor, på samma sätt som man i 

intresset för medaljer, teater, inredning och den svenska historien kan se att kungen 

går i sina föräldrars fotspår. Enighets- och föreningsorden förblev dock en hovorden 

för en begränsad krets och delades för sista gången ut vid kronsprins Gustafs dop 

1746. Särskilt i Petersburg uppfattade man ordensplanerna, som utvecklades i kretsen 

kring Lovisa Ulrika, som farliga och förenade med hattarnas politiska program.111 

Den största förändringen i det svenska ordensväsendet under Gustaf III:s tid 

var ändå införandet av en fjärde kunglig orden, Vasaorden, för uppmuntran och 

befordran av ”åkerbruk, bergsbruk, handel och fria konster”. Orden var avsedd som 

belöning för förtjänster inom områden där de s.k. tjänsteordnarna Svärds- och 

Nordstjärneordnarna inte kunde komma i fråga. På så sätt breddade kungen basen av 

potentiella ordensmottagare. Vasaorden hade tre klasser: kommendör med stora 

korset, kommendör och riddare.112 Redan den 8 oktober 1771 hade Gustaf III i en 

                                                
110 Gustavianska samlingen, F 432 (utländska ordnar) och F 526 (Höppener), UUB. Löfström 1948, s. 230–
234. 
111 Löfström 1948, s. 230–231. 
112 Löfström 1948, s. 51, Löwenhielm 1987, s. 30.      
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diktamen till rådsprotokollet framlagt sin avsikt att vid sin kröning instifta en orden. 

”Jag hyser den tancka, at för ädla sinnen och för det allmännas wäl nitiskt tänkande 

Medborgare, ingen ting mera upmuntrande är, än de belöningar, som beteckna och 

utmärckar för allom at deras flit och möda, som trogna tjänster af Mig, som den 

förste Medborgaren och den för det Allmänna mäst nitiske blifwit ihugkomne”, 

förklarade Gustaf III. Som exempel på belöningarnas välgörande makt pekade 

kungen på de medaljer som under Adolf Fredriks tid ”blifwit utdelte åt dem af 

allmogen samt andre Odals-Män, som genom idoghet och arbetsamhet dem 

förtjänt”. Vidare konstaterade han att han genom denna orden skulle kunna 

ihågkomma förtjänte personer av de ofrälse stånden vid sidan av adeln och 

ridderskapet. Orden skulle utdelas oberoende av ”caracter eller stånd [...] Alla mine 

trogne undersåtare warandes mig lika käre, och jag med nöje omfamnar de tilfällen, 

då Jag dem kan med Nåd ihugkomma”.113 (Bild 3) 

Diktamen är samtida med den privilegiedebatt som rasade under frihetstidens 

sista år och man kan se att kungens uttalande är påverkat av detta klimat och det 

politiska språk som då brukades. Mösspolitiker och ofrälse gick hårt åt börden som 

grund för ämbetstillsättningar och kritiserade de rådande ståndsprivilegiernas 

grundval. ”Odalmannen” lyftes upp som det historiska idealet. I en oförstörd tid 

hade alla svenska inbyggare utgjort ett odalstånd som sedan hade blivit undertryckt 

av ett växande frälsestånd. Medborgarbegreppet, den samhällsnyttiga medborgaren 

var också en nyhet i den politiska terminologin. Alla kan och bör tjäna fäderneslandet 

och det allmänna bästa, det är inte bara frälset som är ett samhällsbärande stånd. Mitt 

i dessa debatter finner man så Gustaf III med sina ordensplaner. En ny kunglig 

orden hörde knappas annars till de frågor som rådets hattpolitiker prioriterade i dessa 

tider, men Gustaf III gav sina planer tyngd genom att knyta Vasaorden till tidens 

strävanden att stödja lanthushållning och andra praktiska yrkesgrenar och genom att 

inkludera andra grupper än frälset i den nya ordens mottagargrupp.114 Gustaf III:s 

agenda begränsades ändå inte till dessa fysiokratiskt och t.o.m. nästan demokratiskt 

formulerade utgångspunkter. 

                                                
113 Riksens Högloflige Ständers Secrete-Utskotts Protocolls-Utdrag, Af den 19 Maji 1772… 1772. Sekreta 
utskottet föreslog att ständerna i sitt svar till kungen skulle påpeka att kungliga hederstitlar och vedermälen 
kunde missbrukas och att man föredrog att uppmuntra åkerbruk, bergverk och handel på annat sätt, men att 
ständerna överlämnade frågan till konungens eget övervägande. 
114 Om privilegiedebatten och dess begrepp, se Skuncke 1999, Hallberg 2003, Nurmiainen 2003. Se även 
Alm 2002. 
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Gustaf III försökte också genom andra planerade nya ordnar göra det möjligt 

för andra än militärer och en relativt begränsad krets civilämbetsmän att förlänas med 

ordnar. År 1772 gjorde han upp ett förslag till en ”Gustaviansk orden” som skulle 

vara avsedd för prästerskapet som inte kunde göra anspråk på de andra ordnarna.115 

På skisser till ordenstecken ser man ett malteserkors med Vasaättens sköldemärke 

(vasen) mellan korsarmarna och Gustaf Vasas bild och namn (Gustaf Eriksson) i 

mitten. Liksom i fallet Vasaorden planerade kungen alltså att med en Gustaviansk 

orden utnyttja och manifestera den dynastiska kontinuiteten från Vasakonungarna 

och landsfadern Gustaf Vasa. Ordensplanerna strandade dock. Att inkludera 

prästerna i ett system som tidigare endast innefattat den världsliga förvaltningen 

gillades inte av alla. Prästerskapet ingick inte heller i den rangordning, som officiellt 

eller inofficiellt var gällande under 1700-talet, som indelade de världsliga offentliga 

ämbetena i fyrtio klasser, varav de arton första titulerades konungens tromän och de 

övriga tjugotvå var konungens trotjänare. Samma beteckningar användes ändå också 

om en del kyrkliga ämbetsmän i kungliga brev och andra officiella sammanhang. 

Biskopar, superintendenter, pastor primarius i Stockholm och överhovpredikanten 

inom hovkleresiet kallades för tromän, medan hovpredikanterna var trotjänare.116  

Det fanns redan ett kungligt nådemedel som var modellerat just för 

prästeståndet och som också Gustaf III brukade, nämligen teologie doktors värdighet 

och promotion. Teologie doktors grad utdelades endast efter beslut av monarken och 

de flesta teologie doktorspromotionerna arrangerades till 1800-talets slut i samband 

med kungliga – i Finland senare kejserliga – och nationella högtidsdagar. Som Torgny 

Nevéus har konstaterat påminde den första kända teologie doktorspromotionen, som 

var ett led i Gustaf II Adolfs kröning i Uppsala år 1617, mer om ett offentligt 

ordenskapitel än om en akademisk examensritual. Promotionen genomfördes inte i 

universitetet, som innehade solenna rum för akademiska ceremonier, utan i 

domkyrkan.117 Också Gustaf III förstod att utnyttja teologie doktors värdighet och 

titel som en nådegåva, och de högtidliga ceremonier som hörde till. Den 14 oktober 

                                                
115 ”Project til statuter för en andlig orden Kongl. gustavianska orden”, Gustavianska samlingen F 413, UUB. 
116 Bennich-Björkman 1970, s. 61–62, Inkinen 1953, s. 215. 
117 Nevéus 1986, s. 21. Se även Göransson 1968, s. 9–11. Den nationella kyrkliga 
teologiedoktorspromotionen blev under enväldets tid ett stående inslag. Karl XI:s kröning 1675, 100-
årsminnet av Uppsala möte 1693, Ulrika Eleonoras kröning 1719 och Fredrik I:s lyckliga ankomst från 
Hessen 1732 högtidlighölls med promotion. På 1700-talet ytterligare promotioner i Uppsala var 1705, 
1752, 1772, 1779, 1793. det verkar vara just promotionerna i Uppsala som är starkast knutna till 
kungamakten. I Lund firades universitetets 100-årsjubileum år 1768 med promotion. I Greifswald firades 
svensk-pommerskt 300-årsjubileum år 1756. Annerstedt III:2, 1914, s. 235–237, Göransson 1968, s. 11–
12, Nevéus 1986, s. 26, Backman 1927, s. 64, Rosén i Johannesson 1982, s. 194–198. 
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1772 firades promotion ”på ett synnerligen dyrbart sätt” med ärkebiskop Beronius 

som promotor. Fyrtio personer promoverades, alla var kyrkans män. Ingen världslig 

professor ihågkoms, vilket accentuerar intrycket av att teologie doktors värdighet 

under Gustaf III:s tid var ett nådevedermäle riktat till prästerskap och endast i 

marginell utsträckning en lärd grad inom universitetet. Samma tendens fortsatte i 

följande teologiedoktorspromotion var år 1779, det vill säga sommaren efter 

kronprinsens födelse och dop som också hade inneburit en hel mängd av andra 

nådevedermälen, belöningar och upphöjelser.118 

Gustaf III släppte ändå inte tanken på en orden för prästeståndet. År 1778 tog 

han upp frågan på nytt, denna gång under namnet Jehovaorden. Dessa planer kan 

möjligen knytas till kronprinsens födelse i november 1778 som ledde till ett nytt 

ordensregn. Namnet på orden, Jehovaorden, gick tillbaka på en ordensinrättning 

under Karl IX:s tid och ordenstecknet skulle ha varit en kopia av det hängsmycke 

som hade använts då. Den historiserande tendensen är alltså tydligt också här. Inte 

heller dessa planer stöddes av prästerskapet. År 1783 reserverade Gustaf III slutligen 

sex kommendörsband och sexton små kors av Nordstjärneorden för prästerskapet 

som på det sättet hade inneslutits i ordensväsendet.119 Ytterligare en ordensplan som 

inte förverkligades var Gustaf III:s plan för en speciell orden för damer, som skulle 

återuppta den av drottning Kristina skapade Amaranterordens namn och 

ordensmärke. Damerna kom dock att vara en ur det svenska ordensväsendet 

exkluderad grupp långt in på 1900-talet. Katarina II förlänades som utländsk suverän 

serafimerorden år 1763.120 

Av alla dessa ordensplaner var det Vasaorden som förverkligades. Namnets 

anknytning till historien och till Vasaätten betonades vid instiftandet: ”till åminnelse 

af the Store Konungar Wåre Företrädare och Förfäder, som utur Wasa Ätten haft 

theras uprinnelse, samt hwilka på så mångahanda sätt wårdat sig om Swenska Jordens 

upodling och alle Näringars trefnad” och ”emedan Wasan, som warit thenne Ättens 

Sköldmärke, framter then lifligaste beteckning af Åkerbruket, thet Wi egentligen och 

såsom Moder til alla andra Näringar, hafwe genom thenna Instiktelse welat ära, 

                                                
118 Annerstedt III:1, 1913, s. 479–480 och III:3, 1914, s. 236–237, Klinge et al. 1988, s. 476. Johan Lagus, 
kyrkoherde i Idensalmi och anhängare av Gustaf III, hade under riksdagen 1789 presenterats för kungen 
som diskuterade kommande teologiedoktorspromotioner. Gustaf III hade konstaterat att någon promotion 
inte var att vänta före år 1793, vid 200-årsjubileet för Uppsala möte. Kungen hann dock avlida före detta 
och gustavianen Lagus fick vänta på sin doktorstitel till år 1800. Klinge 2006, s. 57 och 61. 
119 Löfström 1948, s. 291–294. Väänänen 1994 om nådevedermälen till prästerskap i allmänhet och för det 
finska prästerskapet i synnerhet.  
120 Löfström 1948, s. 294, Areen & Lewenhaupt II, 1942, s. 477–478. 
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upmuntra och belöna”. Vasen blev ordens viktigaste emblem.121 Några år efter 

Vasaorden instiftades också Vasa hovrätt (1776). År 1774 hade Gustaf Vasas staty 

avtäckts utanför Riddarhuset i Stockholm, och 1786 uppfördes operan Gustaf Wasa 

skriven av Gustaf III och Johan Henric Kellgren. Vasaorden bör alltså också ses i 

samband med detta, som ett led i skapandet av olika institutioner och monument 

som bar Vasanamnet.122  

I ordenskapitlet den 28 maj 1772, dagen före kröningen, utfärdade kungen 

ordens statuter och utnämnde de första ordensmedlemmarna. Den 17 juli samma 

sommar utsågs av kungen till Vasaordens högtidliga instiftelsedag. Instiftelsen 

inleddes med gudstjänst i Slottskapellet dit kungen, i Serafimerordens dräkt, begav sig 

med arvfurstarna, samtliga serafimerriddare och kommendörer av Svärds- och 

Nordstjärneorden – samtliga i ordensdräkter. Därefter avlade kungen som ordens 

stormästare ”des lifliga ed”, det vill säga en muntlig ed, varefter han upptog och 

dubbade de vid kröningen utnämnda kommendörerna med stora korset, 

kommendörerna och riddarna. Dessas ordning inom orden hade dagen innan 

stadgats genom lottning.123 De första kommendörerna med stora korset av 

Vasaorden var hovmarskalken friherre Charles (Carl) De Geer, översten friherre 

Hans Ramel och landshövdingen friherre Gabriel Falkenberg. Senare samma år 

förlänades också greve Carl Fredrik Scheffer och markis de Mirabeau, en av de 

ledande franska fysiokraterna, kommendörskapet med stora korset. Därutöver 

utnämndes den 28 maj 1772 tre kommendörer och 28 riddare av Vasaorden. Bland 

riddarna fanns många ofrälse ståndspersoner som professorerna Per Adrian Gadd, 

Per Kalm och Anders Berch, konstnärer som Jean Eric Rehn, Gustaf Lundberg och 

Alexander Roslin samt brukspatroner, grosshandlare och borgmästare. Listan 

innehöll dock också adelsmän.124  

Genom Vasaorden och Svärdsordens riddarklass, och senare år 1783 

Nordstjärneordens för präster vikta ledamotskap, kunde också ofrälse förlänas en 

orden. Vid instiftandet av Vasaorden poängterade kungen detta syfte; alla hans 

undersåtar var honom lika kära och värda utmärkelser. Det var dock genomgående 

                                                
121 Löfström 1948, s. 295–296.  
122 Skuncke 1993 har visat på symbolvärdet av ”den tredje gustaven” vid den dåvarande arvprinsens födelse 
(s. 71–82) och Vasakungarnas roll i prinsens undervisning (s. 142–148, 241–252). Om operan Gustaf Vasa, 
se Skuncke & Ivarsdotter 1998, s. 100–112. Om Gustaf III:s projekt för invigning av Gustaf Vasa-statyn 
1773, Delblanc 1965, s. 157–163. Grundandet av Vasa hovrätt 1776, se del 2 och Tandefelt 2000.  
123 Ordensprotokoll 28.5.1772 och 17.7.1772, Utdrag ur ordensprotokollen. Avskrifter av E. Areen och S. 
Lewenhaupt 1761–1790, KMO, Stockholm.     
124 Matrikel öfwer Kongl. Maj:ts Orden, KMO, Stockholm. 
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adel och ofrälse ståndspersoner som under Gustaf III:s tid berördes av den nåd som 

ordensförläningar innebar. För övriga skapades andra former. Kungens intresse för 

att skapa ordnar för undersåtar med en mera bred social bakgrund hindrade inte en 

stark favorisering av högadel som präglade den första delen av hans regeringstid.  

 

 

O r d e n s t e c k e n ,  a d e l s k a p  o c h  u t n ä m n i n g a r  h ö s t e n  1 7 7 2  

 

Det utökade antalet kommendörer inom de kungliga ordnarna kom väl till pass efter 

statsvälvningen. Antalet riddare av Svärdsorden var inte fast och vid behov kunde 

många riddare utses. Vid Gustaf III:s kröning i maj 1772 hade 185 nya riddare av 

Svärdsorden utnämnts. Den 12 och den 22 september 1772 utnämndes ytterligare 

145 riddare. År 1772 fick riket således sammanlagt 330 nya riddare av Svärdsorden 

(se bilaga 1), vilket är ungefär samma storleksordning som när orden grundades och 

de första svärdsriddarna utnämndes år 1748. Då utnämndes sammanlagt 356 riddare 

på lilla och stora ordensdagen.125 I en jämförelse med antalet nya riddare som utsågs 

på ordensdagarna under åren efter 1772 är antalet svärdsriddare från detta år 

betydande. Under år 1773 utsågs tre riddare, året därpå två, och året därpå tio. År 

1776 utnämndes åtta riddare. Antalet kommendörer och riddare av 

Nordstjärneorden, hade som vi sett höjts och flera civila ämbetsmän kunde också 

distingeras med ordensinnehav. Man måste inte vänta på att äldre riddare och 

kommendörer av orden skulle avlida. Den 12 september och på den lilla ordensdagen 

den 30 november 1772 utnämndes sammanlagt elva nya kommendörer och tolv nya 

riddare av Nordstjärneorden, vilket dock var betydligt lägre än antalet nya 

utnämningar inom Svärdsorden.126  

Den 12 och 22 september 1772 utnämndes riddare av Svärdsorden som alla på 

olika sätt hade deltagit i statsvälvningen. De kom från regementen som hade varit av 

betydelse i Stockholm, i Finland eller Skåne. Speciellt väl företrädda var de i 

                                                
125 Bergroth 1997–1998, s. 71–77. 
126 De årliga hovkalendrarna innehöll förteckningar över samtliga ordnars riddare och kommendörer, men 
angav inte när de förtecknade riddarna hade utnämnts. Den otryckta Matrikel öfwer Kongl. Maj:ts Orden, i 
KMO:s arkiv är däremot organiserad i kronologisk ordning enligt utnämningsdatum. Det är denna matrikel 
som här har begagnats. I en odaterad handskriven förteckning i Gustavianska samlingen har Gustaf III listat 
ämbeten som meriterar för kommendörskap i Nordstjärneorden med konklusionen att 44 personer å tjänstens 
vägnar kan aspirera på kommendörskap inom Nordstjärneorden, men endast 24 kan få. Gustavianska 
samlingen F 413, UUB. 



  55 

Stockholm verkande regementena.127 Bland riddarna som dubbades den 12 

september fanns kammarherrarna Taube och Örnfelt som tillsammans med kungen 

hade stigit fram inför livgardet på borggården morgonen den 19 augusti. Därutöver 

finner man bland de utnämnda kaptener, löjtnanter, kornetter och annat befäl av 

livdrabanterna, livgardet, livdragonerna – Adolf Fredrik Munck – amiralitetet, 

artilleriet och fortifikationen som samtliga varit av betydelse i Stockholm. Från den 

finska sidan belönades några av Nylands dragoner, Lätta dragonerna – bl.a. 

Sprengtportens adjutant Lorens Peter Almqvist, adlad Almfelt – Åbo Läns 

infanteriregemente, Nylands infanteriregemente, Zöge Manteufels regemente – som 

hade varit posterat på Sveaborg och tagit aktiv del av upproret där – Arméns flotta, 

Björnbergs regemente – förlagda på Sveaborg – samt Savolax fotjägare. Befäl av 

Upplands infanteriregemente, Östgöta infanteriregemente och Jämtlands infanteri 

fanns också representerade.128 

Den 22 september utnämndes ytterligare befäl av Norra skånska 

kavalleriregementet, Södra skånska kavalleriregementet, Spands dragoner, artilleriet, 

fortifikationen, Skaraborgs infanteriregemente, Kronobergs infanteriregemente, 

Östgöta infanteriregemente, Helsinge regemente, Björnbergs regemente – bl.a. 

Sprengtportens andra adjutant Carl Adolf Möllersvärd – Savolax regemente, 

Värmlands regemente, Fredrik Adolfs regemente, Arméns flotta, Savolax fotjägare, 

Upplands infanteriregemente.129 Det var uppenbarligen krafterna från Skåne och 

ytterligare personer från Finland som ihågkoms den dagen. 

Den 12 september 1772 utnämndes dessutom femton kommendörer av 

Svärdsorden och den 30 november, på lilla ordensdagen, ytterligare nio stycken. 

Bland kommendörerna finner man både sådana som aktivt hade stött Gustaf III och 

sådana som uppenbarligen uppmärksammades av kungen av andra orsaker. Samtliga 

var äldre herrar. Den yngsta, landshövdingen friherre Johan Abraham Hamilton, var 

38 år gammal. De flesta hade dock hunnit fylla 50. Det var män som hade hunnit 

                                                
127 Axel von Fersen skrev i sina minnesanteckningar att ”alla de af Konungens parti, som deltagit i 
händelserna den 19 Augusti, erhöllo lilla Svärdsordens-stjernan”. Fersen III, 1869, s. 132. Matrikel öfwer 
Kongl. Maj:ts Orden i KMO bekräftar bilden av ett åtminstone synbarligt heltäckande belönande. Se 
bilaga 1 för förteckning över alla riddare av Svärdsorden som utnämnts 12 och 22.9.1772. 
128 Matrikel öfwer Kongl. Maj:ts Orden, KMO, Stockholm. Fänriken av Upplands infanteriregemente Lars 
Philip Hierta som blev riddare den 12 september är uppenbarligen samma Hierta som den 19 augusti 
stannade den flyende C. F. Pechlin, som, eftersom Hierta inte hade någon skriftlig order, ändå fortsatte sin 
färd bort från Stockholm. Hos Malmström är denne Hierta dock löjtnant, men med initialerna L. Ph. Se 
Malmström VI, 1901, s. 387. G. J. Ehrensvärd bekräftar dock att det är samma person i sina 
dagboksanteckningar och anger att han var fänrik, Ehrensvärd 1877, s. 415. 
129 Matrikel öfwer Kongl. Maj:ts Orden, KMO, Stockholm. 
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avancera så långt i sin karriär att följande steg var kommendörskap. För att utnämnas 

till kommendör inom en orden måste man tidigare ha uppnått riddarvärdighet.130  

Av dessa sammanlagt 24 personer hade några uttryckligen stött och bistått 

Gustaf III vid statsvälvningen. Framför allt de 12 september utnämnda herrarna hade 

starka kopplingar till den 19 augusti och den rojalistiska kretsen. På lilla ordensdagen 

verkar de utvalda i högre grad vara bestämda utgående från en rutinartad tågordning 

som mera tog hänsyn till ämbete och rang än till en kunglig nåd man vederfors på 

grund av sina insatser. Den 12 september 1772 utnämndes följande herrar till 

Kommendörer. Den snart 60-årige friherre Conrad Christoffer De Carnall hade varit 

en av de centrala aktörerna i Stockholm den 19 augusti. Han hade varit delaktig i 

bildandet av den rojalistiska klubben Svenska Botten och stod Sprengtporten nära. 

Vid statsvälvningen hade han i uppgift att tillsammans med andra officerare hålla 

kungens anhängare bland borgerskapets kavalleri färdiga att inskrida vid rätt tid. De 

Carnall, general Fredrik Horn och ett antal andra officerare höll det i rådssalen 

fängslade rådet under uppsikt då de var satta i arrest. Samma höst sändes han till 

Finland för att biträda Augustin Ehrensvärd vid överbefälet i Finland. När 

Ehrensvärd avled övertog De Carnall uppgiften.131  

Överstelöjtnanten, friherre Carl Ehrenkrook, svåger till Carl Fredrik Scheffer, 

var den äldsta av de utnämnda kommendörerna, född 1696. Ehrenkrook och kapten 

König var de första som i rapportsalen på morgonen den 19 augusti undertecknade 

den nya trohetseden till kungen.132 Konteramiralen vid galärflottan Carl Tersmeden, 

som spelade en avgörande roll när flottans inställning till statsvälvningen avgjordes i 

Stockholm, och den snart 70-årige Claes Robert Charpentier, överste och chef för 

artilleriregementet sedan 1770, hörde också till dem som bidragit med insatser vid 

statsvälvningen och därför belönades med kommendörskap. Friherre Hampus Stellan 

Mörner, överste för kronprinsens husarregemente, var hertig Karls närmaste 

medhjälpare vid revolten i Skåne. Han blev i september 1772 förste stallmästare hos 

hertigen. Den 42-årige överstelöjtnanten vid arméns flotta Henric af Trolle hade den 

enklaste bakgrunden bland dessa kommendörer. Hans far hade blivit adlad när sonen 

redan hade uppnått vuxen ålder. Trolle var en av aktörerna under revolten i Finland. 

Han engagerades av Sprengtporten och var i egenskap av befälhavare för sjömakten 

                                                
130 Nedanstående redogörelse för de med ordnar, adelskap och befordringar distingerade militärerna bygger 
på Malmström VI, 1901, KMO:s matrikel samt person- och släktartiklar i SBL.  
131 Malmström VI, 1901, s. 267–268, s. 379, Beckman 1931, s. 415–422. 
132 Malmström VI, 1901, s. 399, skriver felaktigt att König skulle ha utnämnts till kommendör av 
Svärdsorden, men detta påstående stöds inte av KMO:s matrikel. Däremot fick han överstefullmakt. 
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på Sveaborg en viktig tillgång. af Trolles uppgift var att ansvara för fartyg och 

förnödenheter inför avfärden från Sveaborg. Tillsammans med Carl August 

Ehrensvärd inväntade han bröderna Sprengtporten på Sveaborg i augusti 1772.  

Den 45 årige greve Fredrik Posse, som med Trolle hörde till de yngre bland de 

nya kommendörerna, hade 1772 tillsammans med greve Johan Sparre utnämnts till 

generaladjutant hos konungen, en tjänst som han innehade t.o.m. år 1780. Posse hade 

varit en aktiv mössa, men lyckades under statsvälvningen vinna Gustaf III:s 

förtroende. Han kom under de följande åren att inneha en mängd militära 

förtroendeuppdrag och ämbeten. Han blev med tiden också serafimerriddare. Han 

var lojal med sin kung men kom med tiden att uppfattas som rätt så oföretagsam. År 

1780 blev han kommenderande general i Finland och således avlägsnad från hovet i 

Stockholm. Den drygt tio år äldre Sparre ansågs däremot vara sin tids skickligaste 

militärer. Han blev den 12 september 1772 utsedd till kommendant på Sveaborg. 

Den sextioårige greve Mauritz Casimir Lewenhaupt, överste för Bohusläns 

dragonregemente, var den som vid statsvälvningen arresterade överståthållare Ture 

Gustaf Rudbeck. Mauritz Casimir Lewenhaupts tio år yngre svåger översten greve 

Charles Emil Lewenhaupt var den som öppnade och avslutade adelns och 

ridderskapets överläggningar under riksdagen 1771–1772.133 Reinhold Anrep var 

överste för artilleriet och riddare av Svärdsorden sedan 1760. Artilleriets befäl och 

manskap hade den 19 augusti snabbt anslutit sig till kungens sak. Friherre Johan 

Abraham Hamilton, var till sin utbildning militär men verkade sedan år 1766 som 

landshövding i Örebro län. Han var representant för hattpartiet vid 1760-talets 

riksdagar. Hamilton försåg kronprinsen och senare kung Gustaf med information om 

norrmännens missnöje med Danmark – hans län innefattade t.o.m. år 1779 också 

Värmland. Eventuellt var det dessa tjänster som förlänade honom kommendörskap. 

När Sprengtporten i början av augusti skulle övertyga centrala officerare på Sveaborg 

att stödja revolten framställde han företaget som mycket större än det egentligen var: 

Sinclair i Stralsund, kommendant Gyllengranat i Göteborg, överste Hierta med 

Dalregementet, landshövding Hamilton med dalallmogen var med hävdade han.134 

Den snart femtioårige greve Fredrik Carl Dohna var sedan sista juli 1772 

kaptenlöjtnant med generalmajors karaktär vid livdrabantkåren i Stockholm. Den 

sista december 1772 utnämndes han till överste för livdragonregementet. Han var 

                                                
133 Jägerskiöld 1977–1979a, s. 626–627. 
134 Malmström VI, 1901, s. 362. Malmström hänvisar till Sprengtportens berättelse i Uppsala 
universitetsbibliotek. 
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inte någon framstående militär, tvärtom. Kammarherren friherre Gustaf Johan 

Ehrensvärd skrev om honom att han var en av de generaler ”som för armén och ett 

krig nog kunde umbäras”.135 Grevens styvmormor var sondotterdotter till rikskansler 

Axel Oxenstierna och genom henne kom han att ärva släkten Oxenstiernas Tidö med 

det Oxenstiernaska arkivet som Gustaf III utan framgång försökte förvärva, vilket 

inte kan ha varit obetydligt som bakgrundsfaktor för hans välvilja gentemot greve 

Dohna.136 Friherre Conrad Christoffer von Blixen, naturaliserad svensk adelsman 

sedan 1756, friherre den 7 maj 1772, var överste för ett värvat regemente i Stralsund. 

Under riksdagen 1771–1772 fanns von Blixen i Stockholm. När mössrådet i juli 1772 

hade börjat få underrättelser om att något upproriskt var på färde utsågs 

generalmajor Blixen och överstelöjtnanten P. Schönström att resa till Dalarna för att 

sondera befolkningens sinnelag och följa spannmålsunderstödet till dessa av 

hungersnöd drabbade trakter. Mössanhängaren, landshövdingen Anders Rudolf Du 

Rietz sändes samtidigt till Värmland på ett liknande uppdrag. Conrad Christoffer von 

Blixen förefaller vara den minst progustavianska av de 15 första kommendörerna. 

Generalmajoren och chefen för Älvborgs regemente Baltzar Philip von Wolfrath 

blev både kommendör av Svärdsorden och svensk friherre i september 1772. Han 

tog inte introduktion. Han avancerade tre år senare till generallöjtnant och blev 

kommendör av Svärdsorden med stora korset år 1778. År 1781 blev han chef för 

Björneborgs regemente och fick avsked samma år. Hans inställning till eller position 

under statsvälvningen 1772 har inte kunnat fastställas.137 

De flesta av dessa femton kommendörer hade hjälpt kungen i Stockholm 

under den intensiva dagen den 19 augusti. Mörner belönades för sin andel i revolten i 

Skåne och Trolle för sina insatser i Finland. Den 30 november 1772, på lilla 

ordensdagen, utnämndes ytterligare nio kommendörer av Svärdsorden. Dessa 

utnämningar var mindre knutna till insatser under statsvälvningen än de ovanstående. 

Några var t.o.m. gamla motståndare. Riksrådet friherre Christopher Falkengréen hade 

hört till mösspartiets främsta män och hade under statsvälvningen suttit fängslad på 

slottet med det övriga rådet. Också under Gustaf III:s regeringstid räknades han av 

de ryska sändebuden som en vän. Han kvarstod ändå i rådet som sjömilitär expert 

och år 1776 utnämndes han till president i amiralitetskollegium, en position som 

snarast minskade hans inflytande på viktiga frågor. Gustaf III:s uppfattning om 

                                                
135 Ehrensvärd 1877, s. 101. 
136 Hildebrand 1945, s. 326–327. 
137 Schlegel & Klingspor 1875, s. 328. 
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Falkengréens förmåga att utveckla flottan var inte hög. Falkengréens upphöjelse till 

kommendör måste sannolik ses som ett uttryck för principen att man skall smickra 

sina motståndare till lojalitet. Han kom senare också att bli kommendör med stora 

korset av Svärdsorden och Serafimerriddare. Generalmajor Alexander Mikael von 

Strussenfelt, direktör vid fortifikationen, hade under statsvälvningen vägrat avlägga 

ed på den nya regeringsformen och var en kort tid arresterad. Efter att han blivit 

frisläppt blev han ganska nådigt bemött av Gustaf III och utnämndes till 

kommendör av Svärdsorden.138 

På grund av Nordstjärneordens begränsade antal kommendörer och riddare 

kunde inte samma massiva utnämningspolitik begagnas inom den civila 

ämbetsmannakåren som inom den militära. Den 12 september 1772 utnämndes 

underståthållaren Axel von Axelsson, landshövdingen i Stockholms län greve J. J. 

Gyllenborg och den 73-årige statssekreteraren i krigsexpeditionen Carl Carlschöld till 

kommendörer. Axel von Axelsson hade under statsvälvningen varit kungen trogen, 

medan överståthållaren Ture Gustaf Rudbeck hade visat sig opålitlig. De löpande 

ärendena överlämnades under hösten 1772 åt von Axelsson, som alltså åtnjöt stort 

förtroende hösten 1772.139 Ytterligare åtta kommendörer utnämndes på lilla 

ordensdagen den 30 november 1772. Riksrådet Melchior Falkenberg och 

landshövdingen friherre Johan Lagerflycht efterträdde riksrådet greve Gyllenstierna 

och landshövdingen friherre Tilas, medan de sex övriga tillkom på den nya kvot 

kommendörer inom orden som Gustaf III hade infört redan i maj 1772. Det var två 

presidenter, en landshövding, en statssekreterare och två hovmarskalkar.140 Den 12 

september 1772 utnämndes fyra riddare, den 30 november ytterligare sju. En överste 

                                                
138 Övriga kommendörer som utnämndes 30.11.1772: Landshövdingen för Nylands och Tavastehus län 
friherre H. H. Boije avancerade en månad senare till presidentposten i statskontoret. Översten för 
Dalregementet friherre Carl Hierta, en framstående man bland hattarna, hade under riksdagen talat för 
adelsprivilegierna, t.o.m. vid behov under beskydd av en utökad kungamakt. Hierta blev våren 1773 
generalmajor i armén. Översten för drottningens livregemente, generalmajoren friherre Arvid N. von Höpken 
blev år 1777 överkommendant i Stralsund, men hade inte vistats i Sverige sedan 1750-talet. von Höpken var 
äldre bror till kanslipresidenten och riksrådet greve Anders Johan von Höpken och presidenten friherre Carl 
Fredrik von Höpken. Landshövdingen och generalmajoren, friherre Carl Sparre blev också ståthållare i 
Stockholm våren 1773. Kommendanten i Karlskrona greve Anton Johan Wrangel avancerade inom 
amiralitetet. Riksrådet friherre Anders Reinhold Wrangel hade blivit invald i rådet den 12 maj 1772, 
entledigades med hela rådet den 22 augusti samma år för att återinkallas samma dag. Översten för 
änkedrottningens livregemente friherre Otto Jacob Zöge Manteufel var vid denna tid envoyé extraordinaire 
vid preussiska hovet.  
139 Överståthållaren Rudbeck försökte 19.8.1772 förmå magistraten att styra borgerskapets kavalleri- och 
infanterikårer och begav sig t.o.m. själv ut på stadens gator för att uppmana borgarna till motstånd mot 
kungens kupp. Boëthius 1943, s. 383–384, 387.   
140 Greve C. W. von Düben, friherre A. Silfverschöld, friherre P. A. Örnsköld, friherre P. F. v. Hegardt, 
greve N. P. Gyllenstolpe och friherre A. G. Leijonhufvud. 
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Wilhelm Benett utnämndes till kommendör av Vasaorden den 22 september 1772 

och en riddare utnämndes den 20 november 1772, hovsekreteraren B. G. Geijer.141  

De flesta av de den 12 september 1772 upphöjda kommendörerna fick också 

andra belöningar denna höst och vinter. Många av de obetitlade adelsmännen 

upphöjdes till friherrligt stånd och många befordrades. De Carnall, Charpentier, 

Ehrenkrook, von Axelsson blev friherrar den 12 september. De Carnall, Charpentier, 

Ehrenkrook, M. C. Lewenhaupt, Mörner, Posse, J. Sparre befordrades till 

generalmajorer i armén. Tersmeden blev varvsamiral i Karlskrona; Saltza och König 

blev överstar, alla gardets officerare befordrades; underofficerarna fick medaljer och 

livstidspension, manskapet en dukat var.142 Befordran var den mest förekommande 

belöningen. Många befordrades först enbart till karaktären för att få en verklig 

position senare när sådan uppenbarade sig. Göran Magnus Sprengtporten och Boije 

vid livdrabanterna blev överstelöjtnanter; Carl August Ehrensvärd (Sveaborg), 

Anders Leijonhielm (Zöges värvade regemente, Sveaborg) och Carl Hintzenstern 

(Åbo läns regemente) blev majorer – den sistnämnde naturaliserades den 13 

september 1772 som svensk adelsman under namnet von Hintzenstern. Trolle blev 

överste i armén. 

Sammanlagt 81 personer nobiliserades, naturaliserades eller adopterades under 

ett adligt nummer under september månad 1772. Av dessa återfinns 63 bland de 

introducerade ätterna.143 Den 29 maj 1772, i samband med kröningen, hade däremot 

bara tre personer nobiliserats.144 Även om kröningen i maj hade högtidlighållits 

genom dubbandet av ett stort antal riddare, hade den inte gett upphov till ett massivt 

nobiliserande. Kröningen hade, tänker man sig, varit det naturliga tillfället att 

nobilisera för kungen viktiga krafter, men dessa tre (sedermera introducerade) 

adelsmän tyder inte på någon systematik.145 Man får gå till september månad för att 

finna en genomtänkt användning av nobiliseringen som nådevedermäle. 

                                                
141 Matrikel öfwer Kongl. Maj:ts Orden och De kungliga svenska riddarordnarnas protokoll 1748–1929 II 
1761–1790 A I D:2 utdrag, 22.9.1772, KMO, Stockholm.  
142 Malmström VI, 1901. 
143 Summorna 81 och 63 avser just personer och inte antalet ätter som var lägre. Flera personer kunde adlas 
eller naturaliseras under samma namn och nummer, andra kunde adopteras på en släktings nummer och bli en 
del av en redan existerande ätt. Antalet nobiliseringar är lätta att räkna eftersom det sedan gammalt har 
upprättats matriklar. Som grund för siffrorna i detta avsnitt är Rehbinder 1781, 1782, 1794, som har 
förtecknat den introducerade adeln i nummerordning, och Schlegel & Klingspor 1875, som innehåller den 
ointroducerade adeln.  
144 Dessa var bergsrådet Samuel Sandel, Sofia Magdalenas informator Eric Sotberg samt teologie 
professorn i Strasbourg, legationspredikanten vid svenska beskickningen i Paris F. C. Baer. 
145 I RF 1720 § 44 sades att kungen skulle vara ”så nådig inga flere med adelig sköld att benåda, än allenast 
några få vid dess kröning”. Valentin 1915, s. 239. 



  61 

I september 1772 nobiliserades först några enstaka på separata datum. 

Landskamreraren i Nylands och Tavastehus län Johan Alopæus adlades Nordensvan 

redan den 2 september för hans insatser och stöd i samband med upproret i Finland. 

Tre dagar senare nobiliserades den inte ens tio år gamla Johan Henric Schytz i 

anseende till sin avlidne fars förtjänster som direktör vid svenska ostindiska 

kompaniet, vilket inte verkar ha något att göra med statsvälvningen. Den 8 

september adopterades bröderna Alexander och Daniel Corvin på sin brors Johan 

Nordenanckars adliga nummer. Den yngre av dem var löjtnant vid artilleriet och 

befordrades samma månad till kapten i armén. Han har således eventuellt tagit del av 

den s.k. regementsförändringen, men det är sannolikt att det är Johan Nordenankars 

insatser som belönades med adoption av bröderna. Han var generaladjutant vid 

örlogsflottan och hade på 1760-talet undervisat prins Karl i sjömansyrket. Johan 

Nordenkar själv befordrades den 12 september 1772 till konteramiral och till hos 

Hans Maj:t tjänstgörande generaladjutant vid flottan. Samma vinter blev han 

tillförordnad chef för galärflottan i Stockholm. Fyra år senare blev han vice amiral 

och amiralitetsråd i amiralitetskollegium.146 

Den 12 september då så många riddare och kommendörer utnämndes skedde 

också några nobiliseringar av tre civila och en militär som inte nödvändigtvis var 

knutna till statsvälvningen.147 Den 13 september 1772 var det däremot stor utdelning 

av adlig värdighet med anledning av statsvälvningen. Sammanlagt 31 nya ätter 

skapades, fem ätter naturaliserades som svensk adel och två personer adopterades på 

en släktings adliga nummer. (Se bilaga 2). Åtta av dessa ätter tog aldrig introduktion, 

men de flesta tog ut adelsdiplom och fick ett vapen. Alla berörda herrar – 60 

personer – var militärer, med undantag av en handfull personer som nobiliserades 

med sina respektive släktingar som uträttat något inom det militära. Nobiliseringarna 

var i första hand riktade till ofrälse befälspersoner inom det militära. I många fall 

nobiliserades flera bröder, eller personer som var på annat sätt släkt, på en gång 

under samma adliga nummer. Johan Christoffer Toll naturaliserades således 

tillsammans med sina två bröder och en kusin. 

J. M. Sprengtporten, som för att sporra befäl och manskap i Finland hade lovat 

folk adelskap, titlar och gratifikationer, lyckades utverka nådevedermälen till de sina. 

                                                
146 Jägerskiöld 1990–1991, s. 179, Rehbinder 1781, s. 248–249. 
147 Förste expeditionssekreteraren Samuel Sernander (Sernskjöld, nr 2027), Pehr Bring (Lagerbring, adoption 
under kanslirådet Sven Lagerbrings nummer, nr 2061) och sekondmajoren vid Hessensteinska regementet 
Mårten Fredric Kjerrulf (Kjerrulf von Wolffen, nr 2074). Rehbinder 1781, s. 315–316, 383–386, 404–405. 
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Tjugo av de 60 adlade har tjänstgjort vid regementen i Finland och tydligtvis deltagit i 

Sprengtportens operationer.148 Om tio sägs i Johan Adam Rehbinders matrikel 

uttryckligen att de kommenderats under Sprengtportens befäl från Helsingfors till 

Stockholm. Bland dessa igenkänns Sprengtportens adjutant Almquist (adlad Almfelt), 

fänrik Cosswa (Anckarsvärd), som lockade riksrådet Esbjörn Reuterholm från 

dennes gård Svidja i Nyland till arrest på Sveaborg, samt flera i Finland bekanta 

adelssläkter som von Wright, von Born, von Konow, af Enehjelm m.fl. Åtminstone 

tio av de adlade har tjänstgjort i Stockholm.149 Till dessa hörde auditören vid livgardet 

Christian Stenhof, adlad under samma namn, som den 19 augusti 1772 som härold 

kungjort kungens bud och befallningar för Stockholms invånare och löjtnanten vid 

änkedrottningens regemente Carl von Axelsson, bror till underståthållaren von 

Axelsson, som tjänstgjort under Sprengtportens befäl i Stockholm. Som ett tecken på 

betydelsen av upproret i Skåne finner vi bland de naturaliserade och nobiliserade 

Johan Christoffer Toll och Abraham Hellichius (med namnet Gustafschöld). Kapten 

Hellichius hade varit en nyckelperson under revolten i Kristianstad.150 (Mera om 

honom nedan.) 

Den 25 september har ytterligare nio personer (sju ätter) nobiliserats. Ingen av 

dessa tog dock introduktion. De representerade samtliga det militära och kom från 

Östgöta infanteriregemente, Arméns flotta, Smålands kavalleri, fortifikationen, 

Dalregementet, artilleriet på Sveaborg, Björnbergska regementet, Åbo läns regemente 

och Blixenska regementet. Om en, Johan Carl Dunker, sägs uttryckligen att han 

ingick i de trupper som kommenderades från Sveaborg till Stockholm.151 

Följande vår den 10 mars 1773 dyker ytterligare en person som tjänstgjort ”vid 

regementsförändringen” i Stockholm upp i matrikeln, en naturaliserad 

generalkvartermästarelöjtnant von Röök vid Stockholmsbrigaden. De fyra personer 

som nobiliserades på Gustaf III:s födelsedag den 24 januari 1773 verkar inte ha haft 

något med statsvälvningen att göra, med undantag av löjtnanten i fortifikationen 

Magnus Nordgrén (adlad Ehrenpalm) som sedan 1762 varit kommenderad till 

Kristianstads fästning och som i augusti 1772, under skenet av flykt, hade ridit från 

Kristianstad till Landskrona för att meddela prins Karl (sedermera hertig Karl) om 
                                                
148 Fem vid arméns flotta, tre vid Nylands infanteriregemente, två vid Nylands och Tavastehus läns 
dragonregemente, en vid lätta dragonkåren, tre vid Björnbergs regemente, en vid Åbo läns regemente och en 
vid Björneborgs regemente. 
149 En vid livgardet, tre vid änkedrottningens regemente, en vid artilleriregementet, en vid fortifikationen, en 
vid livdrabantkåren, två vid Flemingska regementet och en vid konungens regemente.  
150 Mellander 1933, s. 41. 
151 Schlegel & Klingspor 1875. 
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revolten i staden. Under hela år 1773 nobiliserades eller naturaliserades 15 ätter och 

ytterligare sex personer adopterades på annans adliga nummer.152 Under 1770-talet 

nobiliserades ständigt ett antal ätter varje år, men några motsvarande stora grupper av 

nobiliserade finner man inte. 

Två grevar och åtta friherrar kreerades också under september månad 1772. 

Fredrik och Gustaf Adolf Horn af Åminne förärades den 13 september 1772 

grevevärdighet (grevl. ätten nr 92). Fredric Horn utnämndes då också till 

generallöjtnant. I J. A. Rehbinders adelsmatrikel från år 1781 berättas om Fredric 

Horn att han ”wid den då [1772] för sig gångne Regements-förändringen, medelst 

dess nitiske tjenstgöring under hans Kongl. Maj:ts Egit höga befäl, ådagalagt sin 

trohet emot högstberörde konung och Fäderneslandet.”153 Han förefaller att ha njutit 

av kungens nåd under resten av sitt liv. Då han år 1780 begärde avsked från sin 

överstebeställning hugade K.M. honom med accords ersättning och pension samt 

med tillstånd att stå kvar i armén som general med generallöjtnants lön.154  

Den 12, 13, 16 och 22 september 1772 upphöjdes Carl Constantin De Carnall, 

Carl Lagerflykt och underståthållaren Axel von Axelsson, översten för Kronobergs 

regemente Otto Wilhelm von Rosen, Carl Ehrenkrook, generalmajoren och chefen 

för Älvsborgs regemente Baltzar Filip von Wolffradt (tidigare Wulfrath), Clas Robert 

Charpentier och översten vid Savolax läns regemente Carl Johan Schmidefelt till 

friherrar.155  

Också grevarna och friherrarna var i första hand militärer med von Axelsson 

som den enda civila. Mönstret är detsamma bland de nobiliserade. Bara två personer 

inom den civila förvaltningen nobiliserades som tack för insatser under 

statsvälvningen, Johan Alopæus i Helsingfors och sekreteraren i lagkommissionen 

                                                
152 J. Ch. Barfod skriver om nobiliseringen av Nordgrén och andra upphöjningar i Skåne med anledning av 
statsvälvningen. År 1773 blev ytterligare räntemästare Testrup kunglig räntemästare. Ytterligare fick 
inspektor Widell postdirektörs, rektor Lunnell professors och häradshövding Witte lagmans karaktär. Den 
som enligt Barfod utverkade alla dessa nådevedermälen var Johan Christoffer Toll, som också enligt samme 
sagesman motarbetade alla belöningar till chefen för borgerskapets paraderande militär, rådmannen i 
Kristianstad Jöns Gram. Barfod 1963, s. 262–264. Övriga nobiliseringar: Kungliga arkiatern Nils Rosén von 
Rosensteins dottersöner, söner av professorn i Uppsala Samuel Aurivillius, adopterades i maj och Magnus 
Stjernheim, som under statsvälvningen tjänstgjort under hertig Karls befäl i Kristianstad, adopterades under 
sin farbrors nummer. 
153 Rehbinder 1781, grevl. ätten 92.   
154 Rehbinder 1781. Då man avgick med accords ersättning innebar det att efterträdaren betalade en en 
sinsemellan avtalad summa för att få överta ämbetet. Systemet var egentligen förbjudet, men förbudet 
kringgicks ofta. 
155 Rehbinder 1781 och Schlegel & Klingspor 1875. Av dessa tog Lagerflykt, De Carnall, Ehrenkrook, 
von Wolffradt och Charpentier inte introduktion. 
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Samuel af Ugglas i Stockholm.156 Det var militären som i första hand hedrades och 

dekorerades. Det var också inom det militära kungen delade ut gratifikationer och 

pensioner och det var befälspersoner som tackades med karaktärsbefordringar och 

befordringar till tjänster. Av de 81 personer som nobiliserades i september 1772 blev 

sjutton också riddare av Svärdsorden. Omkring tio uppnådde riddarvärdighet senare i 

livet, många i samband med firandet av kronprinsens födelse och dop, andra under 

det ryska kriget 1788–1790. Sammanlagt arton av de nyadlade hade blivit riddare av 

Svärdsorden redan före statsvälvningen.157 

Det var självfallet militären som hade skapat de omedelbara förutsättningarna 

för maktövertagandet – utan stödet från regementen i Nyland, Skåne eller Stockholm 

hade Gustaf III aldrig kunnat genomföra statsvälvningen på det sätt som skedde. 

Dessutom utgjorde missnöjet i det militära en viktig grogrund för revolutionen och 

militären i landet utgjorde således en viktig korporation för den nya regimen som 

snabbt skulle stabilisera situationen i riket. Också i förhållande till utrikes makter 

behövde Gustaf III ett lojalt stöd inom landets regementen och garnisoner. Efter 

statsvälvningen var frågan om hur Sveriges grannländer Ryssland, Preussen och 

Danmark, eller det habsburgska väldet, skulle reagera öppen. En inte obefogad rädsla 

för direkta krigshandlingar fanns hos Gustaf III och hans rådgivare.158 

 

A b r a h a m  G u s t a f s c h ö l d  u n d e r  n å d e n s  s o l  

Kapten Abraham Gustafschöld utgör ett intressant fall bland de nobiliserade i 

september 1772. Den då femtioårige tjänstgörande kommendanten för Kristianstads 

fästning, kapten Hellichius, hade i juni 1772 kontaktats och involverats i den 

kommande statsvälvningen av J. C. Toll. Dessa två samarbetade under sommaren 

och inledde tillsammans revolten i Kristianstad. Hellichius kom att svara för 

kontrollen av de militära styrkorna, medan Toll tog hand om kontakten med 

borgerskapet, polisen osv. När hertig Karl – då ännu prins Karl – den 24 augusti 

anlände till Kristianstad överräckte Hellichius stadens nycklar, men han fick dem 

tillbaka med motiveringen att de var i goda händer. Han fick överstefullmakt i armén 

den 12 september 1772 och adlades följande dag med namnet Gustafschöld. Den 6 

                                                
156 Den år 1772 endast 22-åriga af Ugglas adlades den 22 september 1772 och begåvades också med en 
”revolutionsring” som är tydligt avbildad på de två porträtt av af Ugglas som har gjorts av Lorens Pasch d.y. 
och A. U. Wertmüller. Holmquist 1998, s. 548–549.  
157 Uppgifter hos Rehbinder 1781, 1782, 1794 och Schlegel & Klingspor 1875 har kontrollerats med 
ordensmatrikeln i KMO, Stockholm. 
158 Stiegung 1961, s. 274–296. 
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december 1773 blev han överste för sitt regemente, som fick namnet Hans Majestäts 

regemente.159  

När kapten Hellichius adlades fick han det symboliska namnet Gustafschöld. 

Han hade varit och skulle vara kung Gustafs sköld mot fiender. Gustaf III ritade 

själv vapnet för den nya ätten. I vanliga fall var det den nobiliserade själv som 

föreslog namn och vapen varefter förslaget granskades i kungliga kansliet där vapnet 

gavs sin heraldiska utformning. Därefter sändes handlingarna till kungen för 

godkännande. I sällsynta fall föreslogs vapnets utformning av den nobiliserande 

monarken. Som en sådan ynnest gjorde Gustaf III utkastet till Abraham Niclas 

Clewberg adliga vapen då denne år 1783 adlades under namnet Edelcrantz. Det var 

också sådan välvilja kungen visade Hellichius-Gustafschöld. Emblemen på 

vapenskölden valdes främst från den adlades eget verksamhetsfält inom det civila 

eller ofta militära. Ibland gav en historisk händelse upphov till emblemet. Äldre 

vapensköldar kan ofta vara väldigt konkreta illustrationer av ättens namn. Monarkens 

monogram kunde införas i vapenskölden som speciellt nådevedermäle.160 I Abraham 

Gustafschölds vapen ingick ett krönt G i rött på silverbotten i vapnets mitt. Runt 

kungens monogram placerades rikets tre kronor. (Bild 4) 

Kungens monogram förekommer på några av de vapensköldar som tillkom för 

de nya adels-, friherre- och greveätterna. Det vita fälttecknet knutet runt vänster arm, 

som Gustaf III under revolutionen hade gjort till symbol för sina anhängare, 

förekommer på en del vapen. Fredric Horn av Åminne och hans bror Gustaf Adolf – 

som upphöjdes i grevligt stånd 1772 – hade i sitt grevliga vapen ett fyrfält där två av 

fälten innehöll kungens krönta monogram, två en böjd arm med det vita fälttecknet. 

Kaptenen Julius Pontelin vid Helsinge regemente som tillsammans med sina tre 

bröder nobiliserades under namnet Skjöldarm fick ett vapen med två fält. I det övre 

fältet ses en krona i guld och två stjärnor i silver, i det nedre fältet finns en 

sköldbeklädd arm med det vita fälttecknet. Fänriken vid arméns flotta Hans Henric 

Grife, adlad Ankarheim, har ett ankare på vapenskölden, men ur tornerhjälmen på 

vapnet stiger en arm med det vita fälttecknet. Kaptenen vid Nylands 

infanteriregemente Anders Eric von Köhler som naturaliserades den 13 september 

1772 har också en arm med vitt fälttecken som stiger ur tornerhjälmen över själva 

vapenskölden. Majoren Johan Gustaf Donner vid Helsinge regemente, som adlades 

                                                
159 Hildebrand 1967–69, s. 422–424. 
160 Ranecke 1990, s. 10–12. Om Clewberg-Edelcrantz, Klinge et al. 1988, s. 716.  
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under namnet af Donner, har en krona på tornerhjälmen på vapnet. Ur denna krona 

reser sig en arm med pilar och flammor som flankeras av två flaggor. Den ena pryds 

av kungens monogram, den andra av tre kronor – samma emblem som återfinns på 

Gustafschölds vapensköld.161  

Att i sitt adliga vapen inkludera symboler för den nya kungen och hans 

revolution var en markering av lojalitet och en tydlig hänvisning till vem man hade att 

tacka för sin nya värdighet. Vapensköldarna hängdes upp på riddarhuset till allas 

beskådande, men prydde också andra väggar och föremål. Vapensköldar hänger än i 

dag till beskådande i många kyrkor, vittnande om ätternas särskilda förhållande till 

lokalsamfundet och församlingen. Adliga familjer dekorerade dessutom järnsmide 

som portar och vindflöjel, eller väggar och tapeter i sina hem med sitt vapen, samt en 

stor mängd olika föremål, som brudkistor, speglar, skrin, stolar, skåp, böcker, 

bordsserviser, bordssilver, kannor, glas, servetter, borddukar, sänglinne och 

livréknappar för tjänstefolk.162  

Hellichius-Gustafschölds insatser belönades inte bara med adelsvärdighet och 

befordran. Hans betydelse betonades och rykte rentvåddes i Kongl. Maj:ts Nådiga Bref 

Til Hans Kongl. Höghet Prins Carl, Angående Capitainen Hellichii Och Garnisonens Upförande 

I CHRISTIANSTAD daterat den 28 augusti 1772 och tryckt samma höst. I det 

offentliga kungliga brevet förklarade Gustaf III sitt ”Nådiga nöje och wälbehag” över 

den käcke Hellichius och övriga som biträtt honom i Kristianstad. ”Således ligger nu 

för Almänhetens ögon, at der intet upror warit å färde, och at denne käcke Officerare 

sig endast uprest emot sielfswåld och parti-agg, men ej emot Oss och sit 

Fädernesland”, slog Gustaf III fast. Samtliga medverkande var hos kungen ”uti et 

ömt minne uptecknade”. Hertig Karl – som efter statsvälvningen tillsammans med 

prins Fredrik Adolf förärats hertigs namn och värdighet – gavs här uppgiften att 

tillkännage detta nådiga välbehag till de berörda. På ett exemplar av det tryckta 

brevet, bevarat i Uppsala universitetsbibliotek, har någon tillfogat för hand att 

Hellichius genast därefter blev överste för det regemente som han var kapten vid och 

att regementet blev kallat Hans Kongl. Maij:ts Regemente. Kaptenerna von Heijne 

och von Scheven vid regementet blev enligt samma anonyma hand majorer.163 

Hellichius vapenbroder, majoren Lars Fredrik von Kaulbars som deltagit i prins 

                                                
161 Vapensköldar i Stjernstedt 1865 och Ranecke 1990.  
162 Ranecke 1990, s. 35–95. 
163 Kongl. Maj:ts Nådiga Bref Til Hans Kongl Höghet … 1772; tryckt brev bevarat i Gustavianska samlingen 
F 584, UUB.  
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Karls marsch mot Kristianstad utnämndes också på förslag av hertigen till överste i 

armén några veckor efter statsvälvningen.164  

Belöningarna efter statsvälvningen, och överlag, måste kungöras och 

offentliggöras på olika sätt för att mottagarens heder skulle bli så stor som möjlig, 

men också för att givarens generositet och ära skulle manifesteras. Tidningar som 

Inrikes Tidningar och Dagligt Allehanda användes för detta ändamål. Man införde ibland 

förteckningar för dem som mottagit medalj, förlänats orden eller upphöjts till adligt 

stånd och man lät publicera skildringar av tillställningarna vid vilka nådevedermälen 

hade överlåtits. I fallet Hellichius-Gustafschöld lät man trycka en egen separat 

trycksak som förkunnade kungens nåd och ynnest gentemot den käcka kaptenen. 

Detta separattryck skall dock uppenbarligen inte enbart ses som en form av 

informationsspridning, utan också som ett slags vedermäle av kungens nåd i sig själv. 

Brevet kan exempelvis jämföras med de offentliga och skriftliga uttryck för kejsarens 

ynnest och tacksamhet som i 1800-talets Ryssland kodifierades som ett stående 

kejserligt nådevedermäle.165  

Samma institutionaliserade och nyanserade användning av offentliga uttryck 

för monarkens tack eller ynnest som brukades i Ryssland förekom inte i Sverige, men 

verkar som idé inte ha stått Gustaf III helt främmande. Kanslirådet Clas Alströmer 

som på egen bekostnad lät anlägga en landsväg mellan Göteborg och Lerum, och ur 

egna medel ersatte de jordägare som berördes av vägdragningen, förärades den 8 

augusti 1777 en nådig skrivelse i vilken kungen förklarade sig ”med nådigt nöje och 

wälbehag igenkänna den nit, som honom altid uplifwat, at anwända en lyckelig 

förmögenhet til medborgares och efterkommandes gagn, samt at såmedelst bereda 

Kongl. Maj:t den märkeliga hugnad, redeliga undersåtares berömliga gärningar Kongl. 

Maj:t altid förorsaka”. Att brevet ingår i Clas Alströmers meritförteckning hos 

Rehbinder tyder på skrivelsens offentliga prägel.166 Kungens tryckta brev till hertig 

Karl om det nådiga nöje och välbehag som han kände för kapten Hellichius är 

inkluderat i Utdrag utur Publique handlingar del 10 (1772–1776), vilket vittnar om den 

bestående och officiella betydelse som brevet gavs.167  

                                                
164 Malmer 1975–1977. 
165 En kejserligt förordning (reskript) eller ett offentligt uttryck för kejsarens tacksamhet, tillfredsställelse 
eller ynnest, som gavs separat eller tillsammans med en annan gåva, var i 1800-talets Ryssland ett väl 
organiserat och nyanserat nådevedermäle som liksom ordensväsendet var indelat i flera klasser och 
kategorier. Tillander-Godenhjelm 2005, s. 1–6.  
166 Rehbinder 1781, friherrar, nr 302 Alströmer.  
167 Utdrag Utur alla [...] publique Handlingar 10, 1781, s. 35–36. 
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Gustafschöld blev också senare ihågkommen av kungen. År 1776 blev han 

kommendant för Kristianstads fästning. I samband med drottningens kyrktagning 

efter kronprinsens födelse den 27 december 1778 blev han generalmajor. Några 

månader före sin död 70 år gammal år 1792 blev han generallöjtnant. Abraham 

Gustafschölds hustru födde år 1777 en son som vid dopet gavs namnet Gustaf. Det 

var hertig Karl som bar det lilla barnet till dopet den 29 augusti 1777. Som sexåring 

antogs Gustaf Gustafschöld till krigstjänst som fänrik vid kungens regemente. Som 

artonåring blev han år 1795 fänrik vid Svea garde.168 

 

 

M e d a l j e r  f ö r  o f r ä l s e   

 

P å  S t o c k h o l m s  r å d h u s  

Om man ser på de nådevedermälen som utdelades framstår en korporation vid sidan 

av den så avgörande militären som speciellt viktig, nämligen Stockholms borgerskap. 

Borgerskapet som stånd skulle överlag komma att bli ett viktigt stöd för Gustaf III 

under de kommande åren. Stockholms borgerskap i synnerhet hade gjort en insats 

under den 19 augusti 1772 och skulle förbli ett stöd som Gustaf III hade skäl att 

upprätta lojalitetsband till också i framtiden. På kungens födelsedag den 24 januari 

1773 överräckte kungen personligen till ett antal Stockholmsborgare femton medaljer 

i guld av 8–9 dukaters värde och fyrtio medaljer i silver ”at på Kläderna som Ordens-

Tekn bäras”. Guldmedaljerna var fästade i svärdsordens gula band med blå kanter 

och silvermedaljerna i vita band och medaljens utformning som ett alternativ till 

ordensförläningar förefaller ganska tydlig.169 De med medaljer belönade borgarna har 

tydligen valts utgående från listor uppgjorda av skriftställaren Johan Fischerström.170 

Fischerström skriver i sin dagbok att guldmedaljer beviljades de 13 personer som han 

hade skickat till Artillerigården den 19 augusti och att silvermedaljer utdelades till 

”öfrige som iag uptecknadt uti en tryckt Ber[ättelse]. i Alm. Tidn.”. Han tillägger: 

”Dock fingo Hardt och Schultz af Guld, iag vet ej genom hvad intrigue, hvilket 

gynnar Jalousien, och är i sielfva verket obilligt. Äfven fingo Officerarne vid Södra 

                                                
168 Hildebrand 1967–69, s. 422–424. Elgenstierna 1927 (facsimile 1998), s. 204. 
169 Sekreterarens ekonomiprotokoll (”magistratens protokoll”) 24.1.1773, huvudserie, A 11 a vol. 31, 
Stockholms stadsarkiv; Inrikes Tidningar 25.1.1773.     
170 Johan Fischerströms dagbok 24.1.1773 och 30.1.1773, Fischerström 1951, s. 34, 39.    
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Bataillonen af Silfver. De fingo kyssa Konungens hand.”171 Dessutom gavs 

silvermedaljen i vitt band, jämte ett pensionsbrev på 300 dlr kmt årligen för deras 

livstid, åt de underofficerare vid Livgardet som deltagit i statsvälvningen i 

Stockholm.172 

De ovala medaljerna bar kungens bröstbild på åtsidan, medan frånsidan 

pryddes av en allegorisk bild. En bisvärm följer sin vise, drottningen, som flyger från 

bikupan. Devisen löd ”Concordes regiq. fideles”, ”i endräkt och trohet för kungen”. 

I avskärningen preciserades medaljens funktion med texten ”Cives Holmiens. Ao. 

1772 D. 19 Aug.”, ”Stockholms borgerskap år 1772 den 19 augusti”.173 Vem som 

stod bakom inventionen är oklart, men bin som metafor för enighet och strävsamt 

arbete för det gemensamma bästa var etablerad.174 I Johan Fischerströms Nya 

Swenska Economiska Dictionnairen. Eller försök til et Allmänt och Fullständigt Lexicon, I 

Swenska Hushållningen och naturläran (1779) beskrevs bisamhällena på ett sätt som 

tydligt parallelliserade binas värld med människornas:  

 

En Bi-stock eller Bi-kupa, anses af månge som en Republik, där hwar och en medborgare 
endast arbetar för det almänna bästa, där alt är anordnadt, och med undranswärd 
försigtighet, billighet samt klokhet, finnes wara indelt. Ju mera et Bisamhälle betraktas, säga 
de, ju flere underbarheter blifwa där uppenbarade: en oföränderlig regeringsform, en djup 
wördnad för den regerande, en besynnerlig waksamhet för dess tjänst, en beständig kärlek til 
fäderneslandet, en brinnande drift till arbete, en flitighet, som är utan like, den största 
oegennyttighet, förenad med den yttersta sparsamhet, den djupsinnigaste Geometrie, tillika 
med den sirligaste Architecture o. s. w.175 
 

Bina är i Fischerströms lexikon arbetsamma och flitiga medborgare, oegennyttiga och 

sparsamma, fyllda av vördnad för den regerande drottningen och av kärlek till det 

gemensamma fäderneslandet. Begreppen och det ideologiska anslaget känns igen från 

de gustavianska beskrivningarna av människornas samhälle. Bina har t.o.m. en 

regeringsform. Det är den här typen av föreställningar som medaljens bild hänvisar 

                                                
171 J. Fischerströms dagbok, 24.1.1773, Fischerström 1951, s. 34. Bryggaren Schultz och fabrikören Hardt 
förekommer mycket riktigt som mottagare av medalj i guld i magistratens protokoll 24.1.1773, Sekreterarens 
ekonomiprotokoll, A 11 a vol. 31, Stockholms stadsarkiv. 
172 Inrikes Tidningar och Dagligt Allehanda 25.1.1773, Areen 1938, s. 66. 
173 Areen 1938, s. 65–66.  
174 I C. C. Gjörwells Patriotisk Cateches (1803) ingick en gravyr av C. J. Gillberg föreställande en svärm bin 
som lämnar sin kupa. Devisen löd ”Samhällelige och Nyttige”. Från tidigt 1800-tal härstammar också den av 
Svenska Akademien prisbelönta dikten av en löjtnant Schartau (”Medborgaren”) som sedermera blev 
förlöjligad av en ny romantisk författargeneration p.g.a. den ymniga förekomsten av ”älskvärda bin och idoga 
myror”. Dikten trycktes i Journal för Litteraturen och Theatren år 1812. Om detta se Christensson 1996, s. 
166–167 med bildtext och not 91.  
175 Fischerström 1779, s. 554. Verket blev inte fullbordat, utan slutade vid del 4 och bokstaven C. 
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till. Det strävsamma arbetsbiet som följer bisamhällets vise var ett vällämpat motiv 

för borgerskap, medan det inte hade varit så lämpligt för bördsstolta adelsmän eller 

av krigarära medvetna officerare. Som alltid kan man tydligt se det hierarkiska och 

ståndsmedvetna samhällets kategoriseringar och skiljelinjer också i valet av allegoriskt 

motiv. 

Skådepenningarnas symbolik kan ställas i relief mot överlåtelsetillfället med 

dess ceremonier och tal. Kungens besök på rådhuset har protokollförts av 

magistraten. Ceremonierna och namnen på dem som mottagit medaljer refererades i 

följande nummer av Inrikes Tidningar och Dagligt Allehanda och Johan Fischerström 

har beskrivit dagen i sin dagbok. Kungens närvaro på rådhuset visar vilken betydelse 

borgerskapet tillmättes. Relationen till denna korporation var så viktig och 

situationen så känslig att den inte kunde skötas genom ombud. Redan den 19 augusti 

1772 hade Gustaf III själv besökt magistraten och när Stockholms borgerskap skulle 

avtackas var det kungen själv som gjorde det, inte t.ex. underståthållaren eller hertig 

Karl.  

Den 12 september 1772 anlände kungen igen till rådhuset där officerarna i 

borgerskapets kavalleri och infanteri tog emot och eskorterade honom till 

rådhussalen. Det var alltså samma dag som den första omgången Svärdsriddare 

utsågs. Kungen framförde själv sitt tack för den nit och trohet som magistraten och 

borgerskapet hade visat under den gångna månaden och meddelade att officerarna 

vid borgerskapets kavalleri och infanteri, som ett tecken på deras viktiga insatser 

under revolutionen, skulle ha rätt att bära vissa tecken på sin klädsel, bl.a. den vita 

armbindeln. Dessutom skulle två slags medaljer utdelas bland dem, en i silver och en 

i guld. Ingen utdelning skedde således, utan kungens intention endast meddelandes. 

Avslutningsvis höll justitieborgmästaren Jonas Robeck, en av de tidigare hattarna i 

magistraten, ett tal.176 

Andra akten i historien om borgerskapets medaljer utspelade sig på Gustaf 

III:s födelsedag den 24 januari 1773 då kungen fyllde 27 år, en lämplig dag att fira 

med utdelning av medaljer för att göra anknytningen mellan dessa och kungens 

person så tydlig som möjligt. Samma dag konfirmerade Gustaf III också 

nobiliseringen av alla som av hans far Adolf Fredrik upplyfts i adligt stånd, men ännu 

saknat verkställighet av nobiliseringen.177 Kungens besök på rådhuset regisserades 

                                                
176 Sekreterarens ekonomiprotokoll, huvudserie vol. 30, 12.9.1772, Stockholms magistrat och rådhusrätt 
1636–1849, Stockholms stadsarkiv.     
177 Inrikes Tidningar 25.1.1773. 
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även denna gång enligt ett högtidligt ceremoniel. Efter att Gustaf III vid 

morgoncouren hade mottagit lyckönskningar och därefter åhört gudstjänst begav han 

sig tillsammans med sin bror hertigen av Östergötland och en stor svit till 

Stockholms rådhus dit han anlände klockan 13. Processionen bestod, enligt Johan 

Fischerströms uppgift, av ett flertal vagnar som hade föregåtts av 24 dragoner. 

Hertigen av Södermanland, som i oktober fått högsta tillsynen över huvudstadens 

förvaltning, hade stunden innan anlänt med en egen svit. Hertig Karl mottog kungen 

och den yngsta brodern Fredrik Adolf på borggården tillsammans med 

underståthållaren Axel von Axelsson Underståthållaren, magistraten och 

borgerskapets 50 äldste samt officerare av stadens militärkårer hade på befallning 

samlats på rådhuset redan klockan 11. Andra civilämbetsmän, borgare och 

borgerskapets militär hade också kommit för att delta. Kungen, som med 

Fischerströms ord var klädd i ”en sammets-Klädning, knapparne carmoniserade 

brillanter” beledsagades från borggården till rådsalen där programmet kunde inledas 

när kungen hade intagit sin plats mitt i rådhussalen med hertig Karl på sin högra samt 

hertig Fredrik Adolf och underståthållaren på sin vänstra sida.178 

Borgmästaren (i politie kollegiet) P. J. Falck – som varit en av rådets 

hattanhängare före statsvälvningen – talade om den stora lycka som tanken på 

kungens födelse väckte hos borgerskapet och magistraten och önskade Gustaf III ett 

långt liv ”hwar på hela Rikets wälgång och sällhet oskilgacktigt beror”. Därefter läste 

statssekreteraren Johan von Helandt upp det på pergament skrivna och av kungen 

undertecknade diplomet, i vilket de beviljade hederstecknen förkunnades. Det i 

franskt band inbundna – i skinnband – diplomet pryddes av ett stort rikssigill som 

var fäst vid det.179 Kungens ord levererades således både muntligen och förevigade i 

ett praktband. Statssekreteraren läste upp diplomet som upprepade kungens välbehag 

över borgerskapets nit och trohet den 19 augusti 1772. Som belöning för sin nit och 

”til ewärdelig åminnelse af thetta tideskifte” tilläts officerarna vid borgerskapets 

infanteri och kavalleri bära galonerade hattar med fälttecknet och en gul kokard både 

när de var iklädda sin uniform och i vanliga civila kläder. Till sin uniform fick de 

tillägga det vita armklädet. Dessutom skulle medaljer i guld och silver utdelas som 

                                                
178 Inrikes Tidningar och Dagligt Allehanda 25.1.1773, Sekreterarens ekonomiprotokoll 24.1.1773, 
huvudserie vol. 31, Stockholms magistrat och rådhusrätt 1636–1849, Stockholms stadsarkiv, J. Fischerströms 
dagbok 24.1.1773, Fischerström 1951, s. 33–34.  
179 Sekreterarens ekonomieprotokoll 24.1.1773, huvudserie vol. 31, Stockholms magistrat och rådhusrätt 
1636–1849, Stockholms stadsarkiv, J. Fischerströms dagbok 24.1.1773, Fischerström 1951, s. 34, Inrikes 
Tidningar 25.1.1773. 
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bevis på att kungen aldrig skulle glömma magistratens och borgerskapets stöd. Dessa 

teckens syfte var, läste von Helandt, ”at utwärtes betygelser och hederstecken måge 

påminna them samtelige om thet Hufwudsakeligaste, at wörda then allwisa Styrelsen, 

som har Konungars och länders Öden i sin Hand”. Det var denna allvisa styrelse 

som man kunde tacka för att Gustaf III:s födelsedag kunde firas genom kungens 

kärlek och förtroende för undersåtarna och undersåtars kärlek och frivilliga lydnad 

emot sin kung, ”en lyckelig förening til samhällets upkomst och bestånd, then Gud 

giöre i alla tider wälsignad”.180 

Medaljernas syfte var alltså, enligt diplomet, att utgöra en påminnelse om den 

lyckliga statsvälvningen samt att vittna om Guds vishet som den manifesterades i 

regeringsskiftet. Texten innehåller många typiska formuleringar om relationen 

undersåte, kung och Gud. Som i många andra sammanhang sammanknyter Gustaf 

III, eller den som skrivit texten för honom, försynen med kungens regering, utan att 

ändå proklamera att den kungliga makten är given av Gud. Samhällets bygger i första 

hand på en förening mellan kung och undersåtar som präglas av kärlek, förtroende 

och ”friwillig lydnad”. Den allvisa försynens roll blir att vara den som tillät kungen 

att genomföra sitt stordåd. Idén om ett samhällsfördrag fick i det gustavianska 

Sverige med dess starkt nedskurna ständermakt den förklaring som också under 

1700-talet framhölls i det enväldiga Danmark. Det borgerliga samhället med dess 

styrelseskick hade uppkommit då undersåtarna hade överlåtit sin frihet till en 

härskare som skulle belöna deras ”frivilliga lydnad” med omsorg, säkerhet, välstånd – 

genom att arbeta för det allmänna goda.181 Genom denna pakt skulle man uppnå 

sann frihet, ett begrepp som i Sverige skapades som motpol till den frihetstida 

friheten. För Gustaf III var det statsvälvningen som utgjorde det tillfälle då 

undersåtarna hade överlåtit makten till honom genom riksdagens godkännande av 

regeringsformen den 21 augusti 1772. I det sena 1700-talets Danmark omtolkade 

man enväldets införande 1660 i samma fördragstermer i stället för att åberopa en 

teokratisk makt given av Gud.182 Gustaf III:s styrelseskick, hävdades det, hade dock 

                                                
180 Sekreterarens ekonomiprotokoll 24.1.1773, huvudserie vol. 31, Stockholms magistrat och rådhusrätt 
1636–1849, Stockholms stadsarkiv. 
181 Om synen på samhällsfördrag i 1700-talets Danmark: Damsholt 2003, s. 80.  
182 I Damsholt 2003, s. 85, finns målningen ”Frederik d. III modtager enevoldsmagten 1660” från 1783 som 
gjordes till riddarsalen i Christiansborgs slott. På tavlan skildras tillkomsten av det danska enväldet med en 
situation då ständernas representanter överräcker den tidigare gällande handfästning som ersattes med det nya 
förhållandet mellan kung och undersåtar. Damsholt kontrasterar i bildtexten denna målning mot tidigare 
visualiseringar av enväldets införande där kronan placerades på majestätets huvud från himlen (s. 84). 
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inte bibehållit envåldsmakten. Kungen hade genom regeringsformen överlåtit en del 

av makten på folket, riksdagen.  

Efter att diplomets ordalydelse upplästs överräckte Gustaf III själv medaljerna 

till de uppställda borgarna, som i nåder fick kyssa konungens hand. Diplomet 

överräcktes till magistraten och borgmästaren i byggnads- och ämbetskollegiet C. F. 

Sebaldt höll ett tacktal i vilket han talade om Gustaf III:s nådiga hjärtelag och 

medfödda begär att belöna välgärningar som hos staden borgare väckte en 

undersåtlig rörelse ”af både underdånigste, som hierteligaste ärkiensla”.183 Sebaldt, 

som hörde till de gamla mössorna i riksdagen och i magistraten, hade in i det sista 

varit en av Gustaf III:s politiska motståndare. Han hade varit borgarståndets talman 

under riksdagen 1771–1772 och hade stor del i att kungens s.k. kompositionspolitik 

under riksdagens början misslyckades. När Gustaf III den 19 augusti infann sig på 

magistraten lät Sebaldt sjukanmäla sig. Då talmännen skulle underteckna 

regeringsformen i rikssalen den 21 augusti höll han sig också borta. Vid riksdagens 

avslutande den 9 september 1772 hade Sebaldt dock accepterat den nya politiska 

situationen. I sitt tal i rikssalen hade han försäkrat kungen om borgarståndets 

vördnad och erkänsla. Han summerade det han ansåg vara det viktigaste för en 

lyckosam regering. Det första var freden och det andra var friheten som han kallade 

för mänsklighetens rätt och egendom. Friheten skulle vördas av lagen och skyddas 

under K.M:ts spira, sade han i en formulering som också passade Gustaf III.184 I 

Sebaldts tal dryga fyra månader senare på magistraten kan man inte finna någon 

öppen kritik av kungen. Talet innehåller flera välformulerade artigheter om borgarnas 

uppriktiga och hjärtliga erkänsla och tacksamhet gentemot kungen och deras önskan 

att alltid uppfylla sina skyldigheter. Bertil Boëthius, som har skrivit borgerskapets och 

magistratens i Stockholm historia skriver att talet visar hur fullständig kungens seger 

över de politiska motståndarna var.185  

Om man riktigt vill kan man kanske se en av talets retoriska figurer som en 

dold pik. Sebaldt säger att eftersom kungen äger borgerskapet helt och hållet kan de 

inte återgälda hans godhet med annan motgåva än en försäkran att hans nådebevis 

hos dem skall behållas i ”odödeligt äreminne”. Att vara helt och hållen konungens 

var kanske inte något speciellt eftersträvansvärt för en gammal partiman som Sebaldt 

                                                
183 Sekreterarens ekonomiprotokoll 24.1.1773, huvudserie vol. 31, Stockholms magistrat och rådhusrätt 
1636–1849, Stockholms stadsarkiv. 
184 Ericsson 2003, s. 151. 
185 Talet i sekreterarens ekonomiprotokoll 24.1.1773, huvudserie vol. 31, Stockholms magistrat och 
rådhusrätt 1636–1849, Stockholms stadsarkiv. Boëthius 1943, s. 384. 
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eller förenligt med hans frihetsbegrepp, men kommentaren är eventuellt bara en 

konstfull bugning till monarken.186 Något egentligt politiskt sprängstoff kan man inte 

finna i talet. Under ett halvt år efter statsvälvningen var det politiska språket på en 

offentlig och ceremoniell nivå som detta helt putsat från frihetstida kärnbegrepp eller 

idéer. 

Efter Sebaldts tal var programmet slut och kungen med hertigarna lämnade 

rådhuset beledsagade av magistraten och borgerskapets äldste. Senare samma 

eftermiddag var alla gardesunderofficerare som hade tjänstgjort den 19 augusti 

uppkallade till slottet. Gustaf III tackade de ofrälse underofficerarna för deras trohet 

och beviljade dem pensioner om 300 daler på livstid samt silvermedaljer att bära i 

blått band i knapphålet. ”Detta måste väl förtryta Artillerie Officerarne och dem som 

ifrån Finland med Sprengtporten hitkommit”, konstaterade Fischerström i sin 

dagbok.187  

 

B o r g a r e  o c h  a l l m o g e  

I statsvälvningens kölvatten var det militärer av olika grad och civilämbetsmän som 

gynnades av nådevedermälen. Stockholms borgerskap som ärades med medaljer och 

kokarder hade emellertid också en viktig militär betydelse. Under frihetstiden hade 

man dock, som tidigare nämndes, också utvecklat olika belöningsinstrument av 

nådevedermäleskaraktär för andra kategorier av mottagare, för borgare, andra 

näringsidkare och till och med allmoge. Även om adeln och militären under början av 

Gustaf III:s regeringstid stod högt i kurs och gynnades aktivt, var kungen också 

medveten om de övriga ståndens behov och potential. Olika slag av medaljer, 

dekorerade med kungens porträtt, ofta med någon allegorisk bild och/eller en 

inskription på latin eller svenska, var ett lämpligt utmärkelsetecken för personer som 

inte kunde förlänas en orden. En kunglig medalj, i bästa fall överlämnad av kungen 

själv, var ett eftertraktat och personligt vedermäle av kungens nåd. Den ”ärans 

demokratisering” som Sven Delblanc talar om innebar däremot inte att undersåtar av 

alla stånd kunde förlänas vilket nådevedermäle som helst. Nådegåvorna var strikt 

skiktade och organiserade. Därför ansträngde sig kungen så mycket för att försöka 

skapa en acceptabel form för att förläna prästerskapet ordnar, och därför behövde 

han medaljerna.  

                                                
186 Om frihetstidens frihetbegrepp se Lindberg 2006, s. 185–194. 
187 Fischerström 1951, s. 34–35.  
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De kungliga ordnarna kompletterades med ordensmedaljer som kunde utdelas 

till personer som inte kvalificerade för själva orden. Serafimermedaljen som utdelades 

av kungen i ordenskapitlet som belöning för oegennyttig och framgångsrik 

verksamhet i den praktiska människokärlekens tjänst var ett eftertraktat hederstecken 

bland det förmögna borgerskapet som inte kunde förlänas riddarvärdighet inom den 

exklusiva Serafimerorden.188 Medaljen var först tänkt som en minnesmedalj över 

ordens instiftande, men kom redan under de första åren att utdelas som hederstecken 

med ögla och kedja. Den första som mottog Serafimermedaljen var en bryggare 

Ström på 1740-talet som understött S:t Catharina församlings fattighus i Stockholm. 

Ordenskapitlet uttryckte förhoppningen att belöningen skulle tjäna som ”upmuntran 

för andra at taga sig fattighusen med så mycket mer alfwar an”.189 År 1773 hade 

denna typ av belöning redan blivit återkommande. Då tilldelades föreståndaren för 

Kungsholms fattighus, rysslädersfabrikören Zettelius ”den wanliga guld medaille som 

till fattighusföreståndare förut för utmärkt nit och omwårdnad utdelte blifwit”. 

Följande år tilldelades serafimermedaljen till fattighusföreståndaren vid S:t Hedvig 

Eleonoras församling, assistenten i Handelskollegium Eric Sackenberg.190 Då 

Vasaorden instiftades av Gustaf III skapades också en Vasaordensmedalj.191 Ett 

viktigt syfte var att genom dessa belöningsmedaljer uppmuntra till strävsamhet och 

flit varför man delade ut dem inför publik, ofta på häradstinget eller 

sockenstämman.192 De duktiga jordbrukarna och stenhusbyggarna skulle tjäna som 

exempel för den övriga menigheten vars äregirighet och törst efter den kungliga 

nåden skulle väckas. Samtidigt skapade den här typen av lokala belöningsceremonier 

indirekt kungens närvaro i trakten. 

Vid den här tiden använde man sig också ofta av det skrivna ordet och 

utdelande av medaljer vid till exempel häradsting kunde ibland beskrivas i 

tidningspressen. Inrikes Tidningar fylldes under 1770- och 1780-talen av berättelser om 

flitiga och dygdiga tjänstehjon som hade belönats av Kungliga Patriotiska sällskapet 

                                                
188 I Serafimerordens uppgifter ingick från början en uppgift att ansvara för rikets lasarett och 
Serafimermedaljens uppgift hänger ihop med denna uppgift. 
189 Areen & Lewenhaupt I, 1942, s. 142–145, citat s. 143. 
190 Ordensprotokoll 28.4.1773 och 28.4.1774, refererade i de kungliga svenska riddarordnarnas protokoll II 
1761–1790, utdrag ur ordensprotokollen, avskrifter av Areen och Lewenhaupt, KMO, Stockholm.     
191 Om Serafimermedaljen, Areen 1938, s. 59. Vasaordensmedaljen: Hovkanslern Fredrik Sparre föreslog för 
Gustaf III att kyrkoherden i Ilmola, magister Hannelius skulle belönas med Vasaordensmedalj eller med 
kunglig hovpredikants titel för hans insatser för Vasa hovrätts byggnad. Kyrkoherden hade verkat för att 
bönderna i Ilmola socken kostnadsfritt bidragit med virke för hovrättsbyggnaden. Kungen valde den gången 
det senare nådevedermälet. Se vidare i del 2. 
192 Hirn 1957, s. 226. 
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med silverkedjor, silverskedar eller skådepenningar. Ibland berättades också om 

bönder och andra jordbrukare som förlänats silvermedaljer eller om andra gåvor av 

Kungl. Maj:t. Mottagarna var både män och kvinnor.193 Då expeditionskrono-

befallningsmannen Jonas Öckenman ”för å daga lagd serdeles idoghet och flit wid 

landtbruket” den 25 mars 1771 tilldelades en silvermedalj vid ordinarie vintertinget 

med Långhundra härad skedde detta inte endast inför en talrik publik ”af alle stånd”, 

utan det tal som överstelöjtnanten Jacob Gerner hade hållit å landshövdingens 

vägnar relaterades också samma år i en liten trycksak som gavs ut av Peter 

Hesselberg i Stockholm.194 Gerner hade först helt allmänt talat om varför riket 

behövde ett effektivt jordbruk som kunde producera tillräckligt med bröd och föda 

åt landets järnbruk, manufakturer och krigsmakt. Därefter berättade han vad 

Öckenman hade gjort på sitt länsmansboställe i häradet och på åkrar och ängar 

tillhörande ett skatteboställe som han också ägde. Öckenman hade grävt, brutit sten 

och huggit rötter för att skapa fruktbar åker och äng av obrukbara utmarker och kärr. 

Dessutom hade han röjt och inhägnat beteshagar och byggt en gård med fasta 

stenmurar och en trädgård. Allt detta gjorde denna ”hederwärde Swenske 

Medborgare” värdig konungens nåd uttryckt i en silvermedalj. Avslutningsvis 

konstaterade Gerner att om flera visade sig lika flitiga som Öckenman skulle 

landshövdingen säkert kunna utverka flera belöningar för länet och häradet.195 

Av trycket kan vi utläsa vad man ur överhetens synpunkt såg som 

kännetecknande för en ”hedervärd svensk medborgare”. Här kan man läsa ordet 

medborgare som en för det allmänna och fäderneslandet nyttig undersåte och 

invånare såsom Jakob Christensson och Mikael Alm har tolkat begreppet.196 

Öckenman hade ökat sina ägors produktion med 12 tunnor utsäde från den nya 

åkern och 60 lass hö från den nya ängen och hade skapat ett modelljordbruk i 

häradet. Det är sådan nytta och flit som framhävdes i Inrikes Tidningars många 

rapporter. De av Kungliga Patriotiska Sällskapet belönade tjänstehjonen – sällskapet 

belönade alltså en ännu anspråkslösare social kategori – ihågkoms ofta för en 

långvarig trogen och flitig tjänst, medan flera bönder, komministrar, landsfiskaler, 

                                                
193 Högberg 1961, s. 188. Inrikes Tidningar 6.1.1780, 10.1.1780, 20.1.1780 27.1.1780, 7.2.1780, 3.1.1782, 
24.6.1782, 27.6.1782. Kungen förärade inte endast medaljer, utan också andra föremål i ädelmetall. Den 20 
januari 1780 rapporterade Inrikes Tidningar om den 75-åriga änkan Märtha Olofsdotter i Nätra socken i 
Ångermanland som fött 14 barn och hade 52 barnbarn. Hon hade hört till de första i Nätra som börjat syssla 
med linnespinning varför hon både av riksens ständer och av Kungl. Maj:t fått två silverkannor. 
194 Då enligt Hans Kongl. Maj:ts Nådiga RESOLUTION ... 1771. 
195 Då enligt Hans Kongl. Maj:ts Nådiga RESOLUTION ... 1771. 
196 Christensson 1996, s. 126–139, Alm 2002, s. 119. 
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kronobåtsmän, häradsdomare m.fl. belönades för husbyggen och förbättringar i 

jordbruket. 

Den lilla trycksaken om Jonas Öckenman säger dock utöver detta också vilken 

vägen ofta var från kungen till medaljens (gåvans) mottagare. På titelbladet kan man 

läsa att kungens beslut att belöna expeditionskronobefallningsmannen med en medalj 

hade skett efter en hemställan av kammarkollegium och av kungens 

befallningshavande – dvs. landshövdingen – i Stockholms län. Inrikes Tidningar 

avslöjar inget om urvalsprocesserna eller hur kungen (eller i andra fall Patriotiska 

Sällskapet) kommit i kontakt med dessa utmärkta medborgare. I verkligheten låg det 

en enträgen pappersexercis bakom varje kunglig gåva. Medaljer kunde ges mera 

direkt av kungen till människor han mötte, men de flesta medaljer förlänades efter 

ansökningar som behandlades av kammarkollegium som var noga med att 

landshövdingarna och häradstingen i de berörda orterna skulle förse sina 

hemställanden med utförliga utredningar och syneinstrument m.m. 197 Det är alltså till 

kammarkollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t man skall vända sig för att studera 

resonemangen kring de kungliga medaljerna till uppmuntring av jordbruket. Någon 

övergripande studie av alla ansökningar som behandlats av kammarkollegium har här 

inte gjorts. Några nedslag i kammarkollegiets skrivelser till K.M. i medalj- och 

belöningsfrågor avslöjar dock systemet bakom medaljer till flitiga jordbrukare under 

Gustaf III:s tid.198 

Den 18 februari 1773 rapporterades i Inrikes Tidningar att smeden och 

nybyggaren Eric Gustafsson Sarikaski samt bonden Eric Åranen, med son och bror, i 

Laukas socken i Övre Sääksmäki härad hade uppmärksammats med silvermedaljer 

”til wedermäle af Hans K. Maj:ts betygade Nådigste Wälbehag öfwer deras anwände 

flit och kostnad på Jordbrukets förbättring, m.m.”. Kammarkollegium hade överstyrt 

medaljerna till landshövdingen som hade anmodat domaren på orten att vid 

häradstinget tillställa dem de idoga jordbrukarna. Domaren hade inför en talrik 

                                                
197 Om överlämnande av utmärkelser vid sockenstämma eller häradsting, se Hirn 1957, s. 226. Hirn  redogör 
ymnigt för landshövding Anders de Bruces (Nylands och Tavastehus län) ansökningar om titlar, säterifrihet, 
frälserätt etc. för sina underlydande inom landsstaten och för invånare i länet. Bruces iver för främjandet av 
jordbruket ses enligt Hirn i hans många försök att utverka förmåner från kronan för särskilt dugliga 
jordbrukare. 
198 T.ex. Kammarkollegium till K. M:t 8.1.1772 (vol. 225), 2.12.1772 (vol. 230), 17.2.1773 (vol. 231), 
15.2.1774 (vol. 240), 8.9.1774 (vol. 247), 12.4.1775 (vol. 255), 12.3.1777 (vol. 269),3.3.1778 (vol. 276), 
8.4.1778 (vol. 277), 10.12.1778 (vol. 279), 18.2.1782 (vol. 302), 2.7.1788 (vol. 343), RA, Stockholm. De 
nämnda fallen kommer främst från Vasa län, men också från Tavastehus län, Stockholms län, Upplands län 
och Västerbottens län. Någon jämförande eller kvantitaiv undersökning av de olika länens medaljansökningar 
har dock inte gjorts. De i kammarkollegiets skrivelser samlade handlingarna exemplifierar endast på vilket 
sätt ansökningarna gjordes och behandlades. 
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menighet överlämnat medaljerna och hållit ett tal till uppmuntran för jordbrukets 

förbättrande. Vilket språk detta tal hållits på avslöjar inte Inrikes Tidningar. Sannolikt 

hölls talet på finska.199  

Bonden Eric Åranen, som i kammarkollegiums handlingar visar sig heta 

Oksanen – eller, som man stavade på 1700-talet, Oxanen – var en försigkommen 

bonde från Tavastehus län. Ansökningsprocessen bakom hans medalj finner man i 

kammarkollegiums skrivelse till K.M. den 8 januari 1772. Som riksdagsman för sitt 

härad under pågående riksdag var Oksanen tydligen inkommen i de kungliga 

förordningarna om oländig marks uppodlande. Han hade själv (eventuellt med 

skrivhjälp) vänt sig direkt till Kungl. Maj:t i en skrivelse i slutet av år 1771 för att be 

om befrielse från skatt för mark som han själv, hans son och hans bror uppodlat. Sin 

ansökan byggde bonden och riksdagsmannen på kungliga förordningar av år 1740, 

1741 och 1743. Dessutom hemställdes i skrivelsen ”om icke mig och dem en sådan 

Medaile av silfver nådigst kunde meddelas, som Eder Kongl. May:t flitiga och 

utmärckte jordbrukare i nåder plägar tildela.” Som bilagor hade Oksanen bifogat ett 

syneinstrument över nybyggen och uppodlingar på de tre böndernas marker samt ett 

protokollutdrag från häradstinget den 16–17 september 1771 i vilket 

syneinstrumentens riktighet intygades.  

K.M. hade behandlat skrivelsen den 30 november 1771. Suppliken 

returnerades genast i enlighet med gängse praxis och förordningar till Finland, till 

landshövdingen vars mening skulle höras.200 Därefter skulle kammarkollegium 

inkomma med utlåtande. Kammarkollegium förordade ansökan efter att 

landshövdingen friherre Hans Henric Boije hade tillstyrkt att de tre bönderna var 

flitiga och hedervärda hemmansbrukare vars arbete och goda exempel hade varit 

speciellt viktigt eftersom allmogen i området fortfarande i hög grad bedrev 

                                                
199 Inrikes Tidningar 22.2.1773.         
200 Böneskrifterna till monarken var så många att behandlingen av dem måste rationaliseras. I Sverige hade 
man genom sollicitationsplakatet år 1680 förbjudit supplikanter att skriva direkt till Kungl. Maj:t om ärendet 
kunde behandlas på en lägre nivå. År 1723 hade en sollicitationsförordning med nästan samma innebörd 
utfärdats. Handläggning av suppliker upptog en stor del av arbetstiden på länsstyrelserna. Frohnert 1985, s. 
251–252. Supplikinstitutionen var reglerad också i andra länder. I den dansk-norska unionen kan man på 
1700-talet se en minskning i den mängd ärenden som skulle förläggas av kungen personligen som ett sätt att 
hantera det växande antalet suppliker. I flera lagar förbjöds undersåtar att personligen söka sig till kungen i 
Köpenhamn. Av tradition avvisades dock inte norska bönder som vände sig till sin kung med hänvisning till 
det långa avståndet. Bregnsbo 1997, s. 38–50. 
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svedjebruk. Förutom de av Oxanen nämnda förordningarna byggde 

kammarkollegium sitt beslut också på en förordning av år 1763.201 

Förlänandet av medaljer som belöning för flitig nyodling byggde alltså i regel 

på strikta förordningar. En silvermedalj tillkom som en extra bonus, medan ränte- 

och skattefrihet för de uppodlade områdena var den vanliga belöningen eller snarare 

kompensationen för utfört arbete. I förordningar och kungliga brev var det tydligt 

förordnat vilka som hade rätt till medalj och vilka som kunde ges skatte- och 

räntefriheter. I en skrivelse den 12 mars 1777 ansåg kammarkollegiet t.ex. att 

krononybyggarna Johan Wallis och Elias Haapamäki i Ilmola socken i Österbotten 

inte kunde få silvermedalj för sitt arbete för att medaljen endast var avsedd för 

”synnerlig och utmärkt flit, wid redan anlagda hemmans uppodlande”, men inte för 

nybyggen. Däremot förordade kollegiet skatterätt samt femtio frihetsår för vardera 

räknat från nybyggenas anläggande.202  

Av kammarkollegiums skrivelser framkommer att medaljer har förlänats både 

för idoga lantbrukare som uppodlat oländig mark och för på landsbygden uppförda 

stenhus. B. E. Hildebrand skriver att man under Gustaf III:s tid inte delade ut Adolf 

Fredriks och Lovisa Ulrikas medalj för jordbrukets förbättring.203 Om det var just 

den 1765 präglade medaljen som alla dessa flitiga jordbrukare som odlat oländig 

mark fick kan man inte utläsa av kammarkollegiets skrivelser, men klart är att flitiga 

jordbrukare förlänades silvermedalj som belöning och uppmuntran för sitt arbete. 

Dessa utmärkelsetecken verkar ha varit gjorda för att bäras på bröstet.204 Gustaf IV 

Adolf lät senare prägla nyodlingsmedaljen med devisen ”länder fridsamt intagne”, 

men i en mindre storlek (16:e till 12:e storleken). Denna medalj utdelades t.o.m. 

Oscar I:s tid. Några flitiga spinnerskor eller duktiga arbetare som fått medalj har dock 

inte dykt upp under Gustaf III:s tid i de stickprov som gjorts i kammarkollegiums 

handlingar. Dessa av Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika skapade medaljer verkar ha 

kommit ur användning under gustaviansk tid.  

                                                
201 Samtliga handlingar samlade i Kammarkollegium till K.M. 8.1.1772 (vol. 225), RA, Stockholm. I 
handlingarna, bl.a. supplikantens egen skrivelse till K.M., används namnformen Oxanen, på finska Oksanen. 
Oksanen själv hänvisade i sin böneskrift till K.M:ts nådiga förklaring 3.10.1741 över Kungl. förordning 
25.11.1740 om kärrs, mossars och annan oländig marks uppodlande. 
202 Kammarkollegium till K.M. 12.3.1777 (vol. 269), RA, Stockholm. Undantag kunde dock göras, vilket 
nybyggarna Johan och Hans Ericsson hade glädjen att märka fem år senare, kammarkollegium till K.M. 
18.2.1782 (vol. 302), RA, Stockholm. 
203 Hildebrand 1875, Areen 1938, s. 119 
204 Kammarkollegium till K.M. 17.2.1773 (vol. 231), RA, Stockholm. Bonden Matts Pehrsson hugnas med en 
”Silfwerpenning, att på wanligt sätt, såsom hederstecken bäras”, dvs. Inte att förvaras. 
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Gustaf III:s intresse för utmärkelsetecken visar sig också i ett intresse för att 

uppfinna och beställa nya medaljer, vilket medaljen till Stockholms borgerskap ovan 

vittnar om. Behovet av belöningsmedaljer ledde till att man under Gustaf III:s tid 

instiftade Sveriges första militära och civila förtjänstmedaljer i egentlig mening. År 

1785 lät Gustaf III gravera stansar för en belöningsmedalj för allmänt medborgerliga 

förtjänster som var avsedd att präglas i guld och silver. Medaljen Illis Quorum Meruere 

Labores skulle utdelas både till svenskar och till utlänningar och skulle bäras i kedja 

om halsen, senare i knapphålet.205 Medaljen bar kungens porträtt i profil på framsidan 

och en lagerkrans med inskription på åtsidan. Inskriptionen var, på förslag av Göran 

Gudmund Adlerbeth, en rad ur den romerska skalden Sextus Propertius Elegier, 

tredje boken, fjärde versen. ”För dem hvilka dertil gjort sig förtjente genom deras 

möda”, översatte Adlerbeth själv citatet. Hans andra förslag var ur Aeneiden: Sunt 

hinc sua praemia laudi, ”här finner ett berömvärt förhållande sin belöning”.206  

Bägge förslagen byggde på lärda konnotationer till det klassiska arvet och var 

till skillnad från de frihetstida belöningsmedaljerna formulerade på för medaljer 

traditionellt vis på latin. Eftersom tanken var att medaljen skulle kunna ges både åt 

inhemska och utländska mottagare var valet av det internationellt gångbara latinet 

klart. Under Gustaf III:s tid var det främst utlänningar som hedrades med denna 

förtjänstmedalj.207 Den citerade raden från Propertius Elegier kommer från en dikt 

som behandlar kriget och freden, men det är inte klart att det är möda och förtjänster 

i krig som hyllas i dikten som avslutas med raden ”me sat erit Sacra plaudere posse 

Via”, i Ingvar Björkesons svenska översättning: ”se Sacra Vias triumf, hylla dem 

räcker för mig”.208 I sin gustavianska kontext var medaljen en belöning för 

förtjänstfulla civila och medborgerliga insatser och devisen är frikopplad från diktens 

sammanhang. De relativa framgångarna under Gustaf III:s ryska krig 1788–1790 gav 

anledning till andra, militära förtjänstmedaljer för officerare, underofficerare och 

menige som stridit i lantarmén och i flottorna. Gustaf III själv bar under resten av 

sitt liv Svensksundsmedaljen som präglades för insatser vid Fredrikshamn och 

Svensksund sommaren 1790.209  

                                                
205 Areen 1938, s. 64, 73. 
206 Löfström 1933, s. 17–19. Propertius Elegier har översatts till svenska av Ingvar Björkeson, se 
Propertius 1992, s. 202–203, som också innehåller elegierna på latin. De citerade orden i diktens (bok 
III:4) nästsista rad som lyder: ”Bytet må tillfalla dem som med sina mödor förtjänt det”. ”praeda sit haec 
illis, quorum meruere labores”. Det handlar om tänkta krigsbyten och österns skatter i ett visionerat krig. 
207 Areen 1938, s. 64, 73. 
208 Propertius Elegier III:4, 1992, s. 202–203. 
209 Areen 1938, s. 71–72. 
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S v e n  E l o f s s o n s  ä t t l i n g a r  

En egen medaljkategori, men typisk för Gustaf III, är medaljen till Sven Elofssons 

ättlingar som hade ett mycket begränsat och lokalt användningsområde inom en 

släkt. Denna medalj, som präglades och förlänades till ättlingarna till bonden Sven 

Elofsson, hänger ihop med Gustaf III:s privata och politiska intresse för sina 

förfäder, framför allt Gustaf Vasa och Gustaf II Adolf. Medaljen är ett av många 

exempel på hur Vasaätten, Vasaarvet och Vasablodet utnyttjades av Gustaf III som 

ett sätt att legitimera hans makt och att knyta honom själv till sådana kungadygder 

som man kunde hylla hos företrädarna. Det är samma historiserande tendens som 

också gav Vasaorden dess namn. Det berättades att Sven Elofsson hade hjälpt 

Gustaf Vasa när denne gjorde uppror mot Kristian II och detta var en historia som 

Gustaf III inte var sen att utnyttja.210 Bonden Elofsson representerade den trogna 

undersåten och det lojala bondeståndet, en roll som gavs dalkarlarna överlag i flera 

sammanhang som vi skall återkomma till i samband med Gustaf III:s ryska krig. 

Elofssons ättling Hans Jansson fick av kungen rätt att bära en särskild ärepenning 

med texten:  

 

Till 
Sven Elofssons heder 
som frälste 
Gamle K. GUSTAF 
Bär dess afkomma 
i Isala by 
Denna penning 
Gifven af 
GUSTAF III 
1787 
 

Hans Jansson fick här en medalj på grund av sin förfaders insats för Vasaättens 

grundare och i förlängningen för hela fäderneslandet. Sven Elofsson hade frälst rikets 

frälsare Gustaf Vasa. Gustaf III riktade på detta sätt blickarna på Gustaf Vasa som en 

fäderneslandets befriare och på sig själv som en ättling till denne. Samtidigt bevisade 

han sin rättrådighet genom att tacka ättlingen trots att det hade gått 250 år sedan det 

skedda. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien formulerade medaljens 

inskription och föreslog dessutom inskriptionen till en minnesvård som skulle 

uppresas vid en lada i Isala by i Kopparbergs län där man sade att Gustaf Vasa skulle 

                                                
210 Areen 1938, s. 68 f. 
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ha tröskat. Vittnesmålen i landskapet över ättens stora historia måste vårdas.211 

Minnesvården utvecklade temat Gustaf Eriksson som rikets frälsare och Gustaf III 

som hans efterföljare: 

 

Här tröskade 
GUSTAF ERIKSSON 
Förfölgd af Rikets fiender, 
Af försynen utsedd 
Till 
Fäderneslandets räddning. 
Hans 
Ättling i sjette led 
GUSTAF III 
Lät resa minnesmärket 
 

Och på vårdens andra sida: 

 

År 1786 
Den 22. Decemb. 
Anslog Konungen 
En tunna Spannmål 
Årligen 
Af Svärdsjö Socken 
Till Ladans underhåll. 
 

Under Gustaf III:s tid skapades dessutom flera medaljer till åminnelse av olika 

tilldragelser av politisk, dynastisk eller militär betydelse. En del medaljer präglades 

endast för att bevaras, medan en del också utdelades för att bäras som 

utmärkelsetecken. Kröningsmedaljen användes som ett nådetecken före tillkomsten 

av officiella förtjänstmedaljer.212 Tjugoåtta bondhustrur i Jämtland fick våren 1782 

genom Patriotiska Sällskapets förmedling varsin skådepenning som slagits vid 

kronprinsens födelse år 1778.213 Medaljen var å ena sidan ett medium som genom 

bild och ord (och ädelmetall) förde ut ett budskap om t.ex. kungamakten, 

fäderneslandet, den patriotiska dygden. När Gustaf III år 1786 återupplivade Lovisa 

Ulrikas Vitterhetsakademin under namnet Vitterhets Historie och 

                                                
211 Som kronprins hade Gustaf III under en resa i Bergslagen år 1768 besökt ett annat minnesmärke över 
Gustaf Vasa, länge vårdat av kamreraren vid Stora Kopparbergs gruva Jakob Brandberg, nämligen den 
s.k. Ornässtugan där Gustaf Vasa sades ha övernattat under sin flykt från Kristian II. Tandefelt 2003. 
212 Borgmästarna i Danzig, Reygen och Pegelan fick kröningsmedaljen i guld inklusive guldkedja när Gustaf 
III:s anhållan om att få erhålla ett gravmonument över Johan III – som sonen Sigismund hade beställt men 
aldrig betalat – beviljades. Monumentet hade inte levererats till Sverige, utan fanns i Danzig, ända tills 
Gustaf III kom underfund med det. Areen 1938, s. 65.  
213 Inrikes Tidningar 27.6.1782. 
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Antikvitetsakademin gavs denna akademi i uppgift att skapa en medaljhistoria över 

Gustaf III:s regeringstid.214 I hemlandet bestod publiken sannolikt i första hand av 

ståndspersoner som hade råd med ett så dyrt nöje som att samla på medaljer. Denna 

histoire métallique i Ludvig XIV:s efterföljd måste också ses som ett medium riktat utåt, 

till en internationell publik och övriga europeiska monarker.215 Detta utgör dock en 

annan del av medaljernas historia. 

 

 

Ä m b e t e n ,  t i t l a r  o c h  k a r a k t ä r e r  

 

”Efter Vice Presidenten Silfversparre är en Hof-RättsRådslön i Wasa ledig”, skrev 

Gustaf III till riksdrotsen Carl Axel Wachtmeister i augusti 1784. Kungen hade 

planer för den lediga lönen och befattningen:  

 

Herr Grefven vet, huru mycket jag ansett angeläget att få af Adel till Justitiens skipande och 
besynnerligen af den gamla Adeln. Gref Axel Oxenstierna, Capitaine af Gardiet, har på en tid 
studerat Lagfarenheten. Jag går i god för hans probitet. Han kan bli en ärlig domare. Han är och 
blir alla dagar en slät Officer. Jag tänker gifva honom den lediga HofrättsRåds-lönen och göra 
honom till Hofrättsråd, men jag önskar veta Herr Grefvens tanka derom. Gref Oxenstierna skall 
väl först stå examen; dertill tror han sig vara färdig, men om och hvar en sådan examen bör ske, vet 
jag intet, samt om han bör göra någon annan domaresyssla, innan han får säte i Hofrätten, eller om 
detta ej är nödigt.216 

 

Gustaf III utnämnde samma år Axel Fredrik Oxenstierna till hovrättsråd, mot 

hovrättspresidentens avstyrkande. Oxenstierna var från 1789 tjänstledig och 

beviljades ytterligare fem år senare avsked från tjänsten. Då var Gustaf III redan död 

och Oxenstierna hade av Reuterholm utmanövrerats från sitt domarämbete i Högsta 

domstolen.217 Citatet, liksom Oxenstiernas inträden i och avsked från ämbeten, 

belyser på flera punkter kungens och tidens syn på vad ett civilämbete i riket var och 

vilka kungens eller härskarens befogenheter vid utnämning kunde vara. Gustaf III 

skiljde på lönen och själva ämbetet i sin formulering, och han behandlade bägge som 

                                                
214 Alm 2002, s. 53–56.       
215 Alm 2002, s. 76–80. Se även Christenssons recension av Alms avhandling, som innehåller ett resonemang 
om vilken spridning medaljerna och deras budskap rimligtvis kan ha haft. Christensson 2004. Ludvig XIV:s 
histoire métallique omfattade kungens historia mellan åren 1646 och 1697. Vid sidan av de 286 medaljerna 
trycktes ett praktverk: Médailles sur les principeaux événements du regne de Louis le Grand avec des 
explications historiques par l’Académie Royale des Medailles et Inscriptions (Paris 1702). 
216 Gustaf III till C. A. Wachtmeister 18.8.1784, Konung Gustaf III:s bref ... 1860, s. 16–17. Med 
”probitet” avser kungen rättskaffenhet och redlighet, uppenbarligen efter franskans ”probité”.  
217 Gillingstam 1992, s. 478.  
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någonting som han kunde ge bort. Han tänkte inte utnämna eller utvälja greve 

Oxenstierna i tjänsten, han tänkte ge honom den enligt en terminologi som inte 

brukades i lagstiftningen. För själva handlingssättet hade kungen däremot stöd i 

regeringsformen.218  

Det var kungen som både enligt regeringsformen 1772 och den av 1720 

utnämnde innehavarna av de högsta ämbetena, vilket betydde ämbeten som i 

rangordningen placerade sig minst i klass arton av fyrtio, motsvarande 

generallöjtnants värdighet. Hovrätternas presidentämbeten hörde till denna kategori. 

I regeringsformen 1772, i paragraf 10 hade en bisats strukits vilket kom att betona 

kungens exklusiva rätt att utse ämbetsmän för dessa tjänster. Regeringsformen 1720 

slog fast att rådet skulle acceptera och inte rösta om kungens proposition, förutsatt 

att detta val inte var stridande med rikets lag, regeringsformen eller ”andre redelige 

undersåtares välfärd och förtjänst”. Då skulle kungen kunna tvingas att välja någon 

annan ”emot hvilkens person eller meriter intet med skäl kan förebäras eller 

invändas”.219 Denna punkt, som hade gett rådet inflytande över valet av höga 

ämbetsmän, hade strukits i Gustaf III:s regeringsform. Därför kunde han som sina 

kungliga företrädare på 1600-talet anse att han gav bort presidentämbetet.220 Greve 

Oxenstierna var en slät officer, alltså placerades han av kungen i ett domarämbete i 

stället. När Gustaf III, som förde greven till Vasa hovrätt och senare till Högsta 

domstolen, var död ville de nya makthavarna på samma sätt lyfta fram sina egna 

skyddslingar och tromän samt bli av med personer som kunde ha fel sympatier och 

lojaliteter. Oxenstierna liksom många andra fick lämna sina ämbeten och se sig 

ersatta av andra.  

De kungliga nådevedermälena bestod inte enbart av ordnar, medaljer och 

nobiliseringar. Monarkens rätt och möjlighet att belöna, ge företräde och upphöja 

undersåtar genom sitt personliga beslut – både mer och mindre vid sidan av 

fastslagna system – förgrenade sig också utanför dessa typiska och institutionaliserade 

former. Ett ämbete eller en ämbetstitel kunde vara ett uttryckligt nådevedermäle, 

även om alla utnämningar och befordringar inte kan uppfattas som uttryck för 

kungens nåd och gunst. Många tillsättningar skedde den ordinarie tjänstevägen och 

alla tillsättningar som var resultatet av kungens extra ordinarie beslut var inte att 

                                                
218 RF 1772, § 10, talar om att kungen utnämner och utdelar ämbeten eller utväljer ämbetsman för 
ämbeten.  
219 RF 1720, § 40. 
220 Om utnämningarna till hovrättsämbetena vid Åbo hovrätt på 1600-talet, se Blomstedt 1973, s. 56–67. 
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betrakta som uttryck för nåd. Alltid är det inte lätt att kategorisera en befordran eller 

utnämning. Bo Bennich-Björkman har visat vilken betydelse det svenska hovets och 

kansliets ämbeten hade som karriärvägar för en särskild grupp av ämbetsmän, de 

tidigmoderna författarna. Carl Michael Bellmans sekreterartjänst vid Kungliga 

nummerlotteriet – en tjänst han utnämndes till år 1776 – är ett för många bekant 

exempel på hur författare understöddes med offentliga ämbeten.221 

Om hovrättsrådsämbetet som Gustaf III gav åt Axel Fredrik Oxenstierna ur 

kungens perspektiv kan ses som ett nådevedermäle är till exempel oklart. Senare i 

brevet till riksdrotsen skriver kungen – som aldrig själv besökte Österbotten – 

nämligen: ”Wasa Hofrätt är för övrigt så långt borta, att der kunna ej andra fås, än de, 

som genom särskilda omständigheter måste göra den sacrificen att vistas på ett ställe, 

som genom sin aflägsenhet och klimat är så obehagligt”.222 För att bilden av Gustaf 

III och de kungliga nådevedermälena skall bli fullständigare och förståelsen av 

systemet bli bättre skall här göras en skiss över förhållandet mellan monarken, 

ämbetstillsättningarna och den kungliga nåden. 

I egenskap av högsta chef över hovet och de kungliga teatrarna kunde kungen 

fritt förfoga över dessa institutioners ämbeten. Kungliga Operan och Kungliga 

dramatiska teatern skapade sysslor och ämbeten också för andra än aktörer och 

aktriser. Axel von Fersen d.ä:s bror, greve Carl Reinhold von Fersen, var första chef 

över de Kungliga teatrarna och efterträddes år 1784 av kammarjunkaren friherre 

Armfelt som efter att ha träffat Gustaf III i kurorten Spa år 1780 inledde en god 

karriär inom hovet. Det var också operan och teatern som kunde erbjuda den franska 

arkitekten och konstnären Louis Jean Desprez en tjänst som chef över scenografin 

när kungen år 1784 ville värva denna begåvning med sig från Rom. Ordensväsendet, 

som också det stod under kungens enskilda disposition, växte under Gustaf III:s tid 

med flera om än oavlönade ämbeten. En historiograf, en rikshärold och en 

underkansler tillsattes. När Serafimerordens gille skapades 1787, med syfte att 

ansvara för ordens humanitära uppgift, tillkom nya tjänster. Ingen lön, men prestige 

och för befattningen särskilda dekorationer beviljades. När Elis Schröderheim år 

1780 blev rikshärold fick han ett tjänstetecken med inskriptionen ”Konung Gustaf 

III uplivade Riks Härolds Embetet d. 28 April 1780 och gaf detta hederstecken åt Sin 

                                                
221 Bennich-Björkman 1970. Om Bellman och hans väg genom olika ämbetsverk och ämbeten, se även 
Steffen 1922. 
222 Gustaf III till Wachtmeister 18.8.1784, Kon. Gustaf III:s bref ... 1860, s. 17. 
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Riks Härold E. Schröderheim och efterträdare”.223 Schröderheim beviljades med 

detta ett slags mellanform, en hybrid av orden och ämbete. 

Som kung hade Gustaf III därutöver rätt och möjlighet att agera och ingripa i 

andra ämbetstillsättningar. Regeringsformen föreskrev hans rätt vid utnämnande av 

höga ämbetsmän, men också på lägre nivå kunde kungen ha rätt eller möjlighet att 

påverka besluten. Kyrkoherdeämbetena i de regala pastoraten utdelades på så sätt av 

kungen. Ämbeten inom det militära, civila och kyrkliga kunde under hela 1700-talet 

ges bort och till och med säljas av kungen eller av andra patroner som hade rätt 

ställning, även om ämbetstillsättningar och befordringar under hela seklet också 

reglerades och normerades. Detta, skall tilläggas, var rättigheter och möjligheter som 

under frihetstiden hade utövats av den för tillfället rådande hatt- eller mössregeringen 

och som med jämna mellanrum kritiserats hårt redan då. Ämbetsvärlden med sina 

tjänster, titlar och rangordningar gav kungen – eller under frihetstiden rådet med 

kungen – flera olika sätt att visa nåd, ynnest och välbehag. Till dessa möjligheter att 

tilldela inhemska ämbeten och befordringar bör ytterligare tilläggas den 

internationella arenan. En rekommendation från kungen av Sverige – eller hans 

ambassadör – underlättade befordringsgången i utlandet. Gustaf III använde 

utländska kanaler för att hedra greve Fredrik Wilhelm von Hessenstein som hösten 

1772 blev romersk riksfurste. År 1785 blev hans svensk furste. Kungen 

rekommenderade också honom till befordran i fransk militärtjänst.224 

Att beskriva ett offentligt ämbete som en gåva eller förläning och som privat 

egendom byggde på en traditionell uppfattning om ämbetets natur och relationen 

mellan kung, ämbete och ämbetsman. Ett ämbete var inte ett avlönat arbete, utan 

ämbetet var snarare förbundet med en plikt, förpliktelser i rikets och härskarens 

tjänst på samma sätt som latinets officium både betyder ämbete och plikt, förpliktelse, 

pliktkänsla. Ämbetsmannen var genom sitt ämbete förbunden till monarken eller 

regeringen. Uppfattningen att olika ämbeten var förbundna med skilda 

kompetenskrav och särskild utbildning var inte lika given som senare på 1800- och 

1900-tal, samtidigt som utbildning och examen i växande mån behövdes och krävdes 

för att sköta rikets allt mera krävande ämbetssysslor. På 1600-talet var 

häradshövdingarna som ledde häradstingen adelsmän som inte behövde bemöta 

några speciella kompetenskrav. Dessa anställde ofta lagläsare och lagkunniga vikarier 

                                                
223 Areen & Lewenhaupt I 1942, s. 96–101. 
224 Svenskt biografiskt lexikon 18, redaktionell artikel om ”von Hessenstein, släktnamn”. Även Wolff 
2005, s. 169–181, om svenska rekommendationer till franska befordringar och andra nådegåvor. 
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som hade bättre eller sämre akademisk utbildning och hade auskulterat vid någon 

hovrätt. Det var dessa som skötte de praktiska ämbetssysslorna mot betalning av 

ämbetsinnehavaren som innehade den officiella lönen, fullmakten och andra 

förmåner som tillkom.225  

Denna praxis var satt i system också från kronans sida. Då Åbo hovrätt 

grundades 1623 anvisades åt vice presidenten och tre assessorer både lön i pengar 

och därutöver inkomsterna från ett häradshövdingsämbete var.226 Från och med 

seklets mitt ställdes dock krav på att häradshövdingarna själva skulle ha juridisk 

utbildning, bo i sin domsaga och utöva sitt ämbete. År 1680 drabbades alla som 

innehade löneinkomster från häradshövdings- eller lagmansämbeten av reduktionen. 

I Åbo fick domarna välja mellan att förbli vid hovrätten och inneha den lön som 

tillkom där eller att flytta till sitt härad och personligen överta häradsdomarsysslan 

där, inklusive inkomsterna. Under 1700-talet var det ändå fortfarande relativt vanligt 

att häradshövdingen anställde en vikarie som skötte sysslan, även om kraven på 

ämbetsmannens närvaro hårdnade under Gustaf III:s tid.227 1700-talet kan beskrivas 

som en brytningstid medan en traditionell och modern syn på ämbetsmannen,228 

vilket påverkade överhetens möjlighet att använda ämbeten som nådevedermäle. 

Man började ställa krav på kompetens och utbildning och det fanns redan en 

omfattande lagstiftning och ett regelverk kring ansökningsförfarande, 

tjänstetillsättningar och befordringar som skulle reglera ämbetsmannakåren enligt 

vissa objektiva principer. Att bestämma vilka dessa normativa principer skulle vara 

var ändå inte lätt och det fördes speciellt under frihetstidens slut hetsiga diskussioner 

om vilka regler som skulle gälla. Den största konflikten under dessa år stod i frågan 

om vad som gjorde en person mera lämpad för ett offentligt ämbete, börd eller 

merit.229 

                                                
225 Under hela 1700-talet utfärdades förordnanden i vilka ämbetsmännens närvaro och effektivitet i 
tjänsten inskärptes. Cavallin 2003, s. 54, 94–95. Se även Frohnert 1985. Under början av 1600-talet hade 
inte heller lagläsarna, som ofta var gamla fogdar, nödvändigtvis någon egentlig utbildning. Bruket att 
domaren anställde någon i lokalsamhället för sysslan gjorde att centralmaktens kontroll över den lokala 
rättskipningen var svag. Man försökte åtgärda problemet med kontroll från hovrätterna och småningom 
genom att kräva att domarna själva förrättade domarsysslan. Se Lappalainen 2006, s. 69–85. Behovet att 
ha kontroll över rättskipningen och behovet att kunna ge bort ämbeten med tillhörande position och 
prestige krockade på ett svårlösligt sätt. Om prästämbeten som förläningar och de olika och motstridiga 
behoven vid utnämnande av kyrkoherdar, se Suolahti 1927, s. 154–188. 
226 Blomstedt 1973, s. 43. Presidenten friherre Nihls Bielcke och advokatfiskalen Johan Ottoson 
Klöfverblad innehade lön i sina ämbeten som generalguvernör över Finland respektive kamrer vid 
generalguvernörskansliet. 
227 Cavallin 2003, s. 94–95, Blomstedt 1973, s. 43–52. 
228 Cavallin 2003, s. 107–108, 
229 Skuncke 1999. 
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Många företeelser förbundna med förvärvande och innehavande av ett ämbete 

gjorde att ämbetet i det sena 1700-talet kunde uppfattas som något man äger. En 

ämbetsman med fullmakt var oavsättlig. Bruket att betala större eller mindre s.k. 

ackordsummor till företrädaren i tjänsten existerade fortfarande och gjorde det svårt 

för mindre bemedlade att avancera. Man köpte inte som i Frankrike sitt ämbete av 

kungen,230 men kunde vara tvungen att köpa den av den föregående innehavaren. 

Under 1700-talet förordnades upprepade gånger förbud mot ackord inom 

civilförvaltningen, men praxis fortgick.231 Det inom kyrkan och delvis 

universitetsvärlden existerande nådårssystemet vittnar om ett motsvarande sätt att 

betrakta och hantera tjänster och löner. Änkan efter en avliden kyrkoherde beviljades 

enligt systemet ett nådår under vilket hon skulle arrangera sin och de eventuella 

barnens ekonomiska situation. Under detta år fick de efterlevande njuta av den 

avlidnes lön och boställe, medan tjänsten sköttes av en nådårspredikant som 

betalades av änkan.232  

Möjligheten att ge ett löfte om ett ämbete i förväg, när det ännu innehades av 

någon annan, s.k. survivans (survivance) gav också 1700-talets hantering av ämbeten en 

särprägel. Survivansfullmakter kan i högre eller lägre grad uppfattas som 

nådevedermälen. Fullmakterna kunde ges bort av kungen eller annan 

tjänstetillsättande instans, som domkapitel, både på hög och låg nivå. En spektakulär 

survivans var den som beviljades den lilla gossen Gustaf Lewenhaupt vid hans dop år 

1780. Gustaf III och Sofia Magdalena stod faddrar till överhovstallmästaren Adolf 

Fredric Lewenhaupts son och beviljade barnet som dopgåva survivans på faderns 

överhovstallmästarämbete. Sonen skulle få tillträda tjänsten tidigast vid 21 års ålder, 

men om fadern skulle avgå före det skulle gossen erhålla alla förmåner och 

inkomster, vilket innebar 3000 riksdaler årligen, övriga förmåner samt rang. Gåvan 

var inte endast riktad till sonen, utan framför allt till fadern vars trohet och nit för 

Gustaf III belönades så här. Man kan göra en jämförelse med de biskopssöner som 

nobiliserades som ett tecken på kungens välvilja för fäderna. Adolf Fredric 

Lewenhaupt hade deltagit i statsvälvningen i augusti 1772 och förärades under de 

följande åren flera förmåner och nådetecken. Sonens namn, Gustaf, vittnade om 

                                                
230 Davis 2000, s. 159–166, Doyle 1996.  
231 Cavallin 2003, s. 125. 
232 Se vidare i Widén 1988, Norrman 1993 och Suolahti 1927, s. 120. Bruket att den nya prästen gifter sig 
med änkan eller en dotter till den avlidna prästen var ett annat gammalt och beprövat sätt att trygga 
familjens framtid. En kyrkoherdetjänst kunde vara ett paket som också inkluderade en fru och några barn.  
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faderns lojalitet och om hans önskan att bygga vidare på banden till kungen, till bägge 

parters fördel.233 

Survivansfullmakter var också en alldeles vanlig praxis i ämbetsvärlden, inte 

endast något förunnat de största och mäktigaste. Det fanns inte alltid lämpliga 

ämbeten att tilldela personer som till sin börd och sina meriter kunde göra anspråk på 

ett sådana. I de ansökningar om tjänster, befordringar, nobiliseringar och andra 

nådetecken som hovkanslern Fredrik Sparre sammanställde för kungen – och som 

han beslöt att bevara bland sina papper – finns också ansökningar om survivanser.234  

Lektorn i latinsk poesi och vältalighet Carl Gustaf Nordin, som senare skulle 

bli en av många illa omtyckt aktör och rojalist på rikspolitikens scen, beviljades 1780 

survivans på Skellefteå pastorat där hans svärfar Pehr Högström var kyrkoherde. 

Detta var emellertid bara början på en gynnsam karriär som kantades av flera 

välvilligheter från kungens sida. När svärfadern fyra år senare avled och Nordin med 

familjen borde ha flyttat till sin församling och kyrkoherdetjänst fick han genom 

kunglig resolution rätt att inneha Skellefteå pastorat som prebende, samt behålla sitt 

tidigare lektorat i Härnösand under fortsatt tjänstledighet. Själv vistades och verkade 

Nordin i Stockholm där kungen behövde honom mest och han själv gärna förblev. 

Han var en betydande kraft för kungens olika ambitioner vid den annars så besvärliga 

riksdagen 1786.235 

Praxis där ämbeten kunde ges bort som en gåva existerade i olika former, 

samtidigt som man också kritiserade bruket. ”Önskeligt vore, at aldrig syslor tilskapas 

för personer, men at personer tilskapas för syslorna, då vann konungen mera 

trygghet ifrån sina ämbetsmän och vore mindre plågad af tjenstsökande”, 

konstaterade Gustaf Johan Ehrensvärd i sin dagbok år 1776 när majoren Johan 

                                                
233 G. J. Ehrensvärd skriver att kungens gåva väckte uppseende och förväntningar hos de gamla släkterna 
inom adeln. Grevinnan Brahe väntade också barn vid denna tid och familjen eftertraktade, enligt 
Ehrensvärd, liknande bevis på kungens nåd. Gustaf III stod fadder också för detta barn, men det var 
dessvärre en flicka och motsvarande gåvor uteblev. Ehrensvärd 1878, s. 41–43, 58 och Gillingstam 1977–
1979, s. 603–604. Att döpa ett barn efter konungen var inte ovanligt. Också lojalitetsband på en mindre 
hög nivå kunde manifesteras på detta sätt, som när kyrkoherden Johan Lagus och hans hustru Benedikta 
Lovisa Lagus, f. Kraftman, år 1789 döpte en dotter till Johanna Gustava. Lagus hade som ledamot för 
prästeståndet deltagit i riksdagen 1789 och där framträtt som en anhängare av Gustaf III. Helt väsensskilt 
från denna namngivningspraxis är inte heller bruket att döpa städer, socknar eller kyrkor efter höga 
beskyddare. Lagus församling i Idensalmi i norra Savolax hade år 1780 getts tillstånd att ge sin nybyggda 
kyrka namnet Gustaf Adolfs kyrka, efter den tvååriga kronprinsen, med förbehållet att detta inte skulle 
användas som motiv för ytterligare ansökningar till Kungl. Maj:t. Klinge 2006, s. 58–60. Kronprinsen 
hade också gett namn åt Gustaf Adolfs församling i Tavastland när den år 1784 efter ansökan avskiljdes 
från Sysmä moderförsamling.  
234 Tal, betänkanden, promemorior och strödda anteckningar, Sparresamlingar i riksarkivet E 5477, RA, 
Stockholm.  
235 Om Nordin se Corin 1990. 
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Christoffer Toll i maj samma år hade utnämnts till generaladjutant av flygeln med 900 

riksdalers lön, ”en sysla tilskapad för Toll”. Enligt Ehrensvärd hade han banat sin väg 

till kungens gunst genom lyckade rollprestationer i hovförlustelser, en förmåga att 

härma medmänniskors sätt att tala och föra sig samt ett lyckat deltagande i 

operationerna i Skåne under statsvälvningen.236 Den mest systematiska kritiken mot 

hanterandet av ämbeten drabbade dock den så kallade pastoratshandeln som vid 

riksdagen 1786 förbjöds och omöjliggjordes genom inrättandet av en 

ecklesiastikberedning som ansvarade för tillsättandet av prästtjänster.237 

Pastoratshandeln gällde i första hand de regala pastoraten vars kyrkoherdar 

tillsattes av kungen efter förslag av domkapitlet. Kungen kunde ge någon han ville 

gynna eller hjälpa ekonomiskt rätt att föreslå en lämplig innehavare till en ledig 

kyrkoherdebefattning. Den som fått detta löfte kunde sedan skaffa en kandidat mot 

betalning. Systemet härstammade inte från gustaviansk tid, men sattes i effektivt 

system under Gustaf III. G. M. Armfelt och Elis Schröderheim anklagades för att ha 

gjort vinster på detta sätt. Kritiken mot pastorathandeln var hård, speciellt i 

prästeståndet som ju på detta sätt förlorade sitt inflytande över tillsättningsfrågor. 

Samtidigt var det uppenbart att systemet inte gynnade de bästa 

kyrkoherdeförmågorna. Genom att kritiken ledde till en förändring och en 

formalisering av kyrkoherdetillsättningarna kan man säga att de under 1700-talet 

växande anspråken på att merit och rättvisa skulle beaktas vann företräde framför 

kungens makt och rätt att använda offentliga tjänster som egendom och gåvor.238  

                                                
236 Ehrensvärd 1877, s. 9–10. En annan gång, år 1779, gycklar Ehrensvärd med befordringsgången för 
kungens favoriter då han berättade om en ung greve Gustaf Wachtmeister – löjtnant vid Hennes majestäts 
regemente, kapten i preussisk tjänst och bror till justitiekanslern – som blev presenterad för kungen. ”Af 
alla allurer [sätt att vara, gå] kan man se, at denne grefve Wachtmeister är destinerad til en äfven så hastig 
lycka som sin bror. Emellan de äldre hofmän blefvo parier [vadslagningar] gjorde, den ene påstod at han 
inom ett år skulle vara öfverste, en annan öfverstelieutenant, den tredje kammarherre hos Hans Maj:t.” (s. 
308–309). Brodern Carl Axel W. hade under 1770-talet gjort en snabb karriär från protokollsekreterare 
till justitiekansler på fem år. Gustaf W. blev år 1780 överadjutant hos kungen och först följande år 
överstelöjtnant vid Dalregementet och generaladjutant av flygeln (jfr Toll 1776). Om bröderna 
Wachtmeister i Svenskt biografiskt handlexikon II, 1906, s. 667–668. 
237 Den svenska kyrkan var indelad i flera stift som leddes av biskopar och domkapitel. Dessa var 
indelade i flera kontrakt ledda av kontraktsprostar. Under kontraktsprostarna stod kyrkoherdarna som 
förestod pastoraten. Dessa kunde ytterligare vara indelade i moderförsamlingar och kapellförsamlingar 
med kaplaner. Pastoraten i riket var indelade i regala, konsistoriella och patronella pastorat. De 
konsistoriella pastoraten stod under biskopen och domkapitlet som utsåg kyrkoherdar efter val. I de regala 
pastoraten gjordes det slutgiltiga kyrkoherdevalet av kungen. I de patronella pastoraten föreslog 
innehavaren av patronatsrätten en lämplig person för kyrkoherdebefattningen och domkapitlet utfärdade 
fullmakt. En sådan patronatsrätt hade ursprungligen varit en gåva av monarken, men på 1700-talet 
donerades inte längre pastorat till frälsesläkter. Suolahti 1927, Tengström 1820–1822. 
238 Tegnér 1883, s. 173-176 om Armfelt och pastoratshandeln. Granberg 1998, s. 182, Lenhammar 2000, 
s. 162. 
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Detta innebar dock inte att pastoraten och de kyrkliga ämbetena i 

fortsättningen behandlades som ämbeten i modern betydelse, dvs. med merit och 

utbildning som viktigaste ledstjärnan. De kyrkliga ämbetena var fortfarande en 

uppskattad väg till social framgång och tryggad ekonomi också för personer vars 

främsta meriter låg inom vetenskap och vitterhet. Innehavare av prästämbeten 

förverkligade dessa ämbeten på flera olika sätt.239 Till biskopsämbetena fanns 

anslagna tillhörande prebendepastorat så att biskopen mottog inkomster från 

pastoraten mot att han själv avlönade någon för att sköta det mesta av tjänsten. Om 

det var ett rikt pastorat var inkomsterna höga, fattigare pastorat gav lägre inkomster. 

Biskop Johan Wingård i Göteborg tilläts som ett särskilt bevis på kungens 

uppskattning dryga ut sin lön med inkomster från prebenden som bestod av fyra 

pastorat omfattande elva socknar. Biskop Herman Schröderheim i Karlstad – bror till 

Elis Schröderheim – fick extra inkomster från nio församlingar. Prebendepastorat 

beviljades teologieprofessorer vid universiteten. Några av lektorerna vid Borgå 

gymnasium var prebendekyrkoherdar. På 1700-talet utökades kretsen till att också 

omfatta prästvigda professorer vid filosofiska fakulteten.240 Utdelandet av 

prebendepastorat visar på pastoratens och kyrkoherdetjänsternas roll i det gåvo- och 

nådesystem som ingick också i den kyrkliga förvaltningen. ”[D]et vore bra ock att 

uppsätta en lista på dessa fromma fäder, på det de ej bortglömdes, då de begära något 

Pastorat”; skrev Gustaf III våren 1784 från Parma till riksdrotsen Wachtmeister.241 

Då kungen tilldelade ämbeten inom kyrkan, ämbetsverken och militären 

styrdes han av olika ambitioner och intressen, både egna och andras. Ibland handlade 

det om ett behov eller en vilja att placera någon särskild person på en lämplig, 

prestigefylld eller lukrativ post, som när Toll blev generaladjutant av flygeln. Gustaf 

III ville belöna någon för gjorda tjänster och sporra till framtida ansträngningar i 

kungamaktens tjänst eller ville uttryckligen utse en bestämd lojal och kunnig person 

för någon viss uppgift. Då kunde det vara ett nådevedermäle, ett uttryck för kungens 

gunst och välvilja, en välgärning. Många ämbeten hade en klar politisk dimension 

vilket gjorde valet av ämbetsinnehavare intressant för makthavarna. Biskoparna till 

exempel satt automatiskt som ledamöter i prästeståndet vid riksdagarna, samtidigt 
                                                
239 Bennich-Björkman 1970, s. 75, visar att den kyrkliga karriären under 1700-talets slut gav de vittra 
talangerna ”helt annat utbyte av social framgång än den världsliga” i jämförelse med situationen på 1600-
talet. Se även Klinge 2006 som visar mångsidigheten i kyrkoherdeämbetet på 1700-talet och i Finland 
fram till kyrkolagen 1869, samt Suolahti 1927 och Suolahti 1991a, s. 249–250.  
240 Lenhammar 2000, s. 162, Granberg 1998, s. 182. Om professorer med prebenden, se Annerstedt III:2 
1914, s. 79–80, Klinge 1988, s. 155–161. 
241 Gustaf III till C. A. Wachtmeister 27.4.1784, Kon. Gustaf III:s bref ... 1860, s. 15. 
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som de hade en viktig roll som stiftschefer på lokalnivån. Biskopen i Växjö Olof 

Wallqvist verkade mest för kungen på politiska uppdrag.242 Carl Fredrik Mennander 

och Uno von Troil som bägge blev ärkebiskopar i slutet av sina kyrkliga banor 

gynnades av Gustaf III genom ämbeten och andra nådevedermälen. Tillsättningen av 

professorsämbeten var också i många fall politiska; professorerna vid universiteten 

undervisade blivande präster och ämbetsmän.243  

Andra gånger kunde det snarare handla om att utse någon som var tillräckligt 

okunnig och ointresserad för att Gustaf III inte skall få onödigt motstånd, som när J. 

G. Oxenstierna blev tillförordnad kanslipresident 1786. Ibland förelåg behov att 

flytta bort någon oönskvärd person från maktpositioner och en plats i rikets centrum 

i Stockholm. Så var det till exempel när Gustaf III skred till åtgärder för att kunna 

utse Olof Celsius till biskop i Lund,244 eller när Toll under det första katastrofala 

krigsåret 1788 flyttades från Finland till Skåne. Gustaf Mauritz Armfelts post som 

svenskt sändebud i Neapel under förmyndarregimen var en motsvarande utnämning. 

Baron Armfelt var inte önskvärd i huvudstaden eller i riket överhuvudtaget.  

Ibland handlade tjänsteutnämningarna om Gustaf III:s preferenser angående 

ämbetsmannakåren överlag som han ville påverka: flera adelsmän, eller alternativt 

mera ofrälse, inom en korporation. ”Herr Grefven vet huru mycket jag ansett 

angeläget att få af Adel till Justitiens skipande och besynnerligen [synnerligen] af den 

gamla Adeln”, skrev Gustaf III valet av en Oxenstierna till Vasa hovrätt. Oxenstierna 

skulle inte i första hand tillsättas i hovrättsrådssysslan för sin egen skull, utan på 

grund av sitt adliga namn och sin släkt som på ett lämpligt sätt kunde pryda Gustaf 

III:s regeringstid. Adeln och inom den högadeln gynnades länge av Gustaf III i 

tjänstetillsättningar.245 Ett typiskt drag för Gustaf III:s utnämningspolitik var att han 

gynnade adliga präster som ofta fick en snabb befordran. Samtidigt som enskilda 

frälse personer på detta sätt gynnades framom sina ofrälse konkurrenter kan denna 

praxis dock också ses som kungens strävan att öka de högre kyrkliga ämbetenas 

prestige enligt fransk modell så att innehavarens betydelse och börd höjde ämbetets 

                                                
242 Se Linder 1960 om Wallqvist och riksdagen 1789. 
243 Klinge 2006, s. 263–264. 
244 Granberg 1998, s. 161–162, Lenhammar 2000, s. 161. Biskopämbetet i Lund skulle tillsättas år 1777. 
Gustaf III lyckades få den tredje utsedda kandidaten C. J. Benzelius, biskop i Strängnäs, att dra tillbaka 
sin kandidatur, varefter han kunde utnämna Olof Celsius som egentligen hade kommit på fjärde plats i det 
val som hade genomförts i stiftet. Celsius fick lämna Stockholm. 
245 Detta var allmänt känt av samtiden. ”Adelen tycktes denna tiden vara mycket gynnad, i synnerhet de af 
äldre familler”, skriver t.ex. kollegieassessorn H. T. Adlercreutz i sina anteckningar från 1770-talet. 
Adlercreutz 1887, s. 23–24.  
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ära. I Frankrike innehades ju biskopsämbeten ofta av adelns söner. Gustaf III:s vurm 

för att engagera personer av högadlig börd förklaras också av hans vilja att förgylla 

sin egen regeringsperiod med ärorika namn. Axel Fredrik Oxenstiernas hade turen att 

bära samma namn som Gustaf II Adolfs rådgivare rikskanslern Axel Oxenstierna. 

Om Johan Gabriel Oxenstierna som kanslipresident sades det också att han fått 

uppgiften på grund av sitt namn.246  

Kungen kunde således vilja gynna och hedra någon enskild genom befordran, 

ibland inom existerande ämbeten, ibland så att nya ämbeten skapades. Han kunde 

också önska bli av med eller bestraffa någon genom en mindre hedrande utnämning 

på avlägsen ort. I dessa fall var det nådens sol som lyste över eller förvägrades 

mottagaren. Ofta handlade det ändå om behovet att besätta ämbetsmannakåren med 

lojala och nyttiga personer. Liksom fallet var med ordensförläningar kunde kungen 

knappas personligen kontrollera alla potentiella ämbetsmän, utan han måste förlita 

sig på rekommendationer och förordanden av andra. Man kan därför se en kedja av 

gåvo- och beroendeförhållanden. Det var kungen som befordrade, men för de lägre 

tjänstemännens del är det en högre tjänsteman som ansöker om befordran, eller en 

titel, påslag på lönen eller annat för den underordnades räkning. Kungen kunde visa 

sin ynnest gentemot någon genom att tillsätta den man hade förordat i en tjänst. 

Landshövdingen Anders de Bruce i Nyland strävade aktivt för att hans underlydande 

skulle befordras till ämbete eller karaktären. Bruce själv behövde ytterligare kontakter 

och gynnare vid hovet som understödde hans strävanden och kunde berätta hur 

ärendena fortskred. I hans fall var i första hand överståthållaren friherre Carl Sparre 

en sådan nyttig kontakt. Relationer och gracer, fördelar, söktes både uppåt och nedåt. 

Genom att söka fördelar för sina underlydande byggde Bruce lojalitetsband mellan 

sina underlydande och sig själv, bl.a. med strävan att få bukt med den korruption och 

den misskötsel av ämbeten som fanns inom den lågt avlönade lägre 

ämbetsmannakåren i länet och i hela riket.247  

Ibland lyckades män som Bruce och Sparre med sina rekommendationer 

genomdriva befordran eller andra fördelar, ibland kom andra mera inflytelserika 

intressenters rekommendationer emellan. Dessutom kunde rekommendationer och 

ämbeten också mera krasst vara till salu, som i fallet med pastoratshandeln.  

                                                
246 Frykenstedt 1972, s. 103. 
247 Hirn 1957, s. 164–167, 184–190. 
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I kungens brev om hovrättsrådsbefattningen i Vasa framkommer ännu en 

egenhet som var typisk för ämbetsmannavärlden under denna tid och som också 

påverkade sätten att ge och få ämbeten. Efter vicepresidenten Silfversparre fanns en 

hovrättsrådslön ledig, skrev kungen och skiljde således i sin formulering mellan lönen 

och ämbetet. Ett ämbete var eftersträvansvärt på grund av den ekonomiska 

försörjning som det gav innehavaren, men också för den heder och värdighet, den 

rang som ämbetet förde med sig, men dessa två hängde inte alltid ihop även om det i 

fallet Axel Fredrik Oxenstierna är tydligt att kungen ämnade ge bort båda delarna. 

Till det typiska med tjänsteförhållandena inom den svenska militära, civila och 

kyrkliga förvaltningsapparaten samt universiteten under 1700-talet hörde att ämbete, 

rang och värdighet eller heder och ära inte alltid gick hand i hand med lönen. 

Arrangemangen kring ämbeten, befordringar och fullmakter var alltså inte 

okomplicerade.  

Vid sidan av ämbetsmän på ordinarie lönestat tillsatte under frihetstiden 

riksdagen och riksrådet, senare kungen, tjänster utan att anvisa några anslag för lön. 

Sålunda tjänstgjorde vid de svenska ämbetsverken flera ämbetsmän utan lön eller 

med lön från ett tidigare ämbete vars innehavare i sin tur stod utan lön.248 Vid 

inrikes-civilexpeditionen tjänstgjorde år 1778 en statssekreterare, tre 

expeditionssekreterare, fyra protokollsekreterare, två registratorer, fem kanslister och 

två kopister. Enligt lönestaten hade expeditionen däremot bara en statssekreterare, en 

expeditionssekreterare, en protokollsekreterare, en registrator, två kanslister och två 

kopister. Bara dessa löner fanns att tillgå och det kunde ta år innan man kom i 

åtnjutande av den lön som hörde till ens tjänst. Man kan alltså med Henrik Schücks 

ord tala om ett dubbelt befordringsväsen, ett till ämbete och ett till lön. Elis 

Schröderheim som hade börjat sin karriär inom expeditionen som extraordinarie 

kopist utan lön avancerade småningom till expeditionssekreterare och sedan till 

statssekreterare med kopistlön. År 1782 kom han i åtnjutande av statssekreterarlönen 

om 800 riksdaler på extra stat. Pengarna för lönen beviljades alltså honom genom 

särskilt beslut och inte den ordinarie vägen.249  

Schröderheim befordrades först till tjänsten och beviljades först långt senare 

pengar, som en specialåtgärd just för honom. På samma sätt var t.ex. som tidigare 

nämnts hovpredikantsämbetena och ämbetena inom de kungliga ordnarna 

                                                
248 Frohnert 1985, s. 204,  
249 Schück 1942, s. 18–28. 
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oavlönade. Då man ser att inte heller andra ämbeten alltid gav ordentlig eller någon 

lön alls, inser man att skillnaden mellan de formellt oavlönade och de andra 

ämbetena inte var så stor. Inkomster fick man skaffa sig på annat sätt, men tjänsten 

gav prestige, kontakter och en position.250 Ämbetet var således indelat i tre nivåer 

som kunde separeras. Det var för det första ämbetsåliggandena och arbetet i sig själv, 

för det andra den position och prestige som ämbetet gav i en samhällelig hierarki och 

för det tredje lönen. I denna tredelning var hedern och värdigheten inte obetydliga 

faktorer. Kungen (tidigare riksdagen och rådet) kunde de facto också bevilja ”namn, 

heder och värdighet”, utan något ämbete och utan lön, en företeelse som sedermera 

kom att utvecklas till ett regelrätt titelväsende.  

Kungen kunde förläna militära och civila titlar samt hovtitlar på detta sätt. Med 

titeln, karaktären kom värdigheten, hedern och positionen i den sociala hierarkin som 

var en betydelsefull del av ämbetet. Från den militära världen kom begreppet 

karaktärsbefordan som innebar att man befordrades till sin militära grad, utan att få 

motsvarande tjänst i något enskilt regemente, eller lön. Karaktärsbefordran kunde 

ofta ges i samband med avsked. Krigsrådet Johan Albrecht Voltemat beviljades år 

1774 avsked från sitt protokollsekreterarämbete i krigsexpeditionen och fick 

landshövdings namn och värdighet. Lagmannen Sven Liljencrantz beviljades likaledes 

år 1775 avsked med landshövdings namn och värdighet. Clas Alströmer, 

protokollsekreterare i justitierevisionens expedition i kungliga kansliet, beviljades år 

1770 avsked med kansliråds namn.251 När man ville skapa ett svenskt ordensväsende 

motiverade man det med det ymniga bruket av karaktärsbefordringar som, enligt 

överintendenten Carl Hårlemans memorial, gjorde de verkliga ämbetena mindre 

värdiga.252 Förlänandet av ämbetstitlar (namn, heder och värdighet) skedde på alla 

nivåer, både höga och låga titlar erhölls på detta sätt. Som Bo Bennich-Björkman har 

konstaterat var ett socialt statussystem som byggde på ämbetsinnehav i stället för 

adelskap att föredra för kungamakten. Medan adelskap inte nödvändigtvis sporrade 

till lojalitet och nit för dynastin och riket i flera generationer efter nobiliseringen 

krävde ämbetsinnehav av alla generationer förnyade bevis på lojalitet och förtjänst.253  

Genast efter statsvälvningen skapades titeln ”en av Rikets herrar”, som 

förlänades av kungen. Rikets herrar hade samma ställning och förmåner som 

                                                
250 Jfr ambassadörernas ekonomiska arrangemang, Wolff 2005. 
251 Rehbinders matrikel 1781, friherre nr 297, friherre nr 302, friherre 303. 
252 Areen-Lewenhaupt I, 1942, s. 5–6, memorialet, som var riktat till sekreta utskottet, citeras på s. 11–14. 
253 Bennich-Björkman 1970, s. 59. 
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riksråden – bl.a. tilltalet excellens – som alltså inte bara förlorade sin reella makt i 

samband med statsvälvningen, utan också sin exklusivitet i fråga om social position 

och prestige. Den 25 januari 1773 erkändes Fredrik I:s illegitima son, greven och 

riksfursten Fredrik Wilhelm af Hessenstein, i ett öppet brev de förmåner, hederstitlar 

och företräden som tillkom riksråden. Det var dagen efter kungens födelsedag då han 

hade överräckt medaljer till femtiofem Stockholmsborgare och ett antal 

underofficerare vid Livgardet. Hessenstein hade arresterats under statsvälvningen, 

men frigivits genast därefter.254  

Ämbetets heder och värdighet kom konkret i uttryck genom ämbetsrangen. 

Ämbetsmän med kunglig fullmakt var sedan 1600-talets slut inordnade i en officiell 

rangordning. En rangordning med fyrtio kategorier fastställdes år 1714. Indelningen 

kvarstod under hela seklet och in på 1800-talet, men flera förflyttningar mellan 

kategorierna gjordes. Även om rangordningen avskaffades av de yngre mössorna vid 

1765–1766-års riksdag kom den på nytt i bruk efter statsvälvningen 1772. Med 

rangen följde olika grader av offentlig heder, värdighet och privilegier. Personens 

rang bestämde hans eller hennes plats vid offentliga ceremonier och processioner 

och i det sociala livet överlag. Med rangen följde också benämningen troman (klasser 

1–18) eller trotjänare (klasser 19–40) som positionerade personerna i den sociala 

ordningen.255 Rang fick man endast genom ämbete. Adelsmän utan publikt ämbete – 

liksom kvinnor – kunde inte ha anspråk på officiell rang genom sin börd; börden 

hängde ihop med ett annat statussystem.256 Lägre ämbetsmän med fullmakt 

underskriven av annan än monarken stod nedanom rangordningen, medan några få 

var ovanom rang: kungliga högheter, riksråd, den nya kategorin rikets herrar. 

Prästerskapet stod å sin sida vid sidan om rangordningen och hade sin egen hierarki.  

                                                
254 Om Hessenstein, se SBL 18 1969, s. 761–762. 
255 Offentliga rangordningar fanns också i Ryssland, Danmark, Preussen och Frankrike. Se vidare 
Rothlieb 1855, s. 15, Inkinen 1953, s. 209–219, Bennich-Björkman 1970, s. 59–62. 
256 Behovet av en rangordning hade uppstått på 1600-talet i och med tvister som berodde på oklarhet i 
fråga om hierarki. Representanter för den betitlade adeln, främst grevar, krävde företräde framom höga 
ämbetsmän utan adlig titel. Rothlieb 1855, s. 7–8. Att börden som hierarkisk princip också hade sin 
betydelse för Gustaf III är bekant. G. J. Ehrensvärd vittnar om detta i sin dagbok genom en anekdot. Han 
relaterar ett samtal han fört med kungen om bordsplaceringen vid en middag efter riddarspelet 1779. 
Ehrensvärd hade undrat om inte statssekreteraren Liljencrantz med hänvisning till vikten av dennes 
ämbete, borde flyttas till drottningens bord. Gustaf III hävdade dock att börden var en annan viktig sak att 
beakta i hovets hierarkier och att höga ämbetsmän som inte av födseln var av hög börd därför inte kunde 
tillåtas att sitta vid drottningens bord. Ehrensvärd 1877, s. 306. Händelsen relateras också av Schück 
(1904) som ser ett exempel på kungens bördshögfärd. Det handlar dock om ett konsekvent genomförande 
av den franska hovetikett som Gustaf III följde vid det svenska hovet. Bilden av tredje ståndets kung som 
genom förenings- och säkerhetsakten går i bräschen för en ståndsutjämning i det svenska riket är inte 
entydig. 
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Rangordningen gav möjligheter till ytterligare en form av kunglig nåd då 

ämbetsrangen kunde förbättras som en speciell ynnest för innehavaren.257 

Överkammarherren Fredric Ridderstolpe tilldelades på kungens födelsedag den 24 

januari 1778 lika rang med presidenter, dvs. högsta rang, trots att ämbetet i sig var 

placerat som nummer sex i rangordningen. År 1787 omvandlades Ridderstolpes 

ämbete till ett överstekammarherreämbete med rang i den högsta klassen. I ett 

kungligt brev i juli 1774 stadgade Gustaf III att tjänstgörande kammarherrar vid alla 

ceremonier skulle gå i sista ledet närmast Kunglig majestät, före titulerade 

hovmarskalkar. Nio år senare förbättrades deras rang på motsvarande sätt. Samma år 

skapades överstekammarjunkarämbetet med rangnummer fem. Första 

hovstallmästarämbetet uppflyttades tre år senare också till samma rang.258 

Ranghöjningarna kan här igen å ena sidan ses som nådebevis för den som innehade 

ämbetet, men också som ett sätt för Gustaf III att höja hovets profil gentemot de 

höga ämbetsmännen inom civilförvaltningen. Redan Lovisa Ulrika och Adolf Fredrik 

hade strävat efter detta, men först Gustaf III hade de reella möjligheterna.  

Kungen upplivade strax efter statsvälvningen, redan den 22 augusti 1772, 

riksmarskalksämbetet och gjorde den i maj utnämnda övermarskalken till 

riksmarskalk med titel excellens och position ovan om rang.259 År 1783 inrättade han 

ett ordensbiskopsämbete vars första innehavare var hovpredikanten och pastor 

primarius i Stockholm friherre Carl Evert Taube. Ämbetet var formellt knutet till 

Serafimerorden, men ordensbiskopen var i praktiken en hovbiskop hos kungen.260 På 

en lägre nivå uppfördes kungens handsekreterare på ordinarie hovstat och gavs i 

särskild resolution lika rang med första expeditionssekreterare.261 Också personer 

och ämbeten utanför hovet kunde lyftas upp i de hierarkier som rangen innebar. 

Riksarkivarien kom upp i rangklass 18 år 1773, riksantikvarien år 1778.262 Personlig 

rangförbättring gavs åt många kommissionssekreterare vid svenska beskickningarna 

vid utrikes hov. Skalden Carl Michael Bellman kom personlighen att uppföras på 

ranglistan trots att hans tjänst vid Kungliga Nummerlotteriet inte berättigade till 

                                                
257 Jfr Tillander-Godenhjelm 2005, s. 7–25. 
258 Bennich-Björkman 1970, s. 69–70, Rothlieb 1855, s. 19.  
259 Jägerskiöld 1977–1979b, Rothlieb 1855, s. 22.  
260 Ordensbiskopämbetets tillkomst hade direkt samband med Gustaf III:s italienska resa. Taube kallades 
till Rom påsken 1784 för att i Peterskyrkan förrätta luthersk mässa. Granberg 1998, s. 171, Armfelt (utg. 
Knapas) 1997, s. 150. 
261 Bennich-Björkman 1970, s. 68–69. Bakom titeln kunglig handsekreterare dolde sig ett betydelsefullt 
värv som hovskald.  
262 Rothlieb 1855, s. 31. 
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detta. Gustaf III konfirmerade år 1782 det konstitutorial på sekreterartjänsten som 

direktionen för Nummerlotteriet hade utfärdat år 1776 varefter Bellman var 

berättigad till rang.263 

Alla som innehade ämbeten eller titlar som berättigade till rangklass arton eller 

högre kallades tromän. Tromans värdighet beviljades också alla kommendörer av de 

kungliga ordnarna och de aderton i Svenska Akademien som Gustaf III grundade år 

1786, vilket på sitt sätt bekräftar Torgny T. Segerstedts påstående att akademien var 

att betrakta som ett extra ordinarie kollegium i den gustavianska förvaltningen.264 De 

under 1700-talet blomstrande akademierna hade inte endast i uppgift att gynna och 

utveckla områden som vetenskap, vitterhet eller språk, utan kan också ses som 

institutioner inom det kungliga nåde- och äreförläningssystemet. Akademiernas 

pristävlingar, liksom till exempel det från år 1772 kungliga Patriotiska sällskapets 

medaljer, delade ut ära och prestige i enlighet med de ideal som hyllades av regimen. 

Samtidigt var själva ledamotskapet i en akademi en position som man fick med 

kungligt bifall, och som förlänade anseende och inflytande. Ledamöterna i de 

kungliga akademierna arbetade formellt för kungen. Hur starka dessa band kunde 

uppfattas vara illustreras bland annat av hertig Karls (den blivande Karl XIII) brev år 

1809 till den av Gustaf IV Adolf år 1805 grundade Kungliga 

krigsvetenskapsakademien i vilket han begärde tro och lydnad av akademin och dess 

ledamöter.  

Kungliga Vetenskapsakademin hade grundats 1739, då med tydliga 

förankringar i hattpartiet som samma år kom till makten. Kungliga Svenska 

Vitterhetsakademien grundades år 1753 av Lovisa Ulrika och var under hennes tid 

starkt knuten till hennes person. Akademin hade endast 22 ledamöter. Vid hennes 

död 1782 avsomnade också akademin för att återskapas av hennes son år 1786 under 

namnet Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Samma dag instiftade 

han Svenska Akademien vars stadgar han format enligt fransk modell med Franska 

Akademin som förebild. Kungen valde de första tretton ledamöterna av de aderton. 

Dessa valde sedan de fem sista. Akademiernas arbetsområden fördelades så att 

vitterheten, vältaligheten och det svenska språket var Svenska Akademiens område, 

medan den gamla Vitterhetsakademin med sitt nya namn fick rikets antikvariska 

historia vid sidan av inskriptionerna och sinnebildskonsten på sitt konto. Att lämna 

                                                
263 Bennich-Björkman 1970, s. 60. 
264 Rothlieb 1855, s. 34, Segerstedt 1986. 
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över dessa viktiga institutioner endast till ofrälse lärda och författare var inte tänkbart 

under denna tid – som konstaterats hade de viktiga ämbetsverksliknande uppgifter – 

men ledamotskap i Svenska Akademien och Vitterhets Historie och Antikvitets 

Akademien var också en hedrande och prestigefull post att ge åt personer inom 

humaniora och vitterhet som inte kunde få en kunglig orden. Ledamotskap i 

Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Patriotiska Sällskapet kunde ges till 

lärda och praktiska utövare inom naturvetenskap och hushållning. Kungliga 

Akademin för de fria konsterna och Kungliga Musikaliska akademin, grundad 1771, 

med uppgiften att besörja att ”nya musikaliska arbeten och poemer” författades och 

granskades, kunde tillfredsställa ett motsvarande behov bland kompositörer, 

bildkonstnärer och arkitekter.265  

 

* 

 

Möjligheterna att lyfta upp, gynna och hedra undersåtar var många. Då man lämnar 

de institutionaliserade nådevedermälena och går vidare till andra nådetecken och 

gåvor tecknar sig nådens topografi ännu rikare och mera varierat. Det är uppenbart 

att befordran eller annan ämbetstillsättning ofta kunde bygga på kungens nåd, men 

detta nådevedermäle är inte lika entydigt. Det är lätt att föra statistik över 

ordensriddare och nobiliserade, men en statistik över hur många befordringar och 

utnämningar som var nådevedermälen och hur många som var något annat kan inte 

göras med samma klarhet. Gränsdragningen mellan den ordinarie tjänstevägen och 

extraordinära kungliga ingrepp är inte alltid klar och kungens motiv kunde vara både 

nåd och onåd eller annan politisk kalkylering. Gustaf III utnyttjade ofta taktiskt sin 

rätt och möjlighet att placera personer på ämbeten för att gynna olika intressen och 

för att knyta personer på viktiga poster till sig. På samma sätt hade den frihetstida 

överheten agerat – till exempel när Elis Schröderheim år 1771 som ung kopist 

förlorade tävlingen om en kopistlön till förmån för kanslisten Clarén – samtidigt som 

frihetstiden också utvecklade regelverk och förordningar som normerade 

ämbetstillsättningarna.  

Också under Gustaf III:s tid skedde en normering. Ämbetsmännens rätt och 

möjlighet att låta vikarier sköta ämbetssysslorna kringskars allt mer, pastoratshandeln 

                                                
265 Om akademierna se Schück 1932–1944 om Kungliga Vitterhets historie och antikvitets akademien, 
Lindroth 1967 om Kungliga Vetenskapsakademien och Segerstedt 1986 om Svenska Akademien. 
Högberg 1961 om Kungliga Patriotiska Sällskapet. 
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omintetgjordes av ecklesiastikberedningen år 1786 och räfsten med ämbetsmännen 

och speciellt Göta hovrätt under 1770-talet, som vi skall återkomma till i del 2, 

strävade efter att organisera och formalisera ämbetsvärlden. Samtidigt var kungens 

rätt att lyfta någon till en tjänst ett viktigt medel för hans maktutövning så som det 

hade varit för hans föregångare. Ämbetstillsättningar, befordringar och ansökningar 

angående tjänster bildar en rik och förvirrande värld. Pensioner, extra lönepåslag, 

dubbla nådår och rätten att räkna dubbla tjänsteår är ytterligare några företeelser ofta 

ombesörjdes genom kungligt beslut. Behandlingen av tjänster och ämbeten som 

kunglig maktdomän har här begränsat sig till valda exempel, med syftet att 

komplettera bilden av ordnar, medaljer och nobiliseringar som nådevedermälen av 

olika slag.  

 

 

R e v o l u t i o n e n s  m i n n e s t e c k e n   

 

Många kungliga nådegåvor var föremål som skulle bäras, fästas på kläderna, som 

synliga tecken på kungens nåd och gunst. Klädseln inom 1600- och 1700-talens 

högre stånd präglades av en riklig ornamentering och utsmyckning. Både mäns och 

kvinnors utseende eftersträvade en stil av dekorativ ymnighet. Med ordensinnehav 

kom yttre tecken som ordenstecken, kraschaner och band i olika färger. Medaljer 

kunde hängas på bröstet i band i olika färger, eller bäras i en kedja runt halsen. Ringar 

med givarens porträtt eller en ädelsten var också traditionella gåvor. På porträtt ser 

man ofta den avporträtterades alla ordnar, ringar, värjor eller andra kungliga gåvor.266 

Under 1700-talets slut ökade förvisso en förkärlek för enklare och bekvämare kläder 

och den ”engelska stilen”, influerad av klädsel vid jakt och lantliv, blev allt vanligare. 

1780-talets homme de qualité visste dock att bära sin värja, käpp, snusdosa och kravatt 

på ett sätt som distingerade honom från andra.267  

Genom kläder och utsmyckning kunde man, liksom i dag, signalera politisk, 

social, ekonomisk, filosofisk tillhörighet. I ett hierarkiskt ståndssamhälle där prestige, 

rang och position i samhället både markerades och upprätthölls med yttre attribut, 

som omfattade allt från kläder och accessoarer man bar på kroppen till konst- och 

                                                
266 Kläder och utsmyckning på porträtt och målningar dokumenterar inte endast dräktskicket, utan är också 
symboliska och sociala markörer som förmedlar ett budskap, som tecken på den avporträtterade personen. 
Roche 1989, s. 17. 
267 Roche 1989, s. 51, Rangström 2002, Damsholt 2003. 
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bruksföremål man omgav sig med och fysiska miljöer man skapade runt omkring sig, 

var ordenstecken och ordensdräkter, medaljer och smycken, tyg och snitt således 

viktiga tecken. Den klädda kroppen, dess habit och parure, placerade personen i hans 

eller hennes sociala sammanhang. Damer som introducerats vid hovet var måna om 

sina gallerärmar som visade omgivningen att de rörde sig vid hovet. Rätten att klä sig 

i vissa tyger, och lyxkonsumtion överlag, var reglerad i lagstiftning och förbehållen 

vissa.268 De yttre markörerna och påkostade kläderna var inte utklädning, utan uttryck 

för en social och hierarkisk verklighet. Det yttre talade om vem personen var och 

människan var ständigt bunden till sitt stånd och namn, sitt ämbete och sin titel, sin 

lärda grad, sin orden.269 

Till det materiella kring de kungliga ordnarna hörde också ordensdräkten som 

skilde och höjde kommendörerna och riddarna av de kungliga ordnarna från andra. 

De svenska Serafimerriddarna fick redan från början en ordensdräkt i vitt och svart. 

Nordstjärne- och Svärdsorden fick ordensdräkter först år 1762, den förra i purpur 

och vitt, den senare i gult och blått. Vasaorden fick vid stiftandet 1772 en dräkt i 

grönt och vitt. Gustaf III intresserade sig för klädernas och uniformernas budskap. 

År 1778 införde han en nationell svensk dräkt som vardagsutförande gick i svart och 

rött. År 1779 utökades ordensriddarnas dräktuppsättning med en s.k. mindre 

ordensdräkt för serafimerriddarna. Dräkten skulle bäras på den mindre ordensdagen 

och vid galatillfällen vid hovet.270 Flera skisser över utformningen av nya 

ordenstecken finns bevarade av kungens hand. Att inte uppmärksamma den teatrala, 

demonstrativa och frapperande effekten av nådevedermälena vore således ett 

misstag. Också de hemliga, eller ickeoffentliga, ordenssällskapen kunde ha bestämda 

ordensuniformer och tecken. Inom Timmermansorden bestämdes år 1778 en 

uniform som bestod av brun jacka, bruna byxor med röda band vid knäna, rött band 

om hattkullen samt ljusblå väst.271 Auroraförbundets färger var himmelsblått, 

morgonrodnadens röda och vitt. Förbundets ordförande bar en hatt i blå taft.272 

Å ena sidan upprätthöll klädseln en värld där alla hade sin plats och symbolik 

enligt rang, ämbete och ställning. Klädernas snitt, material och färg styrdes av både 

                                                
268 Roche 1989. Om det svenska hovets kläder under Gustaf III:s tid, Rangström1994b. 
269 Jfr Parland-von Essen 2005 om adelsflickors uppfostran och ambitionen att uppfostra och utbilda 
flickorna, eller barnen överlag, till det de var, att lära dem tala, tänka, konversera och bete sig i enlighet 
med sitt stånd och sitt kön.  
270 Löfström 1948, s. 380–381. Om Gustaf III och hans kläder se även Rangström 1997; Serafimerordens 
stora dräkt, s. 97–101, svenska nationella dräkten, s. 165–177,  
271 Schück 1942, s. 36. 
272 Manninen 2000, s. 159–161. 
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normer och lagstiftning. Speciellt i ceremoniella sammanhang kom klädernas och 

uniformernas inbördes hierarki och symbolspråk till sin rätt. Vid offentliga 

processioner bars rådsdräkt med hermelinkantade mantlar och ordensdräkter för gala 

samt uniform, ämbets- och galahovdräkter. Ordenstecken och medaljer liksom andra 

hederstecken bars enligt noggranna regler. Å andra sidan kunde dräkter, tyger, 

nyanser och utsmyckning vara insatser i en pågående kamp om att bibehålla eller 

avancera från sin plats i samhället. Ofrälse ståndspersoner kunde markera sitt 

välstånd och sina sociala ambitioner med påkostad klädsel. Bördsstolt adel och andra 

som kände sig socialt trängda kunde markera sin traditionella ställning genom ett 

exklusivt och utestängande raffinemang som kunde spela på små nyanser och 

gester.273 Det yttre kunde motsvara vad man ämnade vara.274 

Nåden innebar en social statushöjning för mottagarna, som manifesterades 

genom de yttre markörerna. Ordensinnehav och en medalj att bära på bröstet 

signalerade denna prestige för omgivningen. Dessa yttre tecken kunde dessutom 

också ses som rojalistiska, progustavianska tecken som signalerade ett stöd för och 

befäste den nya regimen. Den som bar en orden eller medalj visade att han eller hon 

sympatiserade med den som gett nådegåvan och kungens symboler synliggjordes – 

åtminstone i snävare kretsar – av sina bärare.  

I det följande kommer ytterligare några nådegåvor, distinktioner och insignier 

som på var ämnade att bäras eller förevisas att diskuteras. De souvenirer som 

framställdes för att påminna om statsvälvningen och kungens insats var riktade till en 

varierande och bred mottagargrupp. Det fanns dyrbara ringar och andra påkostade 

föremål givna till enskilda utvalda och det fanns för allmänheten producerade 

kritpipor som spriddes i stora kvantiteter över landet. Piphuvudena dekorerades med 

en krönt oval sköld med bokstaven G och omskriften ”A: 1772 D. 19 AUG.”. På 

bägge sidor om skölden fanns två lejon som höll i skölden. På baksidan av 

piphuvudet fanns likaledes en krönt sköld med bokstaven G. 275 De förra utgjorde 

uttryckliga gåvor av kungen till någon namngiven person, medan de senare var en del 

av den värld av revolutionsföremål och tecken som skapades som ett slags 

propagandaföremål.276 Piporna har tydligen inte getts som gåva av Gustaf III, men 

                                                
273 Roche 1989, s. 13–14. 
274 Jfr Scott & Storrs 1995 där författarna beskriver möjligheten att ”bli” genom att helt enkelt klä sig och 
bete sig som adel.  
275 Seitz 1949, s. 98–101.  
276 De kungliga souvenirerna från statsvälvningen har år 1949 kartlagts av Seitz 1949. De gustavianska 
gåvoföremålen har också presenterats av Holmquist 1998. Därför kommer gåvoföremålens utformning, 
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Heribert Seitz har gissat att kungen sannolikt kan ha tagit initiativet till produktionen. 

Kungen kan till en början ha låtit dela ut pipor till krogar och värdshus som brukade 

ha lerpipor framme för sina kunder på en piphylla. Den stoppade lerpipan serverades 

på krogar till ölet. Det är mycket möjligt att krogägarna själva senare har skaffat 

ytterligare statsvälvningspipor. En allmän yra över den nya regeringsformen och 

kungens triumf uppmuntrades ju under hela hösten 1772 och även under därpå 

följande år.277  

Det mest bekanta revolutionstecknet som Gustaf III skapade var det vita 

armklädet, ett fälttecken som först bars av dem som den 19 augusti 1772 följde 

kungen mot det frihetstida etablissemanget. Vid vaktombytet i högvaktens rapportsal 

hade Gustaf III knutit en vit näsduk runt sin vänstra arm som ett 

igenkänningstecken. Han uppmanade också de närvarande att göra likadant och 

enligt vittnesmål av varierande tillförlitlighet skall man på eftermiddagen ha sett vita 

näsdukar och andra bindlar inte bara på militärt befäl, utan t.o.m. på kvinnor och 

barn.278 Den 19 augusti 1772 uttalade kungen i ett cirkulärbrev till alla 

regementschefer i riket att alla officerare med fullmakt skulle använda armklädet som 

ett stående inslag och fälttecken på sin uniform, oberoende av om de var i tjänst eller 

ej. Ett vitt linnekläde skulle bäras till ”åminnelse af then i Sverige timade lyckeliga 

förbättring i Regerings-sättet”. Tecknet kom således i första hand att vara knutet till 

officersämbetet och dess uniform, och inte till enskilda personer, deras insatser eller 

sympatier. 279  

I åtminstone ett sammanhang använde Gustaf III dock ”revolutionsnäsduken” 

på ett sätt som påminner om givandet av en nådegåva eller ynnest. Som ovan redan 

skildrades beviljades officerarna vid borgerskapets kavalleri och infanteri under 

Gustaf III:s uppträdande i magistraten den 12 september 1772 rätten att bära vit 

armbindel om den vänstra armen då de var klädda i uniform. Den skulle vara ett 

tecken på att de deltagit i den lyckliga regementsförändringens genomförande. Detta 

                                                                                                                                          
storlek, material o.d. inte att behandlas systematiskt här, utan läsaren hänvisas till de ovan nämnda artiklarna 
som också är rikligt illustrerade. 
277 Seitz 1949, s. 98-101. Andra privata initiativ att dekorera föremål med revolutionsdatumet har 
förekommit. Seitz nämnder två ströskedar av silver gjorda år 1777 i Växjö som sannolikt har tillkommit på 
privat initiativ. 
278 Cederström 1932, s. 17–18, som citerar anekdoter i I. H. Stövers Revolutionen i Sverige 1772 (1825), 
B. von Schinkels Minnen ur Sveriges nyare historia (1852) och E. Hildebrands & C. Grimbergs, Anonym 
berättelse om Gustav III:s revolution 1772 (1912).  
279 Två dagar efter att Karl XIII hade valts till kung av Sverige, 8.6.1809, befallde han att armklädet som 
fälttecken skulle avläggas. Cederström 1932, s. 19–23. Tryckt i Utdrag Utur alla [...] Publique Handlingar 
10, s. 69: ”Den 19 September. Kongl. Maj:ts Bref til Regements-Chefs, angående et nytt Fält-tekns 
nyttjande”.  
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tillkännagavs av kungen själv.280 ”Rättigheten att af borgerskapet bära fälttecken blef 

genast löjlig och inom kort aflagda”, konstaterade dock den samtida Rutger Fredrik 

Hochschild i sina memoarer. Han hävdade också att de medaljer som kungen 

förlänat borgarna snart var sålda eller bortlagda.281 Vilket värde detta uttalande skall 

tilldelas är inte helt lätt att avgöra. Hochschilds egna antipatier kan ha bidragit, men 

citatet påminner oss om att ett nådevedermäles sociala värde alltid var beroende av 

omgivningens höga eller låga uppskattning. 

Hur som helst förekommer armbindlarna på officerare av borgerskapets 

kavalleri och infanteri på en målning av Pehr Hilleström med titeln ”Åhr 1790 den 30 

September täcktes konung Gustaf den tredje mönstra Stockholms Stads borgerskap 

till häst och fot å Adolph Fredricks torg”.282 September 1790, strax efter det ryska 

kriget, var behovet att manifestera ömsesidigt förtroende mellan kung och 

borgerskap igen stort. Kungen hade under kriget återaktualiserat ”den oblodiga 

revolutionen” som triumf och legitimation, varför det inte är förvånande att 

borgerskapets officerare bär vita armbindlar på målningen.  

Det vita armklädet – ”revolutionsnäsduken” – var inte, förutom eventuellt i 

fallet med Stockholmsborgerskapets officerare, en distinktion eller gåva till några 

utvalda, utan snarare ett uttryck för Gustaf III:s förmåga att skapa synliga tecken på 

rojalism och lojalitet med stor spridning. Den vita färgen var sedan gammalt 

rojalismens och legitimitetens färg, i Frankrike begagnad av huset Orléans på 1400-

talet och av Henrik IV på 1500-talet.283 Armklädet förekommer som symbol på flera 

revolutionsföremål och gåvor som skall behandlas nedan. Likaledes förekommer det 

i det heraldiska bildspråk som utformades för de i september 1772 nyadlade 

adelsmännen – vid sidan av kungens monogram, lagerkransar, svärd, liljor, 

spöknippen, vågskålar, män i rustning m.m.  

Två klassiska typer av gåvoföremål eller souvenirer brukades som 

nådevedermälen och gåvor i anslutning till statsvälvningen: ringar och dosor. Ett 

drygt tiotal revolutionsringar är kända i Sverige, men de ursprungliga ägarna är 

däremot inte bekanta. Att Samuel af Ugglas hade begåvats med en ring har belagts 

med det faktum att ringen är demonstrativt avmålad på två porträtt av honom. Seitz 

konstaterar att Gustaf III måste ha varit rätt så frikostig med revolutionsringarna och 

                                                
280 Sekreterarens ekonomiprotokoll, huvudserie vol. 30, 12.9.1772, Stockholms magistrat och rådhusrätt 
1636–1849, Stockholms stadsarkiv.     
281 Hochschild 1908, s. 17. Citat även i Cederström 1932, s. 20. 
282 Cederström 1932, s. 20. 
283 Cedersröm 1932, s. 19. 
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hävdar att ringar getts till inflytelserika personer inom både borgerskap och adel. Vad 

påståendet grundar sig på är dock oklart.284  

Ringarna pryds antingen av Gustaf III:s krönta namnchiffer eller av kungens 

bröstbild. De bevarade exemplaren av den senare typen har alla mer eller mindre 

samma utförande: kungens bröstbild efter medaljgravören Gustaf Ljungberger är 

formad i guld och lagd mot en blå botten av siden. Ringen är täckt av glas som kantas 

av en smal vit emaljbård med texten ”D. 19. OCH. 21. AUG. 1772. RÄTTA. 

FRIHETEN.”. Enklare monogramringar saknar emaljkant och har texten ingraverad 

på utsidan av själva ringen. De ringar som pryds med kungens monogram visar på en 

större variation i utförande och dyrbarhetsgrad. På de flesta ringarna sitter en 

bandrosett längst ned som symbol för revolutionsnäsduken som kungens anhängare 

den 19 augusti 1772 knöt runt sin vänstra arm. Samtliga ringar bär en inskription med 

datumen 19 eller 21 aug. 1772. I vissa fall ingår bägge datum.285 

Ringarna pryddes alltså av centrala emblem och begrepp som vi känner igen 

från tidigare. Kungens porträtt eller krönta namnchiffer hörde till standardemblemen 

för den här typen av souvenirer, medan datumen och den antydda vita näsduken i 

rosett visade för vad Gustaf III ville tacka mottagaren. Det är att anta att valet av 

datum sammanföll med mottagarens personliga insatser. Den mycket dyrbara 

diamantbeprydda ring som tillhör Livrustkammaren har endast dateringen ”D. 21 

AUG. 1772.” och gåvan torde ha givits till någon som utgjorde ett stöd den dagen 

när den nya regeringsformen godkändes av ständerna.286  

Det på monogramringarna förekommande begreppet ”den rätta friheten” är 

intressant eftersom det inte endast är en symbol för eller referens till den händelse 

som ringarna kan bindas till. Uttrycket den rätta friheten var central i Gustaf III:s tal 

till ständerna den 21 augusti 1772, men utgjorde överlag ett viktigt inslag i den 

version av statskuppen och seklets politiska frågor som Gustaf III ville hävda. Den 

rätta, lagbundna friheten tryggade lugnet och välståndet, medan en falsk frihet endast 

ledde till anarki och självsvåld. Inskriften ger de som gåva givna ringarna en tydlig 

persuasiv udd. Bäraren hade ständigt denna Gustaf III:s centrala devis framme och 

synlig. Också den stiliserade näsduken kan ha uppfattats på detta sätt som en 

påminnelse om ett lojalitetsband till kungen och statsvälvningens idéer och som ett 

aktivt proklamerande av dessa. 

                                                
284 Holmquist 1998 om af Ugglas, Seitz 1949, s. 101–102. 
285 Seitz 1949, bilder s. 99–104, text s. 101–104, Holmquist 1998, s. 548–549 
286 Seitz 1949, s. 102–103. 
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Vid sidan av ringarna utgjorde kostbara gulddosor med givarens porträtt i 

miniatyr eller ibland monogram ett stående inslag i det kungliga givandet. De verkligt 

förnäma dosorna var prydda med briljanter och de kunde eventuellt också innehålla 

ytterligare guldmynt.287 Flera dosor med Gustaf III:s porträtt, som tillverkats i 

Frankrike, Saxen, Ryssland och Sverige, har bevarats i Sverige och Finland. En dosa 

kan tydligt knytas till statsvälvningen, och man känner till dess mottagare. Överste 

Gustafschöld – tidigare kapten Hellichius – har fått en dosa av reliefsnidad pärlemor 

som på locket pryds av ett krönt G inom en lagerkrans med datumet den 19 augusti 

1772. Seitz gissar att dosan kan ha ingått i en beställning från Kina år 1776 då också 

porslinsserviser dekorerade med samma emblem och datum beställdes och 

tillverkades i Kina. Han antar att flera dosor måste ha kommit i samma försändelse, 

men Gustafschölds dosa som tillhör Nordiska museet förefaller än i dag vara den 

enda kända.288  

Ytterligare en typ av souvenirer från tiden är fodral till skrivplån, exklusiva 

saker utförda i guld, emalj, pärlemor och elfenben. Ett av dessa fodral kan knytas till 

året 1772, men inte som en gåva av Gustaf III till någon annan, utan en gåva av 

grevinnan Septimanie d’Egmont till kungen. På en blå emaljoval finns en rosett av 

det vita armklädet. Den inramades av inskriften ”Il assure votre bonheur”.289 Kungen 

verkar inte själv ha gett några fodral till skrivplån i anledning av statsvälvningen.  

Julen 1772 införde kungen en dräkt, Ekolsundsuniformen, som kom att ha en 

distingerande roll för vissa utvalda och bland dem finner man också några av 

revolutionens män. Ceremonimästaren L. von Hauswolff berättar i en handskriven 

berättelse om julen 1772: ”deras majestäter passerade julhelgen på Ekolsund och der 

inrättade hans Maÿt jule-aftonen den 24 December en uniforme att bäras då hofwet 

wistades på Kungsgårdarne.” Kungen och drottningen samt den kungliga familjen 

antog dräkten. Kungen gav nådigt tillstånd åt vissa herrar och damer vid hovet att 

bära den, men det var inte en dräkt som skulle bäras av alla. ”Af den lista, som 

bifogas”, skriver von Hauswolff, ”kan man se hwad wärde som Kung Gustaf den III 

satte på denna uniforme och blefwo ej andra [valda] än dem han just wille wisa 

utmärkt grace”290  

                                                
287 Både Seitz (1949, s. 102) och Holmquist (1998, s. 549) återberättar anekdoten om amiral Carl Tersmedens 
besvikelse då den dosa han år 1778 fick av kungen var tom.  
288 Seitz 1949, s. 103–107. 
289 Holmquist 1998, s. 549–553. Grevinnan d’Egmonts fodral avbildat på s. 553. 
290 L. von Hauswolff, Ceremonialia 1, 1766–1789, L 509, UUB. Berättelsen ingår i en inbunden volym med 
tryckta ceremoniordnar varvade med handskrivna kommentarer och annat material i anslutning till hovets liv. 



  107 

Ekolsundsdräkten var inte planerad som en dräkt för alla som vistades på 

lustslottet Ekolsund. På det sättet påminner den om de kungliga ordnarnas dräkter 

som bara var förbehållna de utvalda. Trettien herrar och femton damer fick vid sidan 

av kungafamiljen tillåtelse att bära den nya uniformen. Johan Fischerström 

omnämner den i sin dagbok och skriver ”Besynnerl: at icke alla som til Ekholmsund 

blifvit [inbjudne] om denna Uniformens bärande tilsagde [blivit].”291 Bland de utvalda 

fanns riksråden Ulrik Scheffer, Adam Horn, Hans Henrik von Liewen, Axel von 

Fersen och Fredric Ribbing, som enligt Fischerström vistades på Ekolsund under 

juldagarna, samt riksrådet Nils Bielke. Generallöjtnanten J. M. Sprengtporten som 

stod för den ursprungliga revolutionsplanen och upproret i Finland hörde till de 

utvalda, liksom också generalmajoren Hampus Mörner som bistått hertig Karl i 

Skåne och generalen Fredrik Horn som hjälpt kungen i Stockholm under händelserna 

i augusti 1772. Till de på detta sätt hedrade militärerna hörde därutöver 

generallöjtnant Fredrik Posse, generalmajorerna Carl Sparre och också Charles Emil 

Lewenhaupt, som öppnade och avslutade adelns överläggningar under riksdagen 

1771–1772 och som av Gustaf III utnämndes till lantmarskalk år 1789.292  

Den största gruppen utvalda utgjordes av hovmän med olika befattningar: 

överkammarherrarna Piper och Gyllenstolpe, överhovstallmästaren Adolf Fredrik 

Lewenhaupt, överhovjägmästaren Carl Fersen samt kammarherrarna Taube, Örnfelt, 

Stenbock, Oxenstierna, Ehrensvärd, Nolcken och Posse. Av dessa hade Lewenhaupt 

och de två förstnämnda kammarherrarna morgonen den 19 augusti 1772 vandrat 

med Gustaf III till Arsenalsgården för att där inleda den s.k. revolutionen. 

Ytterligare: hovmarskalken Manderström, hovkanslern Sven Bunge och sex 

kavaljerer hos hertig Karl.293 När flera personer senare fick tillåtelse att bära 

uniformen var det just riksråd och hovmän som var främst företrädda.  

Fruntimren som fick nåden att bära Ekolsundsuniform var riksrådinnorna 

Fersen, Ribbing, Bielke, Hierne, Scheffer, hovmästarinnan Fersen (g.m. Carl 

Reinhold von Fersen), grevinnorna Sparre (g.m. Carl Sparre), Piper (g.m. 

överkammarherre Carl Piper), Meijerfelt, Höpken, Lewenhaupt, Löwenhielm, 

kammarfröken Uggla, hovfröknarna Duwall och Fleetwood. Flera damer kom efter 

den första uppsättningen att få tillstånd att bära dräkten. Senare utökades kretsen 

med flera damer p.g.a. deras egen ställning vid hovet eller genom sina män. Om 

                                                
291 J. Fischerströms dagbok 1.1.1773, Fischerström 1951, s. 21. 
292 L. von Hauswolff, Ceremonialia 1, L 509, UUB. 
293 L. von Hauswolff, Ceremonialia 1, L 509, UUB. 
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friherrinnan Cederström, f. Voltemat, skriver von Hauswolff att ”hon feck denna 

faveur sedan hon uti Helmfelt spelt hans hustrus rôle till konungens höga nöje”.294 

Skådespelet Helmfelt var ett av kungen själv författat drama i lantlig 1600-talsmiljö. 

 

 

D e n  s y n l i g a  h a n d e n  

 

Gustaf III:s intresse för nådevedermälen – och monarkers intresse överlag – riktade 

sig inte enbart på skapandet och utvecklandet av nya eller mera nyanserade 

nådetecken, som när ordnar gavs flera grader, antalet riddare och kommendörer 

höjdes eller nya ordnar, titlar, medaljer och poster skapades. En lika viktig del av 

processen var urvalet av mottagare. Vilka personer och grupper skulle föräras 

nådegåvor och vilka syften önskade man uppnå genom att belöna eller distingera. 

Det var sannolikt många som ville vara med och påverka belöningsbesluten. Somliga 

lyckades övertyga kungen om behovet av belöning, andra inte. Eftersom 

nådeinstrumentet redan på 1700-talet var så omfattande och institutionaliserat måste 

det också ingå i rutinerna att monarken införskaffade rekommendationer för olika 

personers hedrande med nådegåvor, ämbeten och andra fördelar.  

I de kungliga ordnarnas statuter bestämdes när regementschefer och andra 

kunde inge förslag till ordenskapitlet. I hovkanslern Fredrik Sparres arkiv i 

Sparresamlingen på riksarkivet i Stockholm finner man spår av detta system i de 

förteckningar över befordringar, fullmakter, teologiedoktors grad, gratifikationer och 

”andre Nåde-belöningar” som Sparre skriver. Förutom vem som önskade få 

fullmakt, karaktär, titel eller orden angavs i många fall vem som har rekommenderat 

vederbörande: Fredenheim, Schröderheim, president Celsing, Carl Scheffer, Troil, 

”Min Bror” och von Heland figurerar som rekommendatörer.295 Landshövdingen 

Anders de Bruces aktiva strävan att utverka titlar och fullmakter åt sina underlydande 

och flitiga jordbrukare för att den vägen effektivera både lantstaten och jordbruket 

påtalades ovan.296 Ansökningarnas framgång var tydligt delvis beroende av om den 

som rekommenderade hade en god relation till kungen.  

                                                
294 L. von Hauswolff, Ceremonialia 1, L 509, UUB. 
295 Tal, betänkanden, promemorior och trödda anteckningar, Sparresamlingar i riksarkivet E 5477, RA, 
Stockholm. 
296 Om detta i Hirn 1957. 
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På samma sätt som Gustaf III inte överlät utvecklandet av de konkreta 

nådevedermälena till andra, utan själv tog initiativ och planerade utformandet, har 

han utan tvekan också själv satt sig in i besluten om nådevedermälenas mottagare. I 

hans efterlämnade papper (Gustavianska samlingen) i Uppsala universitetsbibliotek 

hittar man anteckningar om belöningar efter statsvälvningen. På en egenhändigt 

skriven lapp har kungen uppräknat de borgare i Stockholm skulle få medalj i silver: 

”Heinberger winskänk, Carl Reen bryggare, Jöran Reen bryggare, Willman bryggare, 

Bergman lerftskrämare” för guldmedaljen och ”Schultz bryggare, Fink winskänk, 

Forsman fabriqueur, Himberg meubelhandlare, Lind klensmed, Dendler winskänk” 

osv.297 På andra lösa lappar har kungen antecknat en förteckning över de präster som 

”har nåden” att uppvakta vid det kungliga hovet, skrivit ned vilka höga civila tjänster 

som kan berättiga till Nordstjärneordens kommendörstecken och konstaterar att det 

finns 44 potentiella kandidater och endast 24 kommendörer. I följande 

delundersökning kommer vi att se att kungen också har sparat små lappar där han 

har förtecknat potentiella ordensmottagare i samband med hovrättens instiftande.298 

Efter att man hade skapat nådevedermälen och valt mottagare återstod ännu en 

betydelsefull aspekt av instrumentets användning, nämligen informationsspridningen. 

Ovan hävdades redan betydelsen av att medaljer, ordnar, ringar och medaljonger bars 

synligt på kläderna och också avbildades på porträtt. Betydelsen av att 

nådevedermälena också var synliga i form av titlar som var i aktivt och självklart bruk 

påpekades också. Detta är en del av nådens och nådevedermälens synlighet, men 

dessa medel räckte inte som effektiv informationsspridning. För att konungens nåd 

och de orsaker, insatser eller egenskaper som hade föranlett att en nådegåva 

förärades någon skulle bli tydliga för och påverka en större grupp krävdes också 

andra åtgärder. Av denna anledning var det också viktigt att lägga vikt vid hur 

nådetecken och gåvor överräcktes och i vilka sammanhang. Eftersom det under 

slutet av 1700-talet redan fanns dagspress inte bara i huvudstaden, utan i hela landet, 

var detta ett effektivt forum att nå åtminstone de läskunniga eller dem med kontakter 

till läskunniga. Några nedslag i informationsspridningens historia skall göras härnäst, 

med början i statsvälvningen.  

Som tidigare konstaterats gav de under tidigmodern tid skapade ordnarna 

tillfällen för monarkerna att iscensätta de traditionella riddaridealen i kungamaktens 

                                                
297 Gustavianska samlingen F 444, revolutionen 1772, nr 49, UUB. 
298 Gustavianska samlingen F 437 och F 413, UUB. 
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tjänst. Också Gustaf III behövde och förstod att utnyttja de ceremonier som 

överräckandet av nådevedermälen möjliggjorde. Ordensutnämningarna efter 

statsvälvningen i augusti 1772 koncentrerades till några utvalda dagar då också andra 

distinktioner förlänades. Den 9 september 1772 hade riksdagen avslutats. Några 

dagar senare började de nådeförlänande ceremonierna. Den 12 och den 13 september 

1772 återkommer ständigt i matriklar och biografiska lexikon som datum för 

nobiliseringar, ordensutnämningar och gradhöjningar inom de militära förbanden. 

Den 22 september förlänades ytterligare ordnar samlat. Lilla och stora ordensdagen 

var dagar som i vanliga fall var helgade just åt sådana ceremonier. Här valde man att 

inte vänta till stora ordensdagen den sista november, utan att agera genast. Detta var 

nämligen inte ordinarie ordensutnämningar, det kunde man också se av antalet 

dekorerade. Publiken – en relativt sluten krets av hovets herrar och damer samt 

ordenskapitlets riddare och kommendörer – var exklusiv, men betydelsefull. Det var 

en sådan exklusiv krets man också nådde då man 1784 införde bruket att på lilla 

ordensdagen för öppna dörrar kungöra gjorda utnämningar av serafimerriddare. Från 

1785 var det rikshäroldens uppgift att kungöra de nya riddarnas namn.299 

Jacob Magnus Sprengtporten dubbades däremot som en speciellt hedrande 

ynnest redan då han anlände från Finland den 7 september 1772 – vid sin ankomst 

till Stockholm – inför de från Finland medtagna trupperna till kommendör med stora 

korset av Svärdsorden. Kungen hastade personligen att ta emot Sprengtporten och 

mötte honom, enligt Axel von Fersen d.ä., på höjderna framför Skanstull. Överste 

Sprengtportens betydelse var så stor att Gustaf III fortfarande ville ha honom som 

en lojal understödjare. Eftersom som överstens betydelse och roll i statsvälvningen 

inte hade blivit så stor som han hade hoppats och planerat måste han också 

kompenseras för detta, en strävan som inte lyckades. Den misstänksamma och 

häftiga översten kom att vara för evigt missnöjd över händelseutvecklingen 

sommaren 1772.300 Vid sidan av syftet att smickra och kompensera Sprengtporten för 

utebliven betydelse under statsvälvningen framstår Gustaf III:s personliga 

mottagande av Sprengtporten med trupper och överstens dubbande på stället som ett 

sätt att uppmärksamma hela den finska truppen och att skapa en åtminstone skenbart 

                                                
299 Areen & Lewenhaupt I, 1942, s. 96-99. 
300 Sprengtporten blev ytterligare friherre och befordrades till generallöjtnant samt fick senare samma höst 
befälet över gardesregementet samtidigt som han bibehöll direktionen över fästningsbyggnaderna i Finland 
och befälet över de lätta dragonerna. Se Fersen III, 1869, s. 134–135.  
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improviserad scen kring nåden och nådevedermälet utanför det kungliga slottets och 

kyrkans väggar. 

De flesta kunde aldrig förvänta sig att få ett nådevedermäle direkt ur kungens 

hand. Vanligare var att en regementschef, president, landshövding eller annan 

ställföreträdare överräckte nådevedermälet såsom skildrades ovan i relation till de 

kungliga medaljerna. Också då det handlade om en enkel medalj i silver till en bonde 

skedde ändå överräckandet gärna inför publik med en solenn ceremoni som innehöll 

ett undervisande och hyllande tal. I ceremonin avtecknades nådevedermälets alla 

relationer, dygder och förväntningar. Kronprins Gustaf Adolfs födelse 1778 

föranledde en verklig kraftansträngning av ceremonier och nådevedermälen. 
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3 Nådens återgivning: ceremoni och offentlighet 

 

 

K r o n p r i n s e n s  d o p  1 7 7 8  –  f e s t  o c h  h i e r a r k i  

 

Den 1 november 1778 föddes den efterlängtade kronprinsen som gavs det 

förpliktande namnet Gustaf Adolf. Närvarande vid förlossningen var hertigen och 

hertiginnan av Södermanland, hertigen av Östergötland, riksråden greve Anders 

Johan von Höpken, greve Carl Fredrik Scheffer, greve Hans Henrik von Liewen, 

greve Nils Bielke, greve Ulrik Scheffer och friherre Hugo Herman von Saltza samt 

riksrådinnorna grevinnan Christina Rudenschöld, grevinnan Anna Maria Hierne och 

grevinnan Christina Scheffer. Dessa undertecknade ett protokoll som författades av 

Ulrik Scheffer. Drottningens överstemarskalk Nils Bielke gav order att den vid hovet 

vakthavande artilleriofficeraren skulle befalla att skott lossades för kronprinsen: 512 

skott i två omgångar. Kungen, de kungliga högheterna, övriga närvarande vid 

förlossningen, hovfruntimret och övrig adel som inställt sig samlades i Storkyrkan för 

tacksägelse. ”O Gud vi love dig” (Te Deum) sjöngs och ytterligare skott lossades.301 

Snart ekade samma tacksägelsepsalm i alla kyrkor i riket.  

Successionen var äntligen garanterad och tronen hade än en gång en arvtagare 

som var ”född Landets Barn”, som Gustaf III hade beskrivit sig själv i ett tal år 

1771.302 Att Gustaf III och Sofia Magdalena efter tolv år av äktenskap äntligen hade 

försett fäderneslandet med en kronprins var av oerhörd vikt. Den kungliga 

successionen skulle inte skapa likadana bekymmer som efter Karl XII och Fredrik I 

då valet av tronföljare hade gjort landet sårbart för yttre påverkan och intressen. En 

manlig tronarvinge, med namnet Gustaf Adolf, bidrog till den linje av stora Gustaver 

som Gustaf III ville teckna i den svenska historien. Därför var de illvilliga ryktena om 

prinsens legitimitet som florerade, och t.o.m. spreds av änkedrottningen, inte bara en 

personlig tragedi, utan också politiskt mycket olyckliga.  

                                                
301 Ordning, I akttagen Wid Hennes Kongl. Maj:ts Lyckeliga Förlossning …, §§ 1–4. Ceremonierna kring 
kronprinsens födelse och dop samt drottningens kyrkotagning 1778 skildras också i ”Överkammarherrens 
journal 1778–1826”, Hovordningar och journaler vol. 3, Riksmarskalksämbetet, Slottsarkivet Stockholm.  
302 Tal för lantmarskalken och talmännen 28.11.1771 i Konung Gustaf III:s skrifter I, Gustaf III 1806b, s. 83. 
Gustaf III var den första svenska kungen sedan Karl XII som var född svensk kronprins. I sitt tal inför 
ständerna på rikssalen 21.8.1772 betonade Gustaf III också detta i formuleringen ”Född Svensk och en 
Svensk Konung”, Gustaf III 1806a, s. 89. 
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Gustaf Adolf firades storstilat med skottlossning och tacksägelse direkt efter 

förlossningen. Kronprinsens dop den 10 november och drottningens kyrktagning 

den 27 december utgjorde två därpå följande huvudnummer i firandet. Två tusen 

jetonger i silver hade slagits för att delas ut vid drottningens kyrktagning.303 Guds 

synnerliga nådevälgärning beskrevs av präster i alla kyrkor i riket inklusive svenska 

Pommern.304 Fester ordnades på alla håll i landet, skålar utbringades, hyllningsdikter 

och tal upplästes och trycktes.305 För kungafamiljen och hovet följde en hektisk tid av 

baler, maskerader och mottagningar och det nya året togs emot med flera baler och 

assembléer under hela januari månad. Den 29 december var vigd för 

”felicitationerne” då riksråd, ständer, ämbetsmän m.fl. hade nåden att gratulera 

drottningen. Dagen därpå var staden illuminerad och en fest arrangerades av 

borgerskap för stadens invånare på Norrmalms torg, en fest som på grund av 

trängsel och starka drycker slutade i flera dödsfall. På årets sista dag, den 31 

december 1778, var Fête Publique ”kommandes trenne Charer at gå omkring de större 

gator och Torg i Staden och på Malmarne, at til menige man utkasta de til detta 

tillfälle slagna penningar, och utdela förfriskningar.” En av vagnarna skulle föreställa 

”Den Allmänna Sällheten”, en annan Bacchus och en tredje Ceres – namn som 

associerade med ymnighet, glädje, fest och fruktbarhet.306   

På dopdagen den 10 november 1778 snöade det. Dopet hade dagen innan 

kungjorts för ständerna av en härold ackompanjerad av pukor och trumpeter. 

Överhovstallmästaren greve Adolf Fredrik Lewenhaupt hade anlänt till ståndens 

plena i en vagn bespänd med sex hästar och hade där å kungens vägnar tillsagt dem 

att genom deputerade stå som faddrar för den nyfödde.307 Genom att ”Riksens 

ständer” på detta sätt kunde göras till en central aktör i dopet förankrades akten i 

samhället på ett åskådligt sätt. På en medalj av Gustaf Ljungberger över dopet ser 

                                                
303 Kammarkollegium till K.M:t 2.12.1778, Kollegiers m.fl. skrivelser till Kongl. Maj:t vol. 279, RA, 
Stockholm.  
304 Ordning, I akttagen Wid Hennes Kongl. Maj:ts Lyckeliga Förlossning … 1778, § 5. 
305 Se t.ex. Dagligt Allehanda i november 1778. Flera nummer av tidningen 1778 fylldes av dikter och 
rapporter I Inrikes Tidningar 2.11.1778 rapporterades om förlossningen samt därpåföljande kungörelse och 
tacksägelse, 5.11.1778 meddelades om arrangemang för det kommande dopet samt om hur kronprinsens 
födelse firats av hallrätten och många av fabrikssocietetens ledamöter i Stockholm samt i Roslagen på 
Frötuna prästgård. Redogörelser för hur kronprinsen hade firast i landsorten samt för dopakten i slottskapellet 
ingick 12.11.1778. 
306 Fredrik Sparre, pro memoria [över riksdagen 1778–1779], Tal, betänkanden, promemorior och strödda 
anteckningar, Sparresamlingar i riksarkivet E 5477, RA, Stockholm. Underrättelse om Festiviteterne wid 
tilfälle af Hennes Kongl. Maj:ts Drotningens Kyrko-tagning [1778], Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse 
om den Ordning … [1778] , Öfwer-Ståthållare-Embetets Underrättelse, angående Illuminationen [1778]. Se 
även Inrikes Tidningar och Hochschild 1908, s. 40–41.  
307 Ordning, I akttagen Wid Hennes Kongl. Maj:ts Lyckeliga förlossning … 1778, § 9. 
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man Gustaf III inför altaret överlämnande sin son till riksdagens talmän och 

lantmarskalken. ”Deo et Patriae” lyder överskriften, Gud och Fäderneslandet.308 Vid 

dopet var det hertiginnan av Södermanland som hade burit fram kronprinsen till 

altaret, men medaljen avbildade en symbolisk handling, inte det reella. De fyra 

stånden involverades genom ceremonins form redan från början i den lille 

kronprinsens liv på ett helt annat sätt än om dopet hade genomförts inom hovet. Då 

Gustaf Adolfs yngre bror prins Karl, hertig av Småland, föddes och döptes år 1782 

var ständerna inte sammankallade. En likadan förankring i de fyra stånden som vid 

kronprinsens dop kunde inte göras. Den yngre brodern, som avled innan han hade 

hunnit fylla ett år, fick däremot kungarna av Danmark och Preussen, drottningen av 

Frankrike och kejsarinnan av Ryssland samt hertigarna av Södermanland och 

Östergötland, hertiginnan av Södermanland och prinsessan Sofia Albertina som 

faddrar. Faddrarna var släktingar och vänner, men också mäktiga grannar och 

allierade (Frankrike).309 

De kungliga högheterna, rikets råd, riksrådens fruar, serafimerriddarna, franska 

ambassadören och övriga utländska sändebud, högre ämbetsmän och fruntimmer 

som presenterats vid hovet, Svea hovrätt och rikets övriga kollegier, konsistorium i 

Stockholm samt magistraten och stadens borgerskaps femtio äldsta inbjöds att delta i 

dopakten i slottskapellet år 1778, liksom också fyra år senare år 1782. Beroende på 

mottagarens rang i hierarkin förrättades inbjudan av olika personer så att de kungliga 

högheterna år 1778 inbjöds genom kungens kammarherre friherre Fredric 

Ridderstolpe och magistraten och borgerskapets femtio äldste i hierarkins nedersta 

del inbjöds genom överståthållaren Sparre.310 Deltagarna var klädda i den nya 

galadräkten (svenska dräkten), ordensdräkt eller uniform.311 

En viktig del av ceremonierna kring kronprinsens dop och drottningens 

kyrktagning utgjordes av processionerna till slottskapellet där de kyrkliga akterna 

genomfördes. Eftersom processionerna företogs från slottet över borggården till 

slottskapellet handlade det inte om några uppvisningar av storslagenhet på 

Stockholms gator och torg. Det hörde inte till praxis längre under denna tid och hade 
                                                
308 Hildebrand 1875, s. 175. Följande år i november 1779 sände Gustaf III denna medalj till lantmarskalken 
vid riksdagen 1778 H. H. von Saltza, som vid det laget blivit greve, ärkebiskopen doktor Mennander, 
borgarståndets talman borgmästare Eckerman och bondeståndets talman ”dannemannen” Anders Mattsson. 
Kungen formulerande för dem fyra individuella brev som medföljde medaljen och talade om den relation han 
förväntade sig att mottagaren och hans stånd skulle ha till kronprinsen. Breven i Gustaf III 1808, s. 97–100. 
309 ”Ordning som skal i akt tagas wid Hennes Kongl. Maj:t Drottningens förlossning och det Kongl. Barnets 
Döpelse-act”, 20.8.1782, Utdrag Utur alla [...] Publique Handlingar 12, 1799–1802, s. 450–464. 
310 Ordning, i akttagen ... 1778, §§ 10–11. 
311 ”Underrättelse, angående festiviteter …”, Utdrag Utur alla [...] Publique Handlingar 11, 1783. 
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knappast varit särskilt angenämt i november- och decemberrusk. Deltagande och 

plats i processionerna, liksom placering i kyrkan, markerade de enskilda personernas 

och korporationernas placering i rang och hierarki. Till skillnad från ceremonierna i 

samband med riksdagar och andra dylika traditionellt ”offentliga” evenemang – t.ex. 

invigningen av Vasa hovrätt som skall diskuteras senare – under vilka kvinnorna hade 

sin plats som åskådare på läktaren, hade kvinnorna en framträdande och aktiv 

funktion i dessa ceremonier. Föremålet för den högtidliga dopakten var ett lindebarn 

som ännu hörde till kvinnornas sfär. I samband med kyrktagningen var det 

drottningen som utgjorde centrum för händelserna på det ceremoniella planet. 

Hierarkierna inom den kvinnliga världen vid hovet kom alltså här att exponeras i 

ceremoniernas form. 

Hertiginnan av Södermanland bar den tio dagar gamla kronprinsen på ett 

hyende, ledsagad av riksråden friherre Fredric Ribbing och friherre Carl Sparre. 

Släpet på kronprinsens dopklänning uppbars av hertiginnans underhovmästarinnor 

överstinnan von Stauden, född von Böhnen, och fru Ehrengranat, född friherrinna 

Uggla. På bägge sidorna gick hovfröknarna Hedvig De la Gardie och Ebba von 

Rosen. Också hertiginnans släp bars av två av hennes hovfröknar och ändan av 

släpet av hennes kammarfröken Magdalena Ekeblad. Fyra överstar bar en himmel 

över kronprinsen.312 Enligt ceremoniordningens ord var hertiginnan uppvaktad av sin 

hovmästarinna friherrinnan Sprengtporten, född Taube, och sin första stallmästare 

överste Torvigge. Också prinsessan Sofia Albertina åtföljdes av sina hovfröknar, som 

bar hennes släp, och sin hovmästarinna grevinnan Magdalena De la Gardie samt 

vakthavande kammarherrar. I processionen gick också riksrådens fruar, drottningens 

statsfruar och det övriga hovfruntimret. Efter dessa följde kungens del av 

processionen.313  

Också den kyrkliga toppen med biskopar och hovpredikanter hade en självklar 

plats i dessa i kyrkan föregående och i de religiösa ritualerna baserade akter. Under 

dopet stod ärkebiskopen biträdd av fyra biskopar – doktor Jesper Benzelius 

(Strängnäs), doktor Eric Lamberg (Göteborg), doktor Carl Schröder (Kalmar) och 

doktor Daniel Herweghr (Karlstad) – samt överhovpredikanten Uno von Troil med 

                                                
312 En av dessa var överste Abraham Gustafschöld, tidigare Hellichius, som hade adlats av Gustaf III för sina 
insatser i Kristianstad år 1772.  
313 Ordning, i akttagen ... 1778, §§ 18–19. 
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hovpredikanterna framme vid altaret när processionen anlände till kapellet. Kungen 

satte sig på sin tron mitt emot altaret.314  

Dopet förrättades av ärkebiskop Mennander efter gudstjänst med 

syndabekännelse och mässa. Faddrarna intog sina säten i koret runt dopfunten 

varefter den nyutnämnda överhovmästarinnan hos kronprinsen, grevinnan von 

Rosen, bar barnet till den förste av grevarna bland faddrarna, Magnus Ericsson Brahe 

som höll kronprinsen under dopakten. Grevinnan blev stående bredvid för att ta av 

och sätta på kronprinsens mössa. Rikshärolden expeditionssekreteraren Elis 

Schröderheim, som stod vid tronen, utropade ”Lefwe [Gustaf Adolf] Sweriges, 

Göthes och Wendes Borne Kron-Prins och Arf-Furste” varefter greve Brahe förde 

kronprinsen till kungen som satte serafimerordens band – överräckt av C. F. Scheffer 

– på den lille prinsen. Hela församlingen sjöng ”Hela världen fröjdens Herran” 

samtidigt som kanoner lossades och salvor av handgevär sköts. Sedan välsignelsen 

var given gick man ut ur kyrkan i procession i samma ordning som man kommit. 

Musik spelades.315  

På slottet lades kronprinsen i drottningens matsal i en paradvagga. En av 

kungens tjänstgörande kammarherrar uppvaktade vid vaggan. En korpral av 

drabanterna och en löjtnant av livgardet höll vakt. Kronprinskronan låg på ett bord 

till höger om vaggen.316  

Följande dag var cour hos kungen och publik spisning. Före detta emottog 

K.M:t lyckönskningar av ständerna, deputerade av pommerska lantständerna, alla 

militärkårer och stater samt av rikets kollegier, bankofullmäktige, Stockholms stads 

konsistorium och magistraten. På kvällen spelades Marmontels av Adlerbeth till 

svenska översatta opera Procris och Cephal med en särskild för dagen skriven prolog. 

Platser på Kungliga Teatern hade reserverats för franska ambassadören, riksråden 

med fruar, övriga främmande ministrar och vid hovet presenterade fruntimmer. Rum 

fanns också för de deputerade av ständerna som uppvaktat på förmiddagen, för 

hovet, serafimerriddarna, kommendörerna av de andra ordnarna liksom för dem som 

dagen innan officierat i kyrkan. Också presidenter vid kollegierna, generaler och 

landshövdingar med flera var välkomna ”så långt rummet tillåter”. Biljetter utdelades 

till dem som önskade delta. Den 13 november på kvällen var maskeradbal på 

                                                
314 Ordning, i akttagen ... 1778, §§ 21–22. 
315 Ordning, i akttagen ... 1778, §§ 24–28. 
316 Ordning, i akttagen ... 1778, §§ 29–30. 
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rikssalen och den 17 november, som var en tisdag, var vanlig cour och om aftonen 

bal i rikssalen där fruntimren anmodades vara klädda i domino eller galadräkt.317 

Följande stora ceremoni efter dopet var drottningens kyrktagning den 27 

december 1778 i slottskapellet. Här stod drottningen, som inte var närvarande under 

dopceremonin, i centrum. Vid akten var vid sidan av kungafamiljen också riksråden 

med fruar, hovet, serafimerriddarna, kommendörerna av övriga ordnar, franska 

ambassadören och övriga sändebud närvarade. Klädsel var rådsdräkt, ordensdräkt 

eller galadräkt. Stockholms stads invånare av bägge könen fick också vid detta tillfälle 

tillåtelse att bevista akten i så stor mängd som rummet tillät.318 Processionen inleddes 

från drottningens rum. Överhovmästarinnan friherrinnan Ulrica Sparre, född 

grevinna Strömfelt, underrättade riksmarskalken greve Hans Henrik von Liewen, 

som anförde riksråden, när drottningen ämnade börja processionen. De fyra äldsta 

kollegiepresidenterna bar en himmel över drottningen under processionens gång. 

Under processionen till kyrkan vid kronprinsens dop hade ju en himmel över prinsen 

burits av fyra överstar, dvs. representanter för det militära. I samband med 

kyrktagningen var det så den civila förvaltningens tur att utföra detta 

hedersuppdrag.319  

Åter var kvinnorna framträdande i processionen som ändå inleddes med 

hovets herrar och riksråden. Drottningen, som fördes av kungens bröder hertigarna, 

uppvaktades av överhovmästarinnan friherrinnan Sparre. Hennes släp bars av de sex 

äldsta statsfruarna grevinnan Hedvig Piper (f. grevinna Ekeblad) och friherrinnorna 

Charlotta Wrangel (f. friherrinna Cedercreutz), Ulrica Eleonora Örnsköld (f. v. 

Berchner), Magdalena Cederhielm (f. grevinna Stenbock), Ulrica Eleonora v. Höpken 

(f. grevinna Fersen) samt grevinnan Christina Augusta Löwenhielm (f. grevinna 

Fersen). Ändan av släpet bars av den äldsta statsfrun friherrinnan Christina 

Oxenstierna (f. grevinna Mörner). Vid sidan av drottningen gick hennes 

överkammarherre greve Carl Piper och överhovstallmästaren friherre Carl 

Oxenstierna. Bakom dem gick två vakthavande kammarherrar och korpralen av 

livdrabanterna och en kapten av gardet. Efter drottningens följe kom hertiginnan 

Hedvig Elisabet Charlotta med hovfröknar, kammarfröken och hovmästarinna samt 

kammarherre. Därefter kom prinsessan Sofia Albertina med hovfröknar, 

hovmästarinna, överkammarherre och hovmarskalk samt vakthavande 

                                                
317 ”Underrättelse, angående festiviteterne …”, Utdrag Utur alla [...] Publique Handlingar11, 1783. 
318 Ordning wid Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens Kyrktagning … [1778], §§ 2–9. 
319 Ordning wid ... Kyrktagning, §§ 10–12. 
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kammarherrar. Efter kungafamiljens kvinnor kom riksrådinnorna, övriga statsfruar 

och hovfruntimret.320 Den person som saknas i ceremoniordningarnas alla 

uppräknade namn är änkedrottningen Lovisa Ulrika. Konflikten mellan henne och 

Gustaf III som uppnådde en klimax genom änkedrottningens öppna misstro mot sin 

sons faderskap låg som ett mörkt moln över festligheterna. 

Gudstjänsten förrättades av överhovpredikanten Uno von Troil med två 

ordinarie hovpredikanter. Kyrktagningsceremonin förrättades av ärkebiskop 

Mennander. När drottningen återvänt till sin plats i kyrkan sköts 128 skott av 

artilleriet och 128 av arméns flotta och efter gudstjänstens avslutande återvände 

processionen i samma ordning som den kommit.321  

Samma dag var det cour och publik spisning på slottet, men kvällen var fri från 

program och helgad åt vila. Den 29 december var riksråden, ständernas deputerade, 

serafimerriddarna, de övriga ordnarnas kommendörer, kavaljererna av hov- och 

stallstaten, övriga stater, kollegier och kårer bjudna att avlägga sin underdåniga 

lyckönskan. Också för detta evenemang – liksom inför dopet och kyrktagningen – 

samlades de olika deltagande kategorierna i olika för dem anvisade rum på slottet ”i 

akt tagande den ordning, at då en Stat eller Collegium börjat des marche, följer et 

annat, och afträder genast efter aflagd Compliment genom Stora Galeriet och så 

widare, för at ej orsaka trängsel.” Om aftonen spelades operan Iphigenie på Kungliga 

teatern. I salongen var rum utsedda för riksråden med fruar, ständernas deputerade 

och alla vid hovet presenterade fruntimmer. Också serafimerriddarna, 

kommendörerna för de kungliga ordnarna och högre ämbetsmän var välkomna att 

delta så långt utrymmet tillät.322  

 

 

R a n g h ö j n i n g ,  f a d d e r s k a p  o c h  p r o m o t i o n  

 

Av tradition högtidlighölls den här typen av festligheter av ett manifesterande av den 

kungliga frikostigheten som bl.a. tog sig uttryck i att minnespengar och vin utdelades 

åt gemene man i Stockholm. I ett pardonsplakat givet på kronprinsens dopdag 

uppträdde också den barmhärtiga kungen som gav amnesti åt ett obestämt antal 

brottslingar och rymlingar så att de skulle kunna ”få et friare tilfälle, at deltaga uti den 

                                                
320 Ordning wid ... Kyrktagning, § 12. 
321 Ordning wid ... Kyrktagning, §§ 14–17. 
322 ”Underrättelse om Festiviteterne” …, Utdrag Utur alla [...] Publique Handlingar 11, 1783. 
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synnerliga glädje förberörde hugneliga händelse hos hwarje trogen undersåte, 

upwäcka bör”.323 Ett pardonsplakat hade också getts i anledning av kungens och 

drottningens kröning år 1772.324 Vid sidan av den här typen av nådiga gåvor och 

eftergifter till en allmänhet en masse förlänades också ett flertal befordringar, 

hedersdistinktioner och nådevedermälen till enskilda människor av olika stånd. Olika 

individer, kretsar och korporationer knöts på detta sätt med lojalitetsband till den nye 

kronprinsen, åtminstone i teorin. De flesta av de uppmärksammade personerna var 

män, men inom hovet distingerades också några kvinnor. 

Redan den första november 1778, samma dag som Gustaf Adolf föddes, 

utfärdade Gustaf III ett öppet brev i vilket hovmästarinnan hos drottningen 

grevinnan Charlotta Fersen, född friherrinna Sparre, och drottningens första statsfru 

grevinnan Hedvig Sophia von Rosen, född grevinna Stenbock, gavs lika anseende 

samt heder och förmåner vid alla tillfällen som riksrådens fruar redan hade tillerkänts 

eller i framtiden skulle komma att erkännas. Detta var en mycket hög placering. Vid 

dopet och kyrktagningen hade detta den konsekvensen att grevinnorna Fersen och 

von Rosen hade finare placering i processionen än de annars hade haft. Riksråden, 

som var ovanom rang, var alltid förnämast placerade i alla processioner, näst efter de 

kungliga högheterna. Riksrådinnorna gick främst bland alla fruntimmer. 

Distinktionen manifesterades således genast publikt i den festliga koreografi som 

processionerna innebar. Grevinnan Rosen utnämndes också samma dag till 

hovmästarinna hos kronprinsen.325 Den nya medlemmen i kungafamiljen innebar nya 

hovtjänster då en hovstat skulle upprättas för den lille. Hertiginnans 

underhovmästarinnor fruarna von Stauden och Ehrengranat utnämndes till 

underhovmästarinnor hos kronprinsen.326  

                                                
323 ”Kongl. Maj:ts Pardons-Placat” 1778, Utdrag Utur alla [...] Publique Handlingar 11, 1783. Brott som 
ansågs grova var uteslutna från denna försoning. Försmädelse mot Gud och den evangeliska läran, brott mot 
rikets säkerhet och lasteligt tal mot K.M. var för grovt för att benådas, liksom brott av typen mord, 
mordbrand, dråp, blodskam, bedrägeri mot kronan eller banken samt stöld och rån. Livstids straff benådades 
ej och personer som begått någon missgärning i väntan på att K.M. skulle benåda alla i samband med 
kronprinsens födelse skulle inte heller omfattas av nåden. 
324 Pardonsplakatet gavs dock först 26.8.1772. ”Kongl. Maj:ts Pardons-Placat wid Kongl. Maj:ts Krönings-
Fest, den 29 sistledne Maij”, Utdrag Utur alla [...] Publique Handlingar 10, 1781, s. 32–34. 
325 Inrikes Tidningar 2.11.1778, Dagligt Allehanda 5.11.1778. 
326 ”Stat för Hans Kongl. Höghet Cron-Printsen”, Kungliga arkiv K 49, Gustaf III, Handlingar rörande 
hovhållningen, RA, Stockholm. I kronprinsens stat engagerades vid sidan av en överhovmästarinna och två 
underhovmästarinnor också två hovfröknar – hertiginnans tidigare hovfröknar fröknarna De la Gardie och 
von Rosen – en kammarfru, en kammarjungfru, en amma, en städerska-tvätterska med pigor, sammalagt sju 
lakejer, två kuskar, två postiljoner och två stalldrängar. Lönekostnader jämte kostnader för hyra, bespisning, 
ljus med mera uppgick till 6475 riksdaler årligen. Kammarfrun Ingeborg Söderberg och hennes dotter 
kammarjungfrun Sophia Ulrica hade av kungen personligen beviljats ett tillägg till lönen bestående av ”fyra 
rätter mat varje måltid, samt vin, vete- och rågbröd, dricka, gahla vaxljus och talgljus, jämte socker”, en 
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Återinförandet av Gustaf II Adolfs riddarhusordning av år 1626 samt de 

kompletteringar som gjorts i denna ordning ”inför kungathronen uti pleno på 

Rikssalen” den 3 november 1778 påverkade också den inbördes hierarkin på 

Riddarhuset, vilket i samband med kronprinsens dop och därpå följande festligheter 

genast tog sig uttryck i att adelsståndets representanter uppträdde klassvis. De 

trehundra äldsta familjerna av adelsståndets tredje klass samt alla kommendörer av 

K.M:ts orden jämte barn till kommendörer inom svenneklassen flyttades upp till den 

andra, eller riddareklassen.327  

Ständerna som institution uppmärksammades också, såsom ovan nämndes, så 

att de ombads uppträda som faddrar genom deputerade (se bilaga 3). Fadderskapet 

förrättades genom nio deputerade per ofrälse stånd och arton adelsmän som leddes 

av ståndens talmän och lantmarskalken. Matts Backman från Voitby och Mustasaari 

socken handelsmannen och sedermera kommerserådet Johan Sederholm från 

Helsingfors biskopen magister Jacob Haartman från Åbo och domprosten doktor 

Krogius från Borgå var representanterna från den östra rikshalvan. Adelsståndet, 

anfört av lantmarskalken friherre von Saltza, var representerat klassvis. Gustaf III 

hade beslutat att ståndets faddrar skulle väljas ur de tre återuppväckta klasserna så att 

alla klasser var representerade genom en perfekt anciennitetsprincip. Den första 

klassen representerades av tre grevar som hörde till de tre äldsta grevliga ätterna och 

tre friherrar som hörde till de tre äldsta friherrliga ätterna. Riddarklassen, den andra 

klassen, representerades av de sex äldsta ätterna i sin klass genom sex adelsmän och 

den tredje klassen, dvs. svenneklassen representerades av sina sex äldsta ätter.328  

För de deputerade hade kungen låtit göra särskilda minnestecken som 

utformats olika beroende på mottagarens börd och stånd. Faddrarna av adels- och 

prästeståndet samt borgarståndets talman fick medaljonger som bestod av kungens 

bröstbild i guld omgiven av en oval lagerkrans i guld, dekorerad med bär och rosetter 

av emalj och briljanter. De tre grevarnas och ärkebiskopens medaljonger var de 

dyrbaraste med de flesta och största briljanterna. Enligt Fredrik Sparres uträkningar 

skulle de dyrbaraste medaljongernas värde uppgå till en summa av 397 riksdaler per 
                                                                                                                                          
förmån som gällde så länge som det var mor och dotter Söderborg som gjorde uppvaktning för kronprinsen 
som kammarfru och kammarjungfru. 
327 Adelsståndets riksdagsprotokoll 3 och 9.11.1778, Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 1778–
1779, 1982. Den kompletterade riksdagsordningen stadfästes 9.11.1778 då Gustaf III också under adelns och 
ridderskapets plenum kallade de närvarande från tredje till andra klassen uppflyttade adelssläkternas 
representanter att stiga fram inför tronen och talade till dem. (s. 90) 
328 Ordning, I akttagen Wid Hennes Kongl. Maj:ts Lyckeliga Förlossning … 1778, Inrikes Tidningar 
12.11.1778. Fredrik Sparre, odaterat PM, Fredriks Sparres samling vol. 8, Ericsbergsarkivet, RA, Stockholm. 
Bondeståndets riksdagsprotokoll 1778–1778, 1986, s. 90 
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medaljong. Ytterligare tre olika varianter gjordes med varierande antal briljanter för 

att gåvorna skulle motsvara mottagarens rang och värdighet. De nio deputerade av 

borgarståndet och bondeståndets talman begåvades med kungens ovala 

medaljporträtt utan krans. Medaljongerna skulle bäras i guldkedja runt halsen och 

kom således att pryda mottagarnas bröst vid sidan av eventuella andra 

utmärkelsetecken.329  

Frånsidan av medaljongen pryddes av en dedikation på svenska: ”Gifvet af K: 

Gustaf III till NN Fadder till Sveriges Kron Prints, Gustaf Adolph, d. 10 Nov: 

1778”. Bondeståndets deputerade fick den med anledning av kronprinsens födelse 

slagna minnespenningen av 8:e storleken i guld. Också den skulle bäras, i svarta och 

gula band i knapphålet. Dessutom förärades de varsin förgylld vase av samma storlek 

som vasen i vasaordens kors att bäras fastsydd på rocken.330 

Medaljongerna med kungens bröstbild i profil inom en lagerkrans har 

uppenbarligen gjorts som efterbildningar av en medaljong i guld i Kungliga 

myntkabinettet förställande Gustaf II Adolf. Reliefporträttet av kungen är av guld 

med detaljer av emalj. Det är innefattat i en oval emaljerad lagerkrans. Idén och 

materialen är exakt desamma i Gustaf III:s medaljonger som i sina exklusivare 

varianter också var prydda med briljanter.331 Vems idé det var att efterlikna 

medaljongen med Gustaf II Adolfs porträtt är okänt. Upphovsman kan ha varit 

Fredrik Sparre, som uppenbarligen fick i uppgift att tillsammans med gravören 

professor Ljungberger uppgöra ett förslag, men det kan också ha varit kungens själv 

som stod för inventionen. Eftersom medaljongen skulle ges till minnet av den 

blivande fjärde Gustavens dop var valet av förlaga vällyckat och knappast en slump. 

Faddrarna fick motta medaljongerna på morgonen före drottningens 

kyrktagning den 27 december 1778. Gustaf Johan Ehrensvärds dagboksanteckningar 

ger oss inträde i kungens sängkammare och konseljkabinettet där Gustaf III, mycket 

                                                
329 Areen 1938, s. 66–67, bild s. 215 och 223. Fredrik Sparre, odaterat PM, Fredrik Sparres samling, vol. 8, 
Ericsbergsarkivet, RA, Stockholm. Bl.a. ärkebiskop Mennander och kyrkoherde Petrus Nensén är 
avporträtterade med medaljongen från år 1778 och Nordstjerneordens tecken på bröstet. Av Mennander finns 
porträtt både av Lorens Pasch d.y. och Pehr Krafft och hans son C. F. Fredenheim lät därutöver utföra två 
olika kopparstick (med och utan ordnar) utgående från det Krafftska porträttet. Nensén avporträtterades av U. 
F. Pasch. Se Väänänen 1994, s. 205, 210–211 och Aréen 1938, s. 223. Hos Väänänen även biskoparna 
Haartmans och Krogius porträtt med medaljong, s. 213–214. Det förefaller ha skett förändringar från Sparres 
förslag till kungens beslut. Sparre har sammanfört domprostarna och kyrkoherde Nensén med riddarklassens 
adelsmän, men detta förslag har i något skede förändrats så att prästerna och svenneklassens adelsmän har 
haft motsvarande rang och värde. Se Areen 1938, bild s. 215 där M. E. Cronackers (svenneklassen) och 
domprosten doktor Anders Knös medaljer helt tydligt är likadana. Det är inte ämnat att förvåna med tanke på 
Gustaf III:s betoning av adelns företräden. 
330 Areen 1938, s. 66–67. 
331 Areen 1938, s. 57, bilder s. 213 och 215. 
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välregisserat och med färdigt planerade repliker som det verkar, överräckte gåvor och 

utdelade gracer. Ehrensvärds anteckningar är förvisso ofta färgade av hans antipatier 

och sympatier och det är svårt att veta om han verkligen återger kungens repliker så 

som de sades. Eventuellt gör han faktiskt det, för de kan mycket väl ha varit 

nedskrivna, och helt säkert planerade i förväg. Sin styrka gentemot offentliga 

protokoll förda vid ceremonier har anteckningarna just i sin privata karaktär som ger 

utrymme för detaljer och kommentarer, ironiska pikar och redogörelser för det som 

inte gjordes eller sades. Protokollens tillrättalagda och på ytan neutrala berättelse ger 

ofta intrycket av att inget kunde ha gjorts annorlunda, de privata anteckningarna kan 

ge en inblick i konflikter och rivaliteter under ytan, avsikter och tendenser bakom 

handlingarna. 

Så här gick det till enligt Ehrensvärd. Den 27 december 1778 om morgonen 

inkallades hertigarna och andra som därtill hade entré till konseljkabinettet, medan 

kronprinsens faddrar var ombedda att samlas i sängkammaren. I tur och ordning 

inkallades olika grupper in i konseljkabinettet för att föräras olika hedersbetygelser. 

Man började från toppen. Gustaf III tilldelade fältmarskalken Spens riksråds 

värdighet med några ord om Spens förtjänster och börd. ”Han kysste konungens 

hand och talte några ord, dem ingen kunde höra”, skriver Ehrensvärd.332 Därefter 

inkallades lantmarskalken Saltza samt de tre grevarna Magnus Brahe, Charles Emil 

Lewenhaupt och Pontus De la Gardie. Lantmarskalken utnämndes till greve varefter 

kungen överräckte ”brevet d’honneur” till de tre grevarna som liksom Spens fick 

excellenstitel och riksråds värdighet. Till var och en sade kungen några ord. Kungen 

påminde Brahe om att grevens far hade satt livet till för kungahuset (i samband med 

den misslyckade kuppen 1756) och att Gustaf III nu hade tillfälle att visa sin ”ömhet 

och vänskap” för den dödes barn. I sin replik till De la Gardie sade Gustaf III att 

Karl XI hade ruinerat hans familj, men att han nu önskade visa att alla kungar inte är 

likadana. ”Jag kan ej ge rikedomar, men jag borttager dem icke”, konstaterade han 

fyndigt. Ehrensvärd noterar att De la Gardie var den enda som förstod att svara 

kungen med några väl valda fraser, ”såsom det egnade un homme de famille”. Han 

visade modestie genom att säga sig själv sakna de förtjänster som kunde föranleda en 

sådan nåd, men han hade barn hos vilka han skulle inplanta en känsla av kärlek och 

vördnad för kungen, kronprinsen och fäderneslandet. 333  

                                                
332 Ehrensvärd 1878, s. 328. 
333 Ehrensvärd 1878, s. 329. 
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Replikerna skildrar den artiga retoriken i mötet mellan kungen och högadeln. 

Att Gustaf III uttryckte sin ”nåd och välvilja” hörde till standardrepertoaren då det 

handlade om nådevedermälen, för Brahe uttryckte Gustaf III också ömhet och 

vänskap. Ehrensvärd var helt tydligt missnöjd med den 22-åriga Brahe och den 57-

åriga Lewenhaupt som inte förstod att svara kungen med några hövliga ord och med 

Spens som inte förstod att tala högt så att publiken kunde höra vad han sade. 

Replikeringen var inte enbart en sak mellan givare och mottagare, utan skedde inför 

publik. Åskådarna var i lika hög grad mottagare till det sagda. Detta gällde i hög grad 

kungens repliker som han kunde räkna med att skulle citeras både muntligen och i 

dagböcker och brev. Det gällde dock också dem som tog emot medaljongerna som 

nu deltog i ett av hovets många ceremoniella ”skådespel” och hade en roll att spela. 

Det var att vänta att en man av allmogen inte kunde svara speciellt elokvent eller med 

tillräckligt hög röst, men av representanter för rikets högsta skikt – ”des hommes de 

famille” – krävdes att man kunde ta sin roll i en situation som denna. Efter replikerna 

som hade framförts mellan kungen och grevarna överräckte Gustaf III de påkostade 

medaljongerna och höll ”ett kort men vackert tal”.334 

Ärkebiskopen, tillika prästeståndets talman, borgarståndets talman Carl Fredrik 

Ekerman i svart sammet och bondeståndets talman Anders Mattsson inkallades 

därefter i konseljkabinettet och fick sina medaljonger i kedjor. De fyra ståndens 

betydelse markerades av att alla talmännen hade tillträde till kabinettet, men 

bondeståndets talman fick sin medaljong av hovkanslern. Sedan uttågade alla till 

sängkammaren där de övriga faddrarna mottog sina medaljonger. Kungen tilltalade 

dem alla varefter friherrarna framkallades först, sedan de obetitlade adelsmännen, 

därefter biskoparna och prästerna. Borgarna och bönderna dekorerades inte av 

kungen. Ehrensvärd relaterar igen kungens ord. Till borgarståndets talman sade han, 

enligt Ehrensvärd: ”Som tiden lider at drottningen skall gå i kyrkan, så hinner jag ej 

sjelf decorera alla dessa hederlige män, jag lemnar kedjorna til talman, som nu lemnar 

hvar och en sin.” Till statssekreteraren Schröderheim sade Gustaf III om 

bondeståndets representanter: ”Jag känner alla dessa beskedliga gubbar, men tag ni 

dessa vasar och sätt dem på deras kläder til bevis, at de varit en kronprins faddrar, 

som är vasars stam”. Bönderna grät, bugade och tackade, skriver Ehrensvärd.335  

                                                
334 Ehrensvärd 1878, s. 329. 
335 Ehrensvärd 1878, s. 330. 
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Kungens repliker var väl genomtänkta, men skulle ge intryck av att vara i 

stunden påkomna. En parallell kan här göras med trenderna i tidens retorik och 

vältalighet som inte längre förespråkade de strikta reglerna eller formell uppbyggnad 

av tal, brev eller andra texter. Vältaligheten vid 1700-talets slut – och framför allt 

utanför den lärda världen – hade gått mot flexiblare tillämpningar av retoriken. Att 

inte följa retorikens alla regler, utan låta vältaligheten flöda i en öppnare form var ett 

tecken på talarens världsvana, esprit och goda stilkänsla.336 Detta var vid samma tider 

som ”lärt pedanteri” var ett skällsord vid hovet i Stockholm. Kungens repliker – som 

tyvärr i dag bara existerar i Ehrensvärds version – bildade ett slags tal i sig själv. 

Orden han riktade till borgarståndets talman och Schröderheim, och indirekt till 

borgar- och bondeståndets ledamöter själva, ingick i detta ”tal” som handlade om 

kungens relation till de respektive stånden och skikten inom dem. I de två sista 

meningarna upptäcker man de traditionella epiteten ”hederliga” för borgarna och 

”beskedliga” för bönderna. De förra är män, de senare är gubbar. Intrycket är ändå 

inte strikt och formbundet. Gustaf III maskerade etikettsregeln som hindrade honom 

från att själv överräcka medaljongerna till borgarna och bönderna med en vänlig 

hänvisning till tiden och han smickrade bönderna med att konstatera att han kände 

dem alla. Han kallar dem också ”Vasars stam”, den stam som Vasaätten har vuxit sig 

stark på, vilket snarast är en språklig figur för ett tal, men som här slinker med i något 

som annars är framställt som mera vardagligt prat. 

Medaljongerna var ändå inte dagens enda nådevedermälen. Gustaf III passade 

samma dag på att ge bort entréer till kabinett och sängkammare, utnämna fyra 

kammarherrar hos drottningen och utnämna fem grevar. Två generaler blev 

fältmarskalker, en generallöjtnant (Fredrik Horn) blev general av kavalleriet, åtta 

generalmajorer blev generallöjtnanter – bl.a. de från föregående kapitel bekanta 

herrarna Ehrenkrook, Charpentier, Fredrik Posse och Hampus Mörner. Två överstar 

blev generalmajorer, bl.a. den bekante överste Gustafschöld.337  

Efter kyrktagningen i slottskyrkan hölls serafimerkapitel i kanslikabinettet och 

ytterligare utnämningar gjordes, denna gång inom ordensväsendet. Serafimerriddare 

utnämndes så att härolden kom ut ur kabinettet i sängkammaren och utropade deras 

namn: riksrådet Falkengréen, överhovstallmästaren Adolf Fredrik Lewenhaupt, 

                                                
336 Parland-von Essen 2005, s. 169–170. Se vidare Hansson 1988. 
337 Ehrensvärd 1878, s. 328–331. 
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generalen Fredrik Horn och generallöjtnanten Jacob Sprengtporten.338 

Hovstallmästare Munck blev överceremonimästare efter Lewenhaupt. Också inom 

de övriga ordnarna skedde utnämningar. Amiral Wrangel, generallöjtnanten friherre 

Wolfrath och lantmarskalken friherre Hugo Herman von Saltza blev kommendörer 

med stora korset av Svärdsorden, viceamiral Johan von Rajalin, generalmajor Philip 

Julius Bernhard von Platen, generalmajor Armfelt och överste Aminoff blev 

kommendörer av Svärdsorden, hovrättspresidenten i Vasa Arvid Fredrik Kurck, 

drottningens överkammarherre Carl Piper och statssekreteraren Johan Liljencrantz 

blev kommendörer av Nordstjärneorden.339  

Den 24 januari 1779 på kungens 33-årsdag skedde ytterligare utnämningar på 

riddarnivå. Sammanlagt 174 riddare av Svärdsorden utnämndes, ett antal som klart 

skiljer sig från de föregående åren då kungen utnämnt kring tio riddare årligen. Bland 

andra Carl Johan Aminoff, då major vid Nylands dragoner, som år 1772 hade 

försmåtts chansen till utmärkelse, hörde till de lyckligt lottade sex och ett halvt år 

senare. Fyra riddare av Nordstjärneorden utnämndes samma dag: kammarherrarna 

Fredrik Ulrik von Essen och Johan Gabriel Oxenstierna, landshövdingen Carl Bunge 

och revisionssekreteraren Carl Axel Wachtmeister. Inga riddare av Vasaorden 

utnämndes.340 Detta beror sannolikt på att Svärds- och Nordstjärneorden var 

ämbetsordnar, medan Vasaorden var skapad för att man skulle kunna belöna 

personer utanför civil- och militärstaten. I detta sammanhang var det uppenbarligen 

centralt att uppmärksamma just denna senare kategori. 

Också friherrar blev enligt Ehrensvärd utnämnda, men eftersom flera skulle 

nämnas kungjordes inte nomineringarna.341 Enligt Rehbinders matrikel över Sveriges 

introducerade ridderskap och adel uppnådde elva personer (nio ätter) 

friherrevärdighet den 27 december 1778. Sju grevar utnämndes samma dag, varav två 

aldrig tog introduktion. Någon storslagen nobilisering av en mängd personer som år 

1772 skedde inte. En premiärmajor Samuel Henric Horn naturaliserades detta 

datum.342 

Vid sidan av den i kyrkan föregående ceremonin med riksdag, råd, hov, 

utländska sändebud, prästerskap och övrig publik närvarande försiggick alltså den 27 

                                                
338 Ehrensvärd 1878, s. 331. Förteckning över Serafimerriddare enligt deras utnämningsår i Löfström 
1948. Också kronprinsen blev enligt statuternas föreskrift Serafimerriddare år 1778.  
339 Ehrensvärd 1878, s. 332. 
340 KMO:s matrikel, KMO, Stockholm. 
341 Ehrensvärd 1878, s. 328. 
342 Ehrensvärd 1878, s. 332, Rehbinder 1781, 1782 och 1794, Schlegel & Klingspor 1875. 
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december 1778 också mindre ceremonier på det kungliga slottet då nåden, 

nådevedermälet och det kungliga givandet stod i centrum. Den förra ceremonin 

skedde på en riksnivå, medan den andra var en hovceremoni. Vid dopet och 

kyrktagningen var slottskyrkan den scen där allt pågick, vid utdelandet av 

medaljongerna var det konseljkabinettet och sängkammaren och den inbördes 

hierarkin mellan dessa två rum som utgjorde scenen. Ordensutnämningarna skedde i 

ordenskapitel i kanslikabinettet som ju också var en sluten värld dit endast de utvalda 

hade tillträde. 

Till dessa ceremonier skall ytterligare tilläggs den ”compliment hos 

drotningen”343 i hennes sängkammare som stod på programmet den 29 december 

1778. Stor vikt bör igen läggas på den ordning som deltagarna närmade sig 

drottningen. Rang, prestige och position i det sociala och politiska landskapet 

förhandlades och manifesterades genom hovetikettens turer. Ehrensvärd skildrar i sin 

dagbok hur rikets råd i kyrkan under dopet hade försökt hävda sin ställning gentemot 

de titulära riksråden genom att flytta sina taburetter ett steg framåt. ”Trängseln blev 

dem för svår, så att riksråderne Hermanson och Ulrik Scheffer til slut nödgades draga 

sig tilbakars”, konstaterar den (eventuellt) skadeglada Ehrensvärd.344 När rådet två 

dagar senare skulle tas emot av drottningen stötte dess ära igen på törnar, åter enligt 

Ehrensvärd, som alltså kan ha övertolkat situationen. Hans beskrivning skildrar 

åtminstone hur ceremonin och relationen mellan verkliga och titulära riksråd kunde 

tolkas av den samtida omgivningen inom hovet. Då ”complimenter” – 

lyckönskningstal – skulle hållas hos drottningen var det nämligen rådet med de 

titulerade rådsherrarna som inledde hovceremonin. Enligt Ehrensvärd förtretade sig 

rådets herrar över att greve Magnus Brahe, som nyss givits riksråds värdighet, var 

klädd i sin kaptensuniform (livdragonerna), som på ett skandalöst sätt ställde rikets 

råd och den militära (relativt låga) kaptensrangen i paritet.345 Att rådet blev emottaget 

som de övriga i sängkammaren, och inte i det inre kabinettet, påpekar Ehrensvärd 

också som anmärkningsvärt. Först drygt tio år senare, i en annan politisk situation, 

skulle Gustaf III helt avskaffa rådet. År 1778 fyllde det ännu både en symbolisk och 

politisk roll, men dess position kunde uppfattas som hotad så här genom ceremonins 

form.  

                                                
343 Ehrensvärd 1878, s. 332. 
344 Ehrensvärd 1878, s. 331. 
345 Ehrensvärd 1878, s. 333. 
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Efter rådet följde hela riket representerat av dess olika korporationer: ständerna 

anförda av lantmarskalken och de ofrälse talmännen,346 kungens hovstat, stallstaten 

som i nyinförd hovetikett skiljts från den förra, drottningarnas, prinsarnas och 

prinsessornas hovstater, rangregementen, övriga armén, hovrätter och kollegier, 

stadskonsistorium, magistraten, borgerskapets 50 äldste, Vetenskaps- och 

Vitterhetsakademierna, Målarakademin. Råd, riksdag, hov, militärförvaltning, 

civilförvaltning, prästerskap, borgerskap var alltså ordningen. Efter komplimangernas 

framförande var det åter publik spisning och opera – Iphigenie med för festen 

lämpad prolog.347 

Kronprinsens dop gav Gustaf III ett tillfälle att distingera ständerna som helhet 

genom uppgiften att stå som prinsens faddrar – ständerna gavs även äran att utse 

kronprinsens namn – men också en möjlighet att förära vissa enskilda representanter 

dyrbara minnestecken över händelsen. Fadderskapet gav dock också ständerna 

tillfället och till och med en outtalad förpliktelse att hedra kungen och kronprinsen 

med en motgåva. Friherre Gustaf Reuterholm tog upp denna fråga på adelsståndets 

plenum den 14 november 1778 då han hemställde om ”icke det voro Riksens 

Ständers skyldighet at efter gammalt svänskt bruk söka at få vid denne herrens 

[kronprinsens] vagga nedlägga et så kallat fadderband eller faddergåfva.”348 Han ville 

att gåvan skulle bli ridderskapet och adeln värdig och föreslog en summa om 200 000 

riksdaler.  

Ett utskott till faddergåvans reglerande bildades av ledamöter från de fyra 

stånden.349 Liksom det för kungen var viktigt att visa sin generositet och binda 

ständerna till kronprinsen med band av välvilja och ansvar var det också viktigt för 

ständerna att binda den blivande regenten till sig med ett ”fadderband” och att kunna 

visa att man kunde motsvara kungens givmildhet och välvilja med en lika storslagen 

gåva. Frågan om gåvans intryck och ständernas heder kommer fram i adelsståndets 

protokoll. När ståndet den 5 januari 1779 diskuterade det betänkande som utskottet 

för gåvans reglerande hade inkommit med den 22 december 1778 höjdes röster som 

                                                
346 Dessa ”höllo några complimenter, af hvilka endast bondens hördes”, skrev Ehrensvärd som fortfarande 
var intresserad av vem som klarade av att spela sin roll i ceremonins och ritualens form och vem som 
misslyckades, t.ex. genom att inte förstå att hålla tal eller genom att tala så lågt att ingen hörde. Ehrensvärd 
1878, s. 333. 
347 Ehrensvärd 1878, s. 333. 
348 Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 1778–1779, 1982, s. 103. 
349 De ofrälse stånden representerades i utskottet av sex ledamöter respektive, medan adelsståndet 
representerades av tolv ledamöter. Adelsståndets diskussioner och beslut samt de övriga ståndens 
deputationer till R. och A i denna fråga, se Sveriges Ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 1778–1779, 
1982, 14.11.1778, 17.11.1778, 5.11.17785.1.1779, 7.1.1779, 25.1.1779. 
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motsatte sig att utskottet hade höjt faddergåvan till 300 000 riksdaler. Motiveringen 

var att man inte tyckte att rikets fattigaste invånare kunde betungas med så stora extra 

bevillningar under sex års tid. Andra röster tyckte att man inte kunde remittera saken 

tillbaka till utskottet för att det skulle ta för lång tid. ”Riksens Ständers underdåniga 

välmening förlora[r] genom en långsam deliberation [rådplägning] sin grace [sitt 

behag]” konstaterade friherre Fredrik Ulrik von Essen, som också konstaterade att 

man inte gärna kunde ge en villkorlig gåva enligt principen ”vij gifve med godt hierta 

men tag sjelf i nåder undan den torftige som vij belastat”. Också Carl Eric 

Wadenstjerna menade att ett ytterligare varv i utskottet skulle försinka gåvan som då 

”mister det glada och behageliga, som det bör äga, när det kommer fram”. Han 

konkluderade om gåvans väsen: ”De, som gifver fort, gifver två gånger”.350 

Utskottet hade vid sidan av faddergåvan också behandlat andra gåvor till den 

kungliga familjen som hade godkänts av ständerna. Den 25 januari 1779, inför 

riksdagens avslutande, överräckte en deputation anförd av greve Gustaf Adolf Sparre 

till Söfdeborg riksens ständers underdåniga skrivelser – i K.M:ts egna händer ”i Des 

sängkammare” – rörande en gåva till drottningen (100 000 riksdaler) samt en 

faddergåva till kronprinsen (300 000 riksdaler), en ersättning för kungens utgifter vid 

dopet, en hemgift till hertig Karl och en ökning av K.M:ts egen handpenning. 

Pengarna skulle samlas in genom ett ”frivilligt sammanskott” under sex års tid. 

Gustaf III uttryckte inför ständerna den glädje och ömhet han känt inför ständernas 

gåvor till honom och hans familj. Den kärlek som ständerna hade visat hans son 

genom sin gåva var större än alla skatter, varför kungen önskade få eftergiva 100 000 

av faddergåvan så att eftergiften ”måtte falla på de minst förmögne och mäst torftige 

af mine undersåtare.” 351  

Efter detta är det ännu en ceremoni som åtminstone delvis kan anknytas till 

kronprinsens födelse. Eftersom Gustaf III år 1778 inte hade lyckats instifta en 

Jehovaorden för prästerskapet, måste kyrkans män uppmärksammas på ett annat sätt. 

Man tog till det traditionella och finaste nådevedermälet för prästerskapet: 

teologiedoktors promotion. Promotion arrangerades i Uppsala den 6 juni 1779 på 

Gustavdagen. I ett cirkulärbrev till domkapitlen i riket befallde kungen redan tidigt på 

hösten 1778 att varje stift skulle uppsätta en förteckning över män som 

konsistorierna ansåg värdiga och förtjänta kunglig nåd och ynnest i form av teologie 

                                                
350 Sveriges Ridderskaps och adels ... 1982, 5.1.1779, s. 195, 199. Wadenstjerna översatte ordspråket Bis dat 
qui cito dat. 
351 Sveriges Ridderskaps och adels ... 1982, 25.1.1779, s. 406–407. 
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doktorsgrad.352 Vid promotionen promoverades 53 personer, vilket var det största 

antalet promovendi dittills. Av dessa var fem professorer vid universitetet i Uppsala: 

teologieprofessorerna Eric Kinmark och Johan Hydrén, teologie adjunkten O. 

Domey, e.o. filosofie professorn Lars Johan Palmberg och professorn i 

privatekonomi Johan Lostbom. Övriga promovendi hade valts på andra grunder, 

bl.a. Anders Chydenius, då 50-årig kyrkoherde i Gamlakarleby. Präster som under 

riksdagen hade stött det toleransedikt som kungen lagt fram promoverades i juni 

1779 till teologiedoktorer. Vid sidan av Chydenius gällde detta prosten Anders 

Bäckerström, pastor primarius Uno von Troil som följande år blev biskop i 

Linköping, Erik Waller och överhovpredikanten Johan Wingård som följande år blev 

biskop i Göteborg och tilläts ha fyra prebendepastorat omfattande elva socknar. 

Ärkebiskop Mennander, som var promotor, kommenterade den förestående 

promotionen i brev till sin son Fredenheim. I mars hade endast inofficiella uppgifter 

om att promotionen skulle firas den 6 juni kommit, men inget officiellt. Mennander 

hoppades att besked skulle komma så snart som möjligt för att ”anstalterne fordra 

sin tid, och äfwen correspondencen med promovendi”, som också verkar ha varit 

okända ännu i detta skede.353 den 1 juni skriver ärkebiskopen att ”Murray berättar, at 

många hospites et patroni från Stockholm tänka med sin närwarelse hedra acten. 

Men om Hans Maj:ts egen höga närwaro har man icke här haft anledning at giöra sig 

hopp.”354 Den lärda världens prål och pedanteri stod ju aldrig Gustaf III nära om 

hjärtat. Fem år senare hade han däremot inkorporerat prästerskapet i ordensväsendet. 

 

 

                                                
352 K.M. till Borgå domkapitel 27.8.1778, Kungliga brev 1773–1780, Borgå domkapitel, RA, Helsingfors. 
353 Mennander till Fredenheim 5.3.1779, Brev från och till … I, 1939, nr 444. 
354 Mennander till Fredenheim 1.6.1779, Brev från och till … I, nr 452. 
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4 Ståndssamhällets ordning 

 

Eftersom någon enhetlig skriven normbeskrivning av de kungliga nådevedermälena 

som helhetssystem inte existerar i det svenska 1700-talet har Gustaf III och 

nådevedermälet här undersökt i det konkreta, i förläningspraxis och i 

tillkomstprocesserna då olika nådevedermälen skapades. Det kungliga 

nådevedermälets värld och sammanhang, som här har tecknats med en mångfald av 

namn, fall och situationer, visar sig ha en systematik och logik som framträder bakom 

de konkreta fallen.  

De enskilda nådegåvorna, befordringarna och ynnestbevisen var inte alltid 

nödvändigtvis helt genomtänkta. Alla som förlänades ett nådevedermäle var inte 

heller de mest förtjänta på ett måttskala av merit och dygd. Att förvänta sig något 

sådant av nådevedermälet som instrument är att missförstå systemets idé. I samtiden 

hördes ingen egentlig kritik mot själva nådevedermälesystemet, men nog mot 

enskilda fall. I dagböcker och brev – i vilka man ofta odlade en stil som kombinerade 

elakhet med esprit – finner man bitska kommentarer om den enas eller andras 

upphöjning genom nåd. Auskultanten i Kommerskollegium och skriftställaren Johan 

Christopher Barfod skrev år 1800 om friherren, sedermera greve Samuel af Ugglas: 

”Under kriget [1788–1790] befordrad till landshövding över Stockholms län, blev 

han efter dess slut gjord till kommendör av Nordstjärneorden, då han tog till 

riddardevis Etiam In Tutis Vigil i anseende til ugglan i sitt sköldemärke. Desse ord 

som egentligen betyder Även i säkerheten vaksam översatte Gustaf III med Fjäska då det 

inte behövs, en sannskyldig teckning av dess väsende.”355  

När någon förärades nåd och ära var det också någon som blev utan, vilket 

skapade missnöje och skvaller hos dem som ansåg sig vara lika förtjänta som de 

utvalda, eller mera. Detta var nådevedermälets styrka och svaghet som instrument. 

Under hela den tidigmoderna tiden skapades det nya och utvidgades gamla 

nådevedermälen för att de skulle kunna inkludera flera mottagare. Men för många 

riddare eller kommendörer, medaljer, titulärlandshövdingar och teologiedoktorer 

förringade de utvaldas ära och exklusivitet. Den nåd som förärades få var mera 

prestigefull än den som tillkom flera.  

                                                
355 Barfod 1963, s. 249. ”Kommentarer till upphöjelser”, s. 234–290, innehåller flera slängar av denna 
typ. Om Kommersrådet Kantzow citeras Dalin: ”’Förtjänster har Du ej, fast Du har tjänsteår’, en 
egenskap han likväl delar med många svenska generaler” (s. 238). 
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För att bibehålla exklusivitet och för att kunna ära vissa med något ”ännu 

finare” skapade kungen nya mera förfinade nådetecken. Ekolsundsdräkten som 

skapades för vistelserna på lustslottet Ekolsund julen 1772 var en sådan markör i 

hovets värld. Det var en dräkt man bar endast om man fått tillstånd till det och en 

förteckning uppgjordes över de utvalda. Positionen ovan rang som ”En av rikets 

herrar” – också skapad 1772 – var en sådan ny heder på den absoluta toppnivån som 

sträckte sig utanför hovets värld. Ställningen och benämningen som statsfru skapades 

år 1774 var en motsvarande skapelse.  

Gustaf III tog också vid där de frihetstida makthavarna hade slutat i 

breddningen av nådevedermälet som belöningsmedel och politiskt instrument. Det 

var inte endast adels- och ämbetsmän som lyftes fram och bevisades nåd och ynnest. 

Stockholms borgerskap fick under åren motta medaljer som var riktade speciellt till 

stadens borgare, men Serafimermedaljen, Vasamedaljen och den på 1780-talet 

skapade förtjänstmedaljen Illis quorum förlänades till borgare och ofrälse 

ståndspersoner överlag. Kungen fortsatte att enligt frihetstida praxis dela ut medaljer 

till allmoge och andra jordbrukare och han instiftade Vasaorden för att stöda 

bergsbruk och manufakturer. Personer som tidigare inte innefattats av 

ordensväsendet fick genom den nya orden möjligheten att dekoreras. Flera 

professorer och konstnärer finns bland Vasariddarna. Efter många olika 

ogenomförda projektplaner för prästerskapet kom ett antal platser inom 

Nordstjärneorden att reserveras för prästerskapet. Präster kunde därefter som 

ledamöter förlänas ordenstecken. Kvinnorna kunde däremot inte under denna tid, 

eller långt framöver in på 1900-talet, hoppas på en kunglig orden även om Gustaf III 

också funderade på möjligheten att grunda en orden för kvinnor. Däremot kunde 

kvinnor inom det rådande systemet förlänas medaljer, tilldelas pensioner och gåvor 

och ges andra förmåner och fördelar.356  

Någon egalitär process var detta däremot inte, om man exempelvis jämför med 

förenings- och säkerhetsaktens privilegieutjämnande punkter. Under 1700-talet hade 

undersåtar av flera stånd fått möjligheten att förlänas ett nådevedermäle än tidigare, 

men detta skedde inom det system som ståndssamhället med sina hierarkier och sitt 

privilegietänkande innebar. Alla hade sin plats och sin funktion. Till alla dessa sociala 

positioner hörde bestämda skyldigheter och rättigheter och särskilda dygder, och det 

                                                
356 Societetsordnar som den som Lovisa Ulrika instiftade på 1750-talet kunde tilldelas kvinnor, men dessa 
hade inte samma offentliga status som de egentliga kungliga ordnarna. 



  132 

fanns en växande och distinkt uppsättning nådevedermälen som motsvarade de olika 

kategorierna och positionerna. Kvinnor kunde belönas och distingeras, ofrälse 

konstnärer kunde äras, bönder kunde förlänas ett nådevedermäle, men man nyttjade 

de nådetecken som anstod mottagaren. En ofrälse köpman eller konstnär blev inte 

Serafimerriddare, en vanlig bonde blev inte riddare av Vasaorden. De övriga, 

exempelvis, teologiedoktorernas eller Nordstjärneriddarnas heder och ära påverkades 

av de nya doktorernas eller riddarnas rang och prestige. Till och med allmogens 

obesuttna belönades synligt under detta sekel, men då skedde det inte direkt av 

Kung. Maj:t, utan genom Kungliga Patriotiska sällskapet eller annan institution.  

Medaljongen till kronprinsens faddrar belyser tänkandet och praktiken. För de 

fyra ståndens representanter skapades en uppsättning medaljonger i flera kategorier 

där adelsståndets grevar fick de förnämsta och bondeståndets representanter fick de 

enklaste. Samma nyanserade skiktning gick igen i det sätt på vilket medaljongerna 

överräcktes. De enskilda människorna med sina titlar, ämbeten och 

ståndstillhörigheter har var för sig och tillsammans tecknat bilden av det rikt skiktade 

nådevedermälesystemet. De många namnen och titlarna har här och i bilagor getts ett 

rent dokumentativt värde. Samtidigt har de illustrerat ett system där människor agerar 

i olika roller och positioner, knyter kontakter och strävar efter att avancera vidare till 

följande positionering. 

Trots att variationen och vidden bland de kungliga nådevedermälena under 

Gustaf III:s tid var stor var det ändå en grupp som förekommer som mottagare 

oftare än andra, nämligen krigsmakten. Möjligheterna att hedra officerare, 

underofficerare och till och med vanliga soldater var större än för någon annan 

grupp. Under krigstid utökades nådevedermälena med hedersvärjor, medaljer, 

kokarder och Svensksundsskärpet, men också under fredstid var Svärdsordens 

riddartecken det som förlänades de största grupperna 1772–1773 och 1778–1779. 

Vid statsvälvningen är det klart att tonvikten förklaras av den avgörande betydelse 

som de militära styrkorna hade haft för genomförandet av revolutionen. Krigsmakten 

och stödet från militären var överlag av stor betydelse för överheten. Detta 

militärstatens företräde över övriga stater och korporationer rubbades inte under 

Gustaf III:s tid, vilket också är tydligt då man granskar förläningspraxis.  

Som politiskt instrument hade nådevedermälet sina fördelar och nackdelar. 

Kungliga nådegåvor förlänades inte enligt klara och i förordningar fastställda regler. 

Ordnarna hade sina statuter, lagar och förordningar slog fast regelverk för kungens 
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rätt att nobilisera eller sätten att belöna flitiga bönder, med skattelättnader eller med 

medalj. Ändå byggde förläningspraxis främst på kungens vilja, stundens behov och 

rådande sammanhang samt slumpen. Därför födde nådegåvorna också missnöje och 

avund. Nådevedermälet var ändå ett medel som gav kungen personligen möjlighet att 

ibland snabbt och utan inblandning agera för någon person eller grupp. Genom den 

kungliga nåden kunde Gustaf III knyta kontakter och förankra lojaliteter i samhället i 

alla dess tongivande kretsar. Det var därför också bönder, borgare och brukspatroner 

måste inkluderas i systemet. Kungen som förlänar nådevedermälen illustrerade också 

tanken att det var kungen själv – inte kungen genom sitt råd, sina lagar eller 

ämbetsmannakåren – som agerade, gynnade och förstod att uppskatta sina 

undersåtar. 
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Themis tempel – Vasa hovrätt och dess instiftande 
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5 Lagstiftare, segervinnare, fredens återställare 

 

På sockeln till Johan Tobias Sergels staty av Gustaf III i Stockholm, står det ”Åt 

Konung Gustaf III, lagstiftare, segervinnare, fredens återställare, af Stockholms 

borgerskap, MDCCXC”. Årtalet i inskriptionen är året för freden i Värälä, som slöts 

mellan Sverige och Ryssland år 1790. Statyn restes på den plats där Gustaf III steg i 

land år 1790 vid sin återkomst från krigets och fredens Finland. Statyns Gustaf III 

räcker med ena handen fram fredens olivkvist, i den andra, som ännu styr ett roder, 

håller han en segerkrans. Epiteten ”lagstiftare”, ”segervinnare” och ”fredens 

återställare” hänvisar alltså i glorifierande form till Gustaf III:s insatser under det 

ryska kriget 1788–1790 som behandlas nedan i avhandlingens avslutande del. Kungen 

genomdrev under krigsåren den s.k. förenings- och säkerhetsakten 1789, han vann 

segrar till lands och sjöss, och han återställde slutligen freden 1790.357  
Om man vill kan man tolka texten så här bokstavligt. En sådan tolkning ger 

emellertid upphov till frågor om textens sanningshalt, vilket kastar ett löjets skimmer 

över hela monumentet. Inskriptioner av det här slaget är dock snarare retoriska än 

mimetiska till sin karaktär och epiteten är ofta mer än rent beskrivande. De begrepp 

som har valts att pryda och förklara Gustaf III:s staty är starkt symbolladdade och 

bär ett mera djupgående moraliskt och heroiskt budskap om kungen, äran, kriget och 

freden. Det är begrepp som inte bara äger relevans för det ryska krigets tid, som vi 

återkommer senare, utan för Gustaf III:s hela regeringstid. Av dessa begrepp är det 

framför allt, om dock i vid mening, ”lagstiftaren”, som ställs i fokus här genom en 

undersökning av instiftandet av Vasa hovrätt 1776 med därtill hörande ceremonier, 

husbyggen och administrativa reformer.  

Skapandet av en hovrätt rör inte i teorin eller ens i praktiken frågan om 

lagstiftande, men på en symbolisk nivå handlar det om samma reformverksamhet för 

rättvisa och medborgarnas säkerhet i motsättning med det frihetstida ”vrångstyre” 

som kungen målade upp i samband med statsvälvningen. Gustaf III:s rättsliga 

reformer inom lagstiftningen tangerar hans reformsträvanden inom rättskipningen 

som hovrätten är en del av. Bägge projekt ansluter sig till kungens strävan att ställa 

sig i centrum också för denna del av rikets styrelse och samhällsliv samt hans vilja att 

framstå som den upplysta reformator-kungen. ”Frihet” och ”lag” var återkommande 

begrepp för Gustaf III under hela hans regeringstid. De var viktiga begrepp som 

                                                
357 Om statyn dess tillkomst och budskap, se Eklund 1974, Tandefelt 1997, s. 90–95. 
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kungen övertog från den frihetstida politiska diskussionen, med vilka han byggde upp 

sin härskarroll och gav sin styrelse legitimitet. Regeringsformen 1772 var den lag på 

vilken det gustavianska statsskicket grundade sig. Ett av huvudargumenten för den 

nya regeringsformen var att Gustaf III genom den också själv underställde sig den lag 

han själv förestavade. Detta förblev ett progustavianskt argument under hela hans 

regeringstid som kunde aktualiseras också i senare sammanhang. Vid en fest i 

samband med fredsslutet 1790 i Kungliga akademin i Åbo beskrev professorn och 

riddaren av Vasaorden Per Adrian Gadd i ett tal situationen efter välvningen arton år 

tidigare: ”Älskansvärdaste Monark! nu var Du Regent uppå Thronen men ock den 

första och största Medborgare at lyda lagen”. Statsvälvningen innebar alltså enligt 

denna konception inte despoti, tvärtom tryggade den undersåtarnas säkerhet under 

en rättrådig kung.358  

Redan i sitt tal i rikssalen den 21 augusti 1772 hade kungen framhållit att 

Sverige genom hans regeringsform skulle uppnå en ”sann frihet”, som inte hade 

existerat under den föregående epokens ”aristokratiska despotism”. Gustaf III vände 

alltså eventuella motståndares argument mot dem själva. Han stämplade – en 

beprövad modell – de frihetstida partipolitikerna som tyranner och övertog själv det 

positiva frihetsbegreppet.359 Samma budskap om frihet och lag förmedlade också den 

medalj som slogs över den nya regeringsformens införande; ”Den varaktiga friheten” 

– LIBERTAS MANENS – löd medaljens legend. På framsidan lutar sig Friheten, 

personifierad i en kvinnogestalt, mot de nya ”grundlagarna”, som bekräftas av fyra 

sigill, de fyra stånden. På en käpp eller en spira balanserar hon ”frihetshatten”.360 

Friheten stödde sig alltså på lagen, såsom bl.a. Montesquieu hade definierat friheten i 

De l’esprit des lois: ”La liberté est de faire tout ce que les lois permettent”.361  

                                                
358 Gadd [1790], s. 11. Envälde, despoti, eller suveräniteten, och då menade man monarkens suveräna 
makt, var frihetstidens spöke, ett så negativt laddat ord att det för Gustaf III var omöjligt att göra det 
positivt laddat. Om ”suveränitet” i Lindberg 2006, s. 89 samt Sennefelt 2006 och Wolff 2007b. 
359 ”Således har friheten, den ädlaste af mensklighetens rättigheter, blifvit förvandlad i en olidlig 
aristokratisk despotism, i det rådande partiets händer, som sjelf varit kufvadt, och efter godtycke fördt af 
några få män ibland dem.” Gustaf III 1806c (1772), s. 88–89. Också här återanvände Gustaf III begrepp 
och argument som var bekanta från de frihetstida politiska striderna. Se Lindberg 2006, s. 171, 185–194, 
Wolff 2007a, Wolff 2007b och Sennefelt 2006.  
360 Cesare Ripa beskriver en av frihetens sinnebilder som ”Donna che nella mano destra tenga vn 
cappello, & per terra vi farà vn giogio rotto” – kvinna, som i höger hand håller en hatt, på marken skall 
vara ett söndrigt ok – i Ripa 1970 (1603), s. 294. 
361 Montesquieu, De l’esprit des lois XI, 4. Citerat i Jansson 1954, s. 16, not 1 och även Wolff 2007a. 
Övers: ”Frihet är rätten att göra allt som lagarna tillåter.” Jansson konstaterar att Montesquieu i detta 
sammanhang uppfattar friheten som rättssäkerhet i motsats till godtycke, eller med ett 1700-talsord, 
självsvåld.  
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Medaljen är ett gott och konkret exempel på hur Gustaf III övertog och 

omvandlade motståndarnas argument för sina egna syften. Medaljen över 

regeringsformen 1772 är nämligen nästan en exakt kopia av en frihetstida medalj, 

slagen av ständerna som ett minne över avvärjandet av kungaparets kuppförsök 

1756. Legenden är densamma och bildens motiv, frihetens sinnebild, är detsamma i 

en något stramare klassicistisk utformning än på den 16 år äldre medaljen. På Gustaf 

III:s medalj finns en text tillagd på avskärningen på framsidan: PROSCRIPTA 

LICENTIA, ”självsvåldet förjagat”.362 Den frihet som den föregående epokens 

makthavare hade stått för kallades av gustavianerna för självsvåld och anarki.  

Gustaf III:s förmåga att fylla orden med nya betydelser noterades också av 

samtiden. I ryska ”Betraktelser vid Kungl. Svenska [krigs]Deklarationen, gifven 

Helsingfors d. 21 Juli 1788” konstateras att det svenska folket ”på 16 års tid blifvit 

vanda vid helt andra betydelser å vissa ord, än de förr haft.” Kungens anklagelser i 

krigsförklaringen vederläggs argument för argument. ”Oenighetsfröns utsående i 

Nationen” omtolkas till Rysslands önskan ”att gärna se bibehållet det fria 

regeringssättet, hvilket alla Sveriges grannar och rå-grannar midt i detta seculo 

förklarade sig vara intresserade att befrämja” och ”Nationens förenande” tolkas som 

nationens ”kufvande, nedtystande i tal och tryck, beläggande med inländska 

fjettrar”.363 Enligt Gustaf III hade han 1772 enat nationen, medan Ryssland däremot 

under hela 1700-talet hade sått oenighetens frön – mutor och förtal – bland den 

svenska kungens undersåtar. Dokumentet bevisar lika mycket den ryska retoriska 

förmågan att vrida och vända på begreppen som det bevisar Gustaf III:s förmåga att 

övertyga med sina ord. Katarina II var åtminstone lika skicklig på att använda språket 

som sin yngre kusin på den svenska tronen.  

Också i inrikesärenden visar Katarina II och Gustaf III intressanta likheter i de 

föreställningar de vill ge om sig själva som härskare och om deras relation till 

undersåtarna. Kejsarinnan och kungen var kusiner och regerade över grannriken som 

ofta hade legat och kom att ligga i krig med varandra. Gustaf III besökte kejsarinnan 

två gånger och beundrade henne, även om han inte drog sig för att inleda ett krig 

mot Ryssland år 1788. Som monarker i Europas norra delar, som med större eller 

mindre rätt kallats ”upplysta despoter” är de intressanta att jämföra. Bägge framhöll 

att de hade blivit kallade av Gud för att frälsa fäderneslandet från en dålig styrelse 

                                                
362 Om medaljens frihetstida ursprung, se Skuncke 1993, s. 272–274 och Alm 1999. 
363 ”Betraktelser vid Kongl. Svenska Deklarationen 1788” 1821, s. 226–227.  
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och att de hade gjort det utan blodspillan. Gustaf III hade genom sin ”revolution” 

tagit en stor del av ständernas makt, medan Katarina hade bestigit den ryska tronen 

efter att hennes gemål Peter III hade avsatts och sedermera mördats i konspiration. 

Behovet att legitimera sin makt fanns i båda fallen. Liksom Gustaf III framställde 

frihetstiden som en tid av laglöshet och godtycke, svartmålade Katarina II och 

hennes anhängare Peter III:s styrelse som ett välde av tyranni.  

I det manifest från den 6 juli 1762 som tillkännagav Katarina som enväldig 

härskare över Ryssland beskrevs Peter III som en självisk tyrann, som endast hade 

följt sina egna drifter och lustar och först i andra hand sett till rikets väl. Kejsarinnan 

däremot skulle trygga undersåtarnas säkerhet genom ”lag” och ”ordning”. Hon 

arbetade för allas intressen och för det allmänna bästa, ett begrepp som redan Peter 

den store hade infört i Ryssland och vars rötter gick till antiken.364 Kejsarinnans 

osjälviska syften, hennes önskan att frälsa fäderneslandet från de faror Peter III:s 

styre hade inneburit betonades både i manifestet och i kröningstalet, som hölls av 

ärkebiskopen av Novgorod Dmitrii. Det var hennes rena hjärta, undersåtarnas 

önskan och Guds hjälp som hade fått kejsarinnan att vidta åtgärder mot sin make 

och själv påta sig den tunga plikten att härska över Ryssland.365  

Samma osjälviska syften hävdade också Gustaf III inför ständerna år 1772: ”J 

lären lätt finna, af allt hvad jag nu sagt, att långt ifrån att hafva någon enskilt afsigt, är 

allting gjordt för Rikets skull, och om jag varit tvungen att visa Eder sanningen i sin 

fulla dag, har det ej varit af någon bitterhet, utan blott af kärlek till edert sannskyldiga 

väl”.366 Det var den osjälviska kärleken till fäderneslandet som hade drivit Gustaf III 

och Katarina II att enligt deras egen version frälsa sina riken från ”egennyttans” och 

”godtyckets” klor. Undersåtarnas glädje och kärlek kompletterade bilden av harmoni 

och lycka. Liksom Gustaf III var en far för sitt folk beskrevs också Katarina II som 

en mor för Ryssland. I stället för blodsband var det omsorg och kärlek som gav 

                                                
364 Wortman 1995, s. 110–111, Whittaker 1992, s. 93, Madariaga 1981, s. 39. Peter den store hade skapat 
sin legitimitet genom (verkliga och föreställda) handlingar och prestationer. Under påverkan av Pufendorf 
och andra naturrättsteoretiker framställdes förhållandet mellan härskare och undersåtar utgående från 
rationella premisser. Kejsaren hade inte fått sin makt utan orsak, utan för att verka för det allmänna goda, 
obsje blago, ett begrepp som gick tillbaka till romarnas bonum commune. Wortman 1995, s. 61. Se även 
Whittaker 1992, s. 77–84. Manifestet över Katarinas maktövertagande var skrivet av Nikita Panin och 
Grigorii Teplov.  
365 Wortman. s. 114–116, Madariaga 1981, s. 39. 
366 Gustaf III 1806c, s. 93 
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Katarina den stora rätten till tronen.367 Gustaf III däremot använde sig framgångsrikt 

också av sin kungliga ätt som legitimerande argument. 

Förutom att kungen och kejsarinnan båda beskrev relationen mellan sig själva 

och undersåtarna som ett förhållande av kärlek, omsorg och förtroende, förenades de 

av en gemensam strävan att legitimera sin makt genom förnuftet och lagen. Katarina 

var också lagstiftarinna, legislatrix. Genom lag och utbildning skulle de tidigare 

förtryckta undersåtarna förvandlas till lyckliga medborgare i ett nytt upplyst Ryssland. 

Katarina II var en sann ”upplyst despot” såtillvida att hon var mycket bevandrad i 

tidens upplysningslitteratur och korresponderade flitigt med i synnerhet Voltaire och 

baron Grimm. Hennes synligaste manifestation på lagens område var den stora 

kommission hon sammankallade år 1767 för att utarbeta en lagsamling för det ryska 

riket. Katarina II skrev en berömd instruktion (Nakaz) till deputationen, som utkom i 

bokform på flera språk. Över hela Europa spreds bilden av kejsarinnan som en 

Astraea, som införde sitt folk i en guldålder där universell rätt och upplysning rådde. 

Kejsarinnans huvudkälla var Montesquieus De l’esprit des lois, som hon kopierade fritt, 

med inslag av bl.a. Cesare de Beccaria. Kommissionen lyckades inte skapa en ny 

enhetlig lagstiftning för riket, men Katarina II:s instruktion kom ändå att influera det 

intellektuella klimatet i 1700-talets Ryssland på ett gynnsamt sätt.368 

”Lag” och ”rätt”, ”frihet” och ”säkerhet” var centrala begrepp under Gustaf 

III:s första regeringstid, både på en diskursiv nivå och i det konkreta reformarbetet. 

Det är begrepp som kom till uttryck i projektet Vasa hovrätt. Hovrätten skall inte här 

behandlas i administrativt eller judiciellt avseende.369 I stället undersöks i första hand 

de ceremonier, tal, skrifter, bilder, byggnader och stadsplaner som projektet gav 

upphov till. Genom det mångsidiga material, som hovrättsprojektet har gett upphov 

till, är det möjligt att betrakta de politiska begreppen och idéerna i ett tvärsnitt där 

olika typer av språkliga och icke-språkliga ”texter” kompletterar varandra.  

Vasa hovrätt hör till Gustaf III:s mindre bekanta projekt, kanske för att staden 

Vasa och hovrätten i dag ligger i ett från Sverige åtskilt Finland. Det är tydligt att 

kungen själv uppfattade grundandet av hovrätten som en synnerligen betydelsefull 

politisk handling, även om eftervärlden sällan har uppfattat det som en av de stora 
                                                
367 Wortman 1995, s. 110–118. Redan Peter den store hade utnämnts av senaten till pater patriae/otets 
otechestva. Baehr 1978, s. 2–3. Katarina II hävdade inte blodsband till tidigare härskare, men hon 
uppträdde – på samma sett som de övriga kejsarinnorna i 1700-talets Ryssland – som en sann efterträdare 
till Peter den store, som fullbordar dennes verk. Se Whittaker 1992, s. 90, Rasmussen 1978. 
368 Wortman 1995, s. 122–129. Se även Madariaga 1981, s. 151–152 och Madariaga 1990, s. 292–293. 
369 För forskning om Vasa hovrätt i rättshistorisk belysning hänvisas till jur. lic. Iisa Vepsäs pågående 
avhandlingsarbete vid Helsingfors universitet. Se Vepsä 2002. 
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minnesvärda stunderna under Gustaf III:s regeringstid. Genom att studera 

hovrättsprojektet på flera nivåer, som en del av den rättsliga reformverksamheten, 

men framför allt som politiska ceremonier, genom emblematiken, konsten och 

arkitekturen, är det möjligt att visa att Vasa hovrätt spelade en viktig roll i Gustaf 

III:s manifestation av den gustavianska rättrådigheten, lagen och friheten utförd 

genom en noga utarbetad själviscensättning. Det residens som Gustaf III lät uppföra 

för hovrätten står fortfarande i det nuvarande Gamla Vasa. Huset är sedan 1860-talet 

Korsholms kyrka och interiören är riven. Exteriören är som från Gustaf III:s tid, om 

man bortser från klocktorn, kors och inskription som tillkommit på 1800-talet. 

Interiören kan rekonstrueras genom ritningar bevarade i överintendentens arkiv och i 

Vasa landsarkiv. Här har de förra använts. Dessutom beskriver två utförliga 

syneinstrument från 1785 och 1786 hur huset såg ut när det stod färdigt.370  

Hur skall ett så här brokigt material behandlas? Risken är att falla in i ett endast 

deskriptivt och anekdotiskt berättande. Målsättningen är dock att låta de olika 

materialtyperna och texterna belysa varandra för att nå en djupare förståelse för de 

enskilda delarna i hovrättsprojektet. Kungens tal skall läsas i relation till hans tidigare 

och senare tal, men också i relation till hans övriga engagemang i rättsliga frågor, till 

hela ceremonin på Kungliga slottet, till de skådespel som spelades samma kväll på 

Kungliga teatern och till det nya hovrättshuset i Vasa. Invigningsceremonierna 

upplevdes inte av deltagarna som separata akter, utan relation till annat. De var 

situationella handlingar som kommunicerade med ideal, målsättningar, motsättningar 

och symboler i samtiden. Tal, handling, konst och arkitektur bildar en väv av 

betydelser och texter som kommunicerar med varandra och med publiken eller 

publikerna. Om man vill tolka husets budskap och betydelse rätt måste man också 

beakta hela frågan om Gustaf III, lagen och rätten. Huset var därutöver inte Gustaf 

III:s enda byggnadsprojekt, utan kan studeras i relation till hans intresse för övrigt 

offentligt byggande vid denna tid. 
Om hovrättshuset har det skrivits ganska mycket, men främst ur 

konsthistoriskt och museologiskt perspektiv. Stig Fogelmarck behandlar byggnadens 

tillkomst och arkitektur i avhandlingen Carl Fredrik Adelcrantz. Arkitekt (1957). På 

finska har konsthistorikerna Mirjam Lehtikanto (1976) och Virpi Harju (1997) skrivit 

                                                
370 Noggranna husesyner förrättades 27.4 och 6.5.1785 samt 30.10.1786 då byggnadens konstruktion och 
inventarier granskades. Synerna protokollfördes och dessa protokoll kallas syneinstrument. De förvaras i 
Landsarkivet i Vasa (VLA), i Vasa hovrätts arkiv Hb2. Mirjam Lehtikanto har utnyttjat protokollen i sin 
detaljerade framställning av hovrättens arkitektur. Lehtikanto 1976. Två stentavlor, som hängde inne i 
hovrätten, finns fortfarande i Korsholm kyrka. 
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om huset, ur ett antikvariskt och beskrivande perspektiv. Lehtikantos artikel i 

hovrättens 200-årsjubileumsskrift från år 1976 ger en mycket noggrann och 

detaljerad framställning av husets inre och yttre. I samma jubileumsskrift har Yrjö 

Blomstedt beskrivit ceremonierna vid instiftandet av hovrätten. Också H. E. Aspelin 

har i sin Wasa stads historia (1892) redogjort för alla ceremonier. Den här typen av 

”händelsehistoriska” partier förekommer inte längre i senare verk över Vasa stads 

historia, även om hovrättens grundande i staden också får stort utrymme i Armas 

Luukkos Vasa stads historia (1981). 
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6  Bland trogna undersåtar dela lag och rätt 

 

E n  h o v r ä t t  i  V a s a  

 

Sommaren 1775 företog Gustaf III äntligen sin eriksgata till Finland, den första av 

flera resor och besök öster om Östersjön. Under resan besökte kungen bl.a. Kungliga 

Akademin samt hovrätten i Åbo, fästningen Sveaborg, som fortfarande var under 

arbete, samt fortifikationerna i Lovisa och på Svartholm. Han besåg exerciser till 

lands och till sjöss och mötte bland folket hög som låg, på flera platser under sin 

resrutt genom södra Finland.371 Gustaf III:s resa ledde till att flera åtgärder för att 

utveckla näringar, administration och rättsväsende genomfördes. Redan vid en 

konselj i Helsingfors den 6 juni 1775 stadfäste Gustaf III ett ”Project till allmänna 

hushållningens förbättrande i Finland”, som var författat av översten Fredrik Jacob 

Nordencreutz.372  

Vid sitt besök i hovrätten i Åbo, vars ansvarsområde var hela Finland, fick 

kungen höra att över 700 mål aldrig kunde behandlas på grund av att rättens resurser 

inte räckte till. Den 20 juni 1775 i Tavastehus utfärdade han en kungörelse, i vilken 

allmänheten meddelades om en ökning av de finska länens antal från fyra till sex 

samt om inrättandet av en andra hovrätt i Finland, den fjärde i riket. Sedan tidigare 

fanns hovrätter i Stockholm (Svea hovrätt), Åbo och Jönköping (Göta hovrätt), 

samtliga grundade på 1600-talet. Dessutom hade det s.k. tribunalet i Wismar i 

svenska Pommern grundats under Kristinas tid. Tribunalet var liksom de svenska 

hovrätterna en appellationsdomstol, men det dömde i enlighet med rikstyska lagar. 

Den nya svenska hovrätten skulle grundas i staden Vasa i Österbotten:373 ”At för 

framtiden undanrödja alla dessa swårigheter, och at winna hwad Oss altid ömt om 

hiertat är, nemligen, at Wåre trogne undersåtare måge Lag och Rätt utan uppehåll til 

godo niuta, hafwe Wi i nåder beslutit, at uti Wasa Stad anlägga en Hof-Rätt ...”374 

                                                
371 Se Dahlbäck 1988, s. 118–141.  
372 Ehrensvärd 1969b, s. 82. 
373 Ehrensvärd 1969a, s. 80. Se Utdrag Utur alla [...] Publique Handlingar 10, 1781, s. 458. Tribunalet i 
Wismar kan alltså inte strikt taget betraktas som en av det svenska rikets appellationsdomstolar och har 
tydligen inte heller uppfattats så av samtiden. Hovkanslern friherre F. Sparre skriver t.ex. i sin dagbok att 
man knappast kommer att grunda en femte hovrätt i det svenska kungadömet. Fredrik Sparres dagbok 
28.6.1776, Fredrik Sparres samling vol. 4, Ericsbergsarkivet, RA, Stockholm. Gustaf II Adolf hade också 
låtit instifta en hovrätt i Dorpat, som ju hade gått den svenska kronan förlorad redan under seklets början. 
374 ”Kongl. Maj:ts Kungörelse, angående en nödig befunnen fördelning af Länen i Finland, så wäl som 
den i Wasa Stad anlagde Kongl. Hof-Rätten”, Utdrag Utur alla [...] publique Handlingar 10, 1781, s. 
458.  
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Gustaf III var mån om att i kungörelsen påpeka att den nya hovrätten inte 

skulle ses som en kritik av arbetet vid hovrätten i Åbo. Detta måste ses i ljuset av den 

räfst som nyligen hade genomförts med Göta hovrätt, som hade ådragit sig kungens 

missnöje. Tvärtom var det domarna i Åbo som själva hade påtalat behovet av en 

andra hovrätt i Finland för att de inte hann behandla alla mål inom en rimlig tid. 

Kungen tillade i kungörelsen själv det lidande och den omkostnad, som de långa 

resorna till Åbo från mera avlägsna delar av Finland innebar – ”huru månge af dem, 

fattige och medellöse, utur stånd at företaga så långa resor, sjelfwe sökt taga sig rätt, 

och derunder ofta begått gruweliga mord; äwen som andre growe brott, hwilka här i 

landet ty wärr, icke sällan förspörjas, torde af samma orsak märkeligen förökas.”375 

Intressant nog var den långa rättegångsresorna den orsak som också Gustaf II Adolf 

hade anfört i sin fullmakt för den nygrundade Åbo hovrätt år 1623.376 

Hur avgörande de långa resorna egentligen var för grundandet av Åbo hovrätt 

1623 och Vasa hovrätt 1775 är svårt att bedöma. Hovrätternas handläggning av 

målen skedde under 1700-talet genom skriftliga handlingar och protokoll, men en 

viss personlig närvaro krävdes också. Sedan stämning hade utfärdats kallades 

parterna genom anslag på hovrättens dörr till inställelse vid en viss tidpunkt. 

Inställelsen kunde ske genom ombud, men den var i princip personlig. Parterna 

skulle också närvara när domen avkunnades, tidpunkten meddelades dagen innan. 

Hovrättens domar och utslag kungjordes ”å Rättens dörr” varefter de skulle 

renskrivas och ges åt delomännen mot lösen.377 Det finns också vittnesmål om 

personer som har beklagat sig för upprepade långa resor till hovrätterna. Uppenbart 

är ändå att andra skäl var minst lika viktiga när hovrätterna i Finland grundades. 

Hovrätten i Åbo tillkom på 1600-talet för att centralmakten i Stockholm skulle 

kunna kontrollera de lokala eliterna i Finland som agerade för självständigt i 

lokalsamhället, t.ex. på tingen och som skatteindrivare, utan att i första hand tänka på 

kronans intressen.378 Detta var knappast något aktuellt problem för Gustaf III, men 

också för honom torde hovrätten i Vasa ha haft en viktig regionalpolitisk betydelse. 

Kungens egen närvaro i Österbotten blev mera påtaglig genom att han företräddes av 
                                                
375 ”Kongl. Maj:ts Kungörelse, angående ...”, Utdrag Utur alla [...] Publique Handlingar 10, 1781, s. 458. 
I fullmakten för Vasa hovrätt upprepas argumentet i förkortad form. Fullmakten finns avbildad i Boström 
1915. 
376 ”... för de långa resor och stora expenser, som de till sådane Sakers utförande wid Wår Konungslige 
Hoffrätt i Stockholm giöra och uthstå måste ...”. Fullmakten för Åbo hovrätt i Westerlund 1923, s. IX–X.  
377 Se rättegångsbalken i 1734 års lag, § 5 och 7, kap 24 (”Om Rättens utslag och dom”). samt § 4, kap 
27. (”Huru rättegångssaker böra fullföljas i Hofrätten”). Citat ur § 7, kap 24. Se Gärde 1934, s. 387–390. 
Petrén et al. 1964, s. 287–291 beskriver förfarandet under 1600-talet.  
378 Lappalainen 2000, s. 19–24. Se även Lappalainen 2006. 
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betrodda ledamöter i regionen – för att inte tala om själva hovrättshuset, som i sin 

prakt manifesterade kungens lag och rätt.  

Grundandet av hovrätten kan också ha varit ett sätt att öka det nordligare 

Finlands prestige i tider då det låg i det glest befolkade rikets intresse att befolka hela 

landet – också finska kärr, mossar och skogar – och öka folkmängden. Den nyblivne 

kungens regering präglades av ett stort intresse för Finland. Redan under frihetstiden 

hade det funnits ett intresse för att utveckla rikets östra delar både militärstrategiskt 

och ekonomiskt. Gustaf III gjorde dock Finlands uppodling till sitt projekt och 

genom sina upprepade besök profilerade han sig som en stor beskyddare av 

undersåtarna i Finland. Under eriksgatan 1775 tog man itu med framställningar som 

sedan början av 1770-talet hade gjorts om behovet av storskifte i Finland. Det 

behövdes nya städer, förbättrade kommunikationer, ytterligare domstolar och flera 

län. Vid sidan av grundandet av hovrätten förordnade kungen 1775 också om 

storskiftet i Finland, han lät grunda städer (Kuopio, Tammerfors), bygga vägar, dela 

länen och placera landshövdingssätena i mitten av länen för att landshövdingarna 

skulle komma närmare invånarna.379 Slutligen kan namnet Vasa ha varit 

utslagsgivande för att det var just denna stad och inte t.ex. Uleåborg eller Kuopio, 

som fick en hovrätt.380 Gustaf III:s projekt av de mest varierande slag involverade 

ofta de gamla Vasakungarna vars exempel och dygder också var närvarande i texterna 

om Vasa hovrätt, vilket vi återkommer till senare. 

Hovrätten i Vasa sammanförde alltså flera för Gustaf III speciellt viktiga 

områden och kungen engagerade sig genast personligen i projektet. Det blivande 

hovrättsrådet, sedermera vicepresidenten för Vasa hovrätt Adolf Fredrik 

Silfversparre, fick i juni 1776 order att vidta lämpliga åtgärder för uppförandet av en 

ny hovrättsbyggnad på orten. På Silfversparres förslag den 23 oktober samma år 

donerade kungen fem tunnland av Korsholms södra kungsladugård för bygget. 

                                                
379 Cygnaeus 1897, s 61–88, Alanen 1964, s. 84–102, Odhner 1885, s. 332–337. 
380 Kuopio i det inre av Finland blev i samma tider säte för landshövdingen i det nybildade Savolax-
karelska länet. Staden var dock p.g.a. sitt läge knappast lämplig som säte för en hovrätt. Avståndet till 
Stockholm var för långt och besvärligt. Därutöver hade staden just grundats och den var inte speciellt 
stor. Uleåborg, som hade fått stadsprivilegier år 1610, kunde kanske ha varit ett tänkbart alternativ. 
Staden utsågs till säte för landshövdingen i Uleåborgs län. Eric Tuneld beskriver staden i sjätte upplagan 
av Geografi Öfver Konungariket Sverige (1792) som en ”ansenlig sjö- och stapelstad, 125 mil ifrån 
Stockholm norra vägen, och 77 1/4 mil ifrån Åbo, samt 37 mil ifrån Wasa.”. Vasa, med stadsprivilegier 
sedan 1611, får också omdömet ”ansenlig stapelstad”. Landvägen från Stockholm var 37 mil längre, men 
om resan företogs till havs var den kortare. Tuneld 1792, s. 97, 113 och 221. 
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Överintendenten Carl Fredrik Adelcrantz befalldes att upprätta ritningar samt göra 

ett kostnadsförslag för projektet:381  

 

Och som denna byggnad blifver icke mindre ett vedermäle av Vår ömhet att bland trogna 
Undersåtare dela Lag och rätt och att för dem förkorta en långsam rättegångs väg, än en åminnelse 
av Vårt första besök i Finland och ett domare säte för Vår högsta nämnd i den delen av landet; så 
lärer I ej underlåta, att gifva denna byggnad ett där emot svarande anseende och prydnad.382 
 

Den nya hovrättens byggnad skulle representera och symbolisera kungens omsorg 

om sina undersåtar samt hans önskan och förmåga att skipa rätt bland dem. Detta 

skulle Adelcrantz uttrycka i husets arkitektur. Huset skulle också stå som ett konkret 

minnesmärke över kungens första besök i Finland.  

Gustaf III hade alltså en klar uppfattning om anläggningens betydelse på ett 

symbolisktallegoriskt plan. I det nya hovrättshuset skulle kungen genom sina ombud i 

rätten låta dela ”lag och rätt” åt den finska befolkningen. Gustaf III upprepar i brevet 

till arkitekten sin formulering från kungörelsen den 20 juni. Ytterst går talet om lag 

och rätt tillbaka till statsomvälvningen 1772 och den lag – den nya regeringsformen – 

som Gustaf III då införde för att ”stadga en rätt frihet” och avskaffa allt ”självsvåld” 

och ”godtycke”.383 Den nya hovrätten gav Gustaf III anledning att vidareutveckla sin 

framtoning som lagens förkämpe och stöttepelare. I tal, ceremonier och brev kom 

han att framträda som en Roi législateur.384 

Kungen hade också konkreta synpunkter på hur Adelcrantz skulle uppnå den 

önskade effekten i arkitekturen: ”Huset finne Vi böra blifva 70 alnar långt [ca 43 m]: 

försedt med Italiensk Trappa och ett litet Torn för en Ringklocka, samt Rummen 

tillräckeligen höga och själfva domaresalen stor och ljus.” Ytterligare meddelade han 

att en våning i huset skulle inredas för hovrättspresidentens behov. Köket måste, 

enligt kungen, inrättas i ”något hvalv under huset” för att undvika eldsvåda.385 

                                                
381 Ehrensvärd 1969a, s. 80, Fogelmarck 1957, s. 485, Harju 1997, s. 27. Korrespondensen mellan 
Adelcrantz, Silfversparre och kungen om arbetet 1776 och 1777: Överintendenten till K.M:t 5.2. och 
30.4.1777 med bilagor, Allmänna verk och direktioner till K.M:t, RA, Stockholm. Om Silfversparres 
uppgift: i ”Kongl. Maj:ts Bref, angående tilsyn wid Entreprenade-Bygningar” från den 10.7.1775 
kungjorde Gustaf III att det vid kronans eller kungens byggnadsprojekt, som verkställdes under 
entreprenad, alltid skulle utses en pålitlig tillsyningsman, som i första hand skulle väljas bland ”Wåre och 
Kronans” ämbetsmän. Om sådana inte fanns att tillgå på orten skulle någon inkallas från annan ort och 
betalas dagtraktamente. Utdrag Utur alla [...] publique Handlingar 10, 1781, s. 480. 
382 K.M:t till överintendenten 23.10.1775, Kungl. brev i original, Överintendentsämbetet. Huvudarkivet 
(ÖÄ:s arkiv), RA, Stockholm. Citerat i Fogelmarck 1957, s. 485 och i Ehrensvärd 1969a, s. 80.  
383 Gustaf III 1806c, s. 92. 
384 Begreppet Roi Législateur användes av C. C. Gjörwell i ett brev, i vilket han beskriver 
instiftningsceremonin på Stockholms slott. En Stockholmskrönika 1920, s. 172. 
385 K.M:t till överintendenten 23.10.1775, Kungl. brev i original, ÖÄ:s arkiv, RA, Stockholm.  
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Överintendenten uppgjorde personligen ritningar samt en kostnadskalkyl som 

godkändes av kungen den 4 juni 1776. Hovrättsbyggnaden skulle enligt 

kostnadsförslaget komma att kosta 354 968 daler kopparmynt. Enligt Adelcrantz plan 

skulle arbetet komma att ta fyra år i anspråk.386 

Hovrätten inledde sitt arbete långt innan byggnaden blev färdig. Den 

instiftades i Stockholm den 28 juni 1776 och inledde sitt arbete den 21 augusti 

samma år. Till hovrättspresident hade kungen utsett revisionssekreteraren friherre 

Arvid Fredrik Kurck och till hovrättsråd utsågs Adolf Fredrik Silfversparre, som 

tidigare hade tjänstgjort vid hovrätten i Åbo, och justitiarien vid arméns flotta Adolf 

Tandefelt. Den nya hovrättens assessorer var Carl Hising, Carl Fredrik Krabbe, Erik 

Gustav Stålhandske, Georg (Jöran) Wilhelm Lode och Johan Casimir de la 

Chapelle.387  

En övervägande del av ledamöterna var tidigare domare inom det militära. De 

flesta var adliga vid utnämnandet. Krabbe och Hising adlades senare, år 1779 och 

1784. Många hade också finsk bakgrund; deras släkter var till sitt ursprung finska eller 

hade varit länge bosatta i Finland.388 Hovrättens första ledamöter skall överlag ha 

varit meriterade och kompetenta domare. Kurck har skildrats som ”en domare med 

andlig resning, klartänkt och rättsinnad”.389 Han avancerade 1781 till president i Göta 

hovrätt och blev 1792 ledamot av Högsta domstolen varifrån han samma år 

överflyttades som president till kammarkollegium.390 Friherre Kurck och hans 

efterträdare greve Carl Bonde hörde till en aristokratisk krets som nära kungen. De 

flesta av ledamöterna var trogna gustavianer. Tandefelt hade redan 1772 verkat som 

fältsekreterare för överste Jakob Magnus Sprengtporten under dennes vistelse i 

Finland inför Gustaf III:s revolution. Han hade följt med Sprengtporten till 

Stockholm och förestavade där i kungens närvaro den nya tro- och huldhetsedes för 

                                                
386 Fogelmarck 1957, s. 486. Kostnadskalkyler över hovrättsbygget i Profana byggnader utom Sverige, 
Vasa län, Vasa hovrätt 1770-tal–1790-tal, ÖÄ:s arkiv, RA, Stockholm.  
387 Luukko 1981, s. 566–567, Vepsä 2002, s. 111–117. 
388 Luukko 1981, s. 567. Se även Boström 1915. Carl Hising övertog namnet Hisinger genom adoption 
och erhöll samtidigt adelsprivilegier. Paavo Alkio har på 1950-talet studerat de första ledamöternas 
bakgrund i avseende på deras kunskaper i finska. Han beaktar var de är födda och uppvuxna, har fått sin 
utbildning och gjort sin karriär samt om de har gjort någonting speciellt för finska språket. Kurck och 
Silfversparre behärskade enligt Alkio inte det finska språket. Tavastlänningen Tandefelt har med säkerhet 
talat finska, liksom E. J. Palén, som efterträdde Stålhandske som assessor. Assessorerna Hising och 
Krabbe har, menar Alkio, sannolikt kunnat finska. Alkio 1953, s. 44–50. 
389 Luukko 1981, s. 569. 
390 Boström 1915, s. 13–14.  
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den på dåvarande Norrmalms torg uppställda brigaden av finska trupper.391 Ett 

undantag i den lojala skaran utgörs av assessor Lode som vid 1789 års riksdag i 

sekreta utskottet uppträdde så hätskt mot kungen att han blev skickad tillbaka till sin 

hemort ”till förrättande af sin syssla”.392 Detta skedde dock 15 år senare i en helt 

annan politisk situation. 

Förutom hovrättens åtta ledamöter anställdes också en sekreterare, en 

advokatfiskal, en viceadvokatfiskal, tre notarier, en aktuarie, tre kanslister och två 

vaktmästare. Sammanlagt kom alltså tjugo nya ämbetsmän och befattningshavare till 

Vasa med den nya hovrätten, vilket naturligtvis förändrade stadens prägel. Vid sidan 

av dessa tillkom snart också ytterligare auskultanter.393 Eftersom de flesta av 

hovrättens ordinarie ledamöter var adelsmän förändrades stadens invånarstruktur 

markant i ett slag. En del medförde också sin familj. Greve Carl Bonde har beskrivit 

sitt sällskapsliv i Vasa efter sitt tillträde som president den 5 oktober 1781: 

 

Vårt umgänge i Wasa bestod af: landshöfdingen generalen baron Cederström med fru och dotter, 
han var munter och af godt sällskap liksom friherrinnan, de lefde ganska väl och hade dageligen 
sällskap; v. præsidenten Silfversparre, en man af vett och belefvenhet, hans fru var dotter till 
præsidenten grefve Liljenberg; cammarrådet Wetterstedt, directeur för landtmätericontoiret, beskedlig 
och tjenstaktig man, i likhet med dess fru, som var köpmansdotter från staden, af godt sällskap; 
assessor Krabbe, en ärlig och uppriktig man, gift med en rik köpmansdotter, Brehmer, från Åbo. 
Hofrättens ogifta ledamöter voro: hofrättsrådet Tandefelt och Hising samt assessorerna Lode och De 
la Chapelle [...]. Assessor Palén var gift, men syntes aldrig i sällskaper och sällan i hofrätten. Vi 
öfriga lefde mycket tillsammans och träffades flera gånger i veckan, i synnerhet om aftnarna.394 

 

Några långväga resenärer såg man sällan i staden och Bonde beklagade det stora 

avståndet till släkt och vänner på andra orter. Ibland kunde officerare med familj 

komma resande, vilket skapade omväxling i sällskapslivet.395 

Gustaf III:s nya hovrätt kom alltså att ha en stor betydelse – juridiskt, socialt, 

ekonomiskt – för Vasa stad, liksom för de omgivande trakterna. Regionens 

                                                
391 Boström 1915, s. 49, Elgenstierna VIII, 1934. Enligt Lars von Engeström hade aktuarien vid Åbo 
hovrätt F. Jusléen fått löfte om att bli assessor i Vasa. På generalamiral Trolles rekommendation gick 
ämbetet ändå till Adolf Tandefelt om vilken kungen, enligt von Engeström, hade sagt ”att han bockade 
sig så artigt”. Engeström 1876, s. 15. År 1782, när Gustaf III hade utnämnt Tandefelt till landshövding i 
Uleåborg, skrev denne till sin mor: ”det är Hans Maj:t allena och den Nåd Han hyst för mig som jag har at 
tilskrifva denna min befordran utan at andra til min förmon synnerligen bidragit”. A. Tandefelt till 
Ottiliana Tandefelt 10.6.1782, Tandefeltska släktpapper 3, RA, Stockholm. 
392 Boström 1915, s. 20.  
393 Luukko 1981, s. 568–569. Se även Boström 1915, s. 127, 134, 140–141, 160–161, 195 och 215. Tre 
dagar efter hovrättens första session 19.8.1776 fick den sin förste auskultant Olof Langenstein, som kom 
att göra hela sin karriär där. Han dog år 1822 som hovrättsråd. Se Rintala 1994, s. 871. 
394 Trolle-Bonde 1895, s. 335. 
395 Trolle-Bonde 1895, s. 335–336. 
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uppblomstring var dock inte den enda orsaken till hovrättens grundande. Förutom 

att hovrätten hade sin lokala betydelse handlade det också om en betydelsefull 

manifestation av lag, rätt och säkerhet i Gustaf III:s Sverige som helhet. Det var 

framför allt för att tjäna detta syfte som hovrätten högtidligen instiftades i 

Stockholmi kungens närvaro och i en aldrig tidigare skådad ceremoni, och det var 

därför kungens och rikets överintendent Adelcrantz fick i uppgift att rita ett 

storslaget hovrättshus i Vasa.  

 

 

K u n g e n ,  l a g e n  o c h  r ä t t e n   

 

Den unge kronprinsen Gustaf vistades i Paris när han år 1771 fick budskapet om sin 

faders död och om sin nya roll i det svenska riket. När han återvände till Sverige var 

han Gustaf III, Sveriges konung. Frankrike var på många sätt en förebild för Gustaf 

III när det gällde att utforma hans roll eller roller som regent. Genom sin uppfostran 

hade han inhämtat inte bara den samtida franska kulturen, litteraturen, filosofin och 

”artigheten” (politesse), utan också den franska historien. Voltaires episka dikt La 

Henriade om Henrik IV hörde till den unge Gustafs favoriter.396 Som kung av Sverige 

började Gustaf III modellera det svenska hovet efter fransk förebild. Han införde ett 

vid de övriga europeiska hoven föråldrat hovceremoniel à la Louis XIV, som inte 

uppskattades av alla. De nya morgonuppvaktningarna (lever) följde sträng rangordning 

och etikett, men gav också möjlighet för många att introduceras för kungen. En gång 

i veckan hölls mottagning (cour), vilket hade förekommit redan före Gustaf III:s tid, 

med påföljande publik spisning (grand couvert public).397  

Den franska kungamodellen spelade inte heller en obetydlig roll för Gustaf 

III:s roll som Roi législateur, en garant för lag och rätt i riket. Kungen beskrivs i ett 

franskt 1700-talsuppslagsverk över den franska rättens begrepp och företeelser som 

rikets centrum och rätten personifierad.398 Det är kungen som skall skipa rätt bland 

sina undersåtar eller delegerar denna uppgift till andra. Rätten och rättvisan skall 

                                                
396 Om Gustaf III:s uppfostran och utbildning se Skuncke 1993. 1700-talets historiesyn var ju didaktiskt-
moraliskt inriktad. Historiens stora gestalter och skeenden användes i edukationen som exempel – 
förebilder eller hotbilder – i politiska, etiska, religiösa och filosofiska frågor. 
397 Odhner 1885, s. 400–404, Rangström 1994. Om det franska hovet i Versailles finns flera studier, se 
t.ex. Elias 1983 och Le Roi Ladurie 1997. 
398 Ferrière II, 1749, s. 830–832. Författaren Claude-Joseph de Ferrière var dekanus vid juridiska 
fakulteten och advokat vid Parlamentet i Paris. Se även Kantorowicz 1981, s. 414–418. 
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komma från härskaren. På uppslagsordet ”Justice et jurisdiction” konstaterar 

författaren Claude-Joseph de Ferrière att rättskipningen – ”rendre la Justice à leurs 

sujets” – är furstens första och viktigaste rätt och uppgift, den skönaste pärlan i 

kungens krona. Han tillägger också att rätten tillhör enbart kungen, som har fått den 

av Gud och ingen annan.399 Om ”Justice” skriver verket:  

 

Au reste, la Justice est fondée sur un ordre constant de la raison: elle est la base & le fondement du 
Thrône des Rois: elle est l’ame de toutes les autres vertus, qui, sans son secours, sont languislantes ou 
imparfaites; en un mot, elle est cette constante rectitude de coeur, mesurée sur la loi & sur l’équité, 
qui nous fait rendre à un chacun le sien, sans qu’aucune considération d’amitié, de haine, ni 
d’intérêt, nous en puisse detourner.400 

 

Härskarrollen var alltså nära knuten till lagen och rätten i ancien régime-autokratins 

samhällssyn. Den traditionella tanken på att den världsliga makten var av Gud given 

fick dock fr.o.m. 1500-talet konkurrens av andra sätt att betrakta överheten. 

Naturrätten och idén om ett samhällskontrakt introducerade också sekulariserade 

statsrättsliga modeller; enväldig monarki föreföll som ett naturligt och rationellt sätt 

att skapa ordning och välstånd i ett rike.401 Den franska förrevolutionära monarkin 

släppte aldrig bilden av en av Gud given makt, medan däremot t.ex. Fredrik II av 

Preussen klarast av 1700-talets monarker profilerade sig som en antiklerikal härskare i 

Voltaires anda. Katarina II och Gustaf III, som bägge strävade efter att basera sin 

makt på sina reformer och sin omsorg om det allmänna bästa, vinnlade sig också om 

att framträda som goda kristna härskare.402 

För Gustaf III utgjorde lagen det fundament som han byggde sin härskarroll 

på efter statskuppen den 19 augusti 1772 – lagen och rätten var den skönaste pärlan i 

hans krona, som Claude-Joseph de Ferrière formulerade det i uppslagsverket om den 

franska rätten. Beth Hennings har visat att kronprins Gustaf ännu i ett utkast till 

proklamation av författningsprogram år 1768 höll fast vid förtäckt envälde i fransk 

stil. Rådet var en rådgivande konselj och ständerna beviljade eller vägrade skatter, 

men kungen ensam stiftade lagarna. Kronprinsen var dock tvungen att uppge dessa 
                                                
399 Ferrière II, 1749, s. 138. Under uppslagsordet ”Roy” kan man vidare läsa att Gud har tillsatt kungarna 
för att regera i Guds ställe på jorden. Kungarna har fått sin makt och storhet för att de skall regera 
rättfärdigt, skydda sina undersåtar mot alla, bibehålla fred i riket och låta religionen, rättfärdigheten och 
den goda ordningen regera. Ibid. s. 830–831. 
400 Ferrière II, 1749, s. 137. ”I övrigt är justitien/rätten grundad på en fast rationell ordning: den är 
grunden och fundamentet för kungarnas tron: den är alla andra dygders själ, dygder som utan dess bistånd 
är slappa eller ofullkomliga; kort sagt, den är den hjärtats rättskaffenhet, uppmätt i lagen och rättvisan, 
som gör att vi lönar alla med det som dem tillkommer, utan att avledas av vänskap, hat eller egennytta.” 
401 Runeby 1962, s. 14–25, Eriksson & Frängsmyr 1992, s. 99–102 och Lindberg 2006, s. 89. 
402 Se Schieder 2000, s. 184–185. 
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planer för att få hattarnas och det franska sändebudet greve de Modènes stöd inför 

riksdagen 1769. I den antagna regeringsformen fyra år senare har maktförhållandena 

justerats och man finner vissa drag från Montesquieus maktfördelningslära. Kungen 

delar lagstiftningen med ständerna. Något konstitutionellt styrelsesätt i engelsk anda, 

som Gustaf III:s anglofila salongsbekantskaper i Paris hade önskat sig, införde 

kungen inte. Att syftet var att återuppliva den personliga styrelsen, koncentrerad 

kring kungens person, är tydligt även om oinskränkt envälde inte infördes. 

Regeringsformens andra paragraf säger: ”Konungen äger styra rike sino som Sveriges 

lag säger, han och ingen annan”.403 

Under hela Gustaf III:s regeringstid var tre nära förbundna begrepp ständigt 

närvarande i hans självpresentation, eller själviscensättning: frihet, lag och enighet. ”I 

misstagen eder mycket, om I tron, att här sökes annat än frihet och lag”, påpekade 

kungen i sitt tal till rikets ständer på rikssalen den 21 augusti 1772. Han fortsatte: 

”Långt ifrån att vidröra friheten, är det endast självsvåldet, jag vill avskaffa, och det 

godtycke, med vilket riket blivit styrt, förvandla i en ordentlig och stadgad regering, 

sådan som Sveriges urgamla lag den stadgar, och i min största företrädares tid blivit 

styrt.”404 Det var Gustaf II Adolfs lag och ordning, som Gustaf III menade sig 

återinföra. Friheten skulle stödjas med lag och lagen stödde sig på ett enigt rike, på 

enighet mellan samtliga ständer, korporationer och undersåtar. Det var denna enighet 

Gustaf III försvarade genom statsvälvningen. 

Det starka betonandet av lagen som rikets stöttepelare – som bl.a. tog sig 

uttryck i grundandet av en ny hovrätt – hade också en samtida, både internationell 

och inhemsk bakgrund, som Gustaf III appellerade till och var influerad av. Lag och 

rätt var aktuella begrepp både i den europeiska politikens teori och i dess praktik. 

Upplysningsfilosoferna hade diskuterat och attackerat det rådande rättssystemet, 

tortyren och de brutala straffen under nästan hela 1700-talet. Montesquieu hade tidigt 

angett tonen i De l’esprit des lois (1748), men framför allt på 1760-talet gick debatten 

het. Cesare de Beccarias verk Dei delitti e delle pene, som kritiserade dödsstraffet, 

publicerades år 1764. Samma år utkom Voltaires Dictionnaire philosophique portatif, en 

polemisk uppslagsbok, som i korta artiklar om ämnen som ateism, dygd, civil- och 

kyrkorätt kritiserade fanatism, vidskepelse och allmän okunnighet. Lexikonet 

utökades flera gånger under 1760-talet med artiklar om bl.a. tankefrihet, tolerans, 

                                                
403 Hennings 1967, s. 12–30. 
404 Gustaf III 1806c, s. 92. 
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inkvisition och tortyr; till slut förlorade verket helt och hållet attributet portatif, 

bärbar.405 På 1760-talet engagerade sig Voltaire också i fyra uppseendeväckande 

rättsfall och justitiemord, varav tre handlade om religiös fanatism. Genom brev till 

inflytelserika vänner och jurister, genom ofta anonyma öppna brev och artiklar samt 

inlagor och memorialer till berörda domstolar arbetade filosofen för upprättelse för 

de orättfärdigt dömda.406 

Den europeiska diskussionen om lagen och rättsväsendet spreds också till 

Sverige. Beccarias Dei delitti e delle pene översattes till svenska av Johan Henrik 

Hochschild och utkom år 1770 under titeln Afhandling om brott och straff, men lästes 

också på andra språk i Sverige. Verket blev känt i riket i ganska vida kretsar. Beccaria, 

som baserade sitt resonemang på naturrättsliga principer, menade att 

samhällsfördraget inte kunde ge staten rätten att bestämma över medborgarnas liv 

och död. Han förespråkade livstids fängelse i stället för dödsstraff också för att han 

ansåg fängelsestraffet vara mera varaktigt avskräckande.407 Filosofernas angrepp på 

den feodala rättspraxisen ledde till reformarbete inom rättsväsendet i många 

europeiska länder. Straffen humaniserades och på många håll koncentrerades den 

dömande makten på ett mera genomgripande sätt än tidigare till staten, emedan t.ex. 

kyrkans och den lokala adelns domsrätt kringskars.408 Fredrik II arbetade aktivt för 

reformer inom rättsväsendet i Preussen. Den dömande makten skildes från den 

administrativa och man införde noggranna processregler. År 1794, efter att Fredrik 

den store varit död i ett knappt decennium infördes en Allgemeine Landrecht som hade 

varit under arbete sedan kungens tidiga regeringsår. Tortyren avskaffades, liksom 

också dödsstraffet för en del brott, bl.a. barnamord.409  

Också i Maria Teresias och Josef II:s habsburgska rike försökte man lösa 

statens problem med en enhetligare lagstiftning. För Habsburgarna var splittringen 

ett mycket större problem eftersom riket bestod av så många olika regioner med 

lokala riksdagar och stark lokal adel: Österrike, Ungern, Böhmen. På 1760-talet 

kodifierades civil- och straffrätten. År 1776 förbjöds tortyren och på 1780-talet 

pressade kejsaren på att rättsväsendet skulle uniformeras och att rättegångarna skulle 

                                                
405 Se Ruff 1984, [s. I–II], Stolpe 1996, s. 7–8 och Nordberg 1985, s. 8. 
406 Samtliga domar blev senare upphävda, men då hade redan flera dödsdomar verkställts. Se Voltaire 
1985. 
407 Bergman 1996, s. 15–16. Hochschilds översättning byggde på den franska översättningen av André 
Morellet, som hade gjort stora förändringar i framställningen, men de grundläggande tankegångarna stod 
dock kvar. 
408 Bergman 1996, s. 19–20. Se även Sugarman 1995, s. 275–277. 
409 Schieder 2000, s. 185–187. 
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slutföras snabbare och billigare. Dödsstraffet avskaffades också för flera brott. 

Katarina II skapade aldrig någon enhetlig lagsamling för sitt rike, men hennes 

sammankallande av en lagstiftande kommission år 1767 och den instruktion hon 

skrev för den, befäste hennes ställning som legislatrix. Kejsar Josef II:s bror kung 

Leopold av Toscana hör också till 1700-talets berömda reformatörer. På den 

juridiska sidan införde Leopold tidens mest radikala straffrätt, som genomsyrades av 

tanken att den brottslige skulle förbättras genom straffet. Dödsstraffet upphävdes 

och tortyr förbjöds.410 

Gustaf III:s reformer skall ses mot denna bakgrund. Många av de reformer 

som kungen försökte genomföra i Sverige genomfördes samtidigt eller tidigare av 

härskare i Europa. Man kan säga att det fanns färdiga modeller för hur en 

god/upplyst härskare skulle agera och regera. Vissa modeller fanns också i historien 

– i Gustaf III:s fall var dessa bl.a. Gustaf Vasa, Gustaf II Adolf, Henrik IV, Ludvig 

XIV – andra i samtiden.  

Vid sidan av den principiella diskussionen om brott och straff, med ett 

ursprung i upplysningsfilosofernas skrifter, hade Gustaf III:s engagemang i rättsliga 

frågor också en konkret och svensk bakgrund. Frihetstidens Sverige hade präglats av 

en ökad kritik av hela ämbetsmannakåren och delvis också av rättsväsendet. Efter 

tryckfrihetsförordningen 1766 hade det dessutom blivit möjligt att trycka offentliga 

handlingar och att uttrycka sig mera fritt genom tidningar och politiska broschyrer, 

vilket möjliggjorde en omfattande offentlig diskussion om riksstyrelsen. Kritiska 

röster höjdes mot det rådande ”ämbetsmannaväldet”; ämbetsmännen misskötte sig, 

menade framför allt mössanhängarna, men de kunde inte tillrättavisas eftersom de 

ofta själva satt i riksdagen, som var det organ som var tillsatt att övervaka 

ämbetsmännens verksamhet.411 Det självsvåld och godtycke – ”då lagen var tydlig, 

har bokstafven blifvit vrängd, då han uppenbart stridigt emot afsigten, har han blifvit 

                                                
410 Se Scott 1990, Evans 1990a och Evans 1990b, Madariaga 1990. 
411 Begreppet ”ämbetsmannavälde” myntades av mössan kommerserådet Anders Nordencrantz som 
kritiserade den rådande ståndsindelningen och privilegiesystemet. Ett annat begrepp hos honom, som blev 
använt i den svenska debatten på 1760-talet, var ”odalman”. Enligt Nordencrantz hade alla svenskar från 
början tillhört ett och samma stånd, de hade varit odalmän. Tanken på detta odalstånd blev central i de 
ofrälse ståndens kamp mot adeln om privilegierna. Också dessa diskussioner gick ytterst tillbaka på 
antiaristokratiska tendenser utanför Sverige. Rousseaus Contrat social (1762) hör till de mest berömda 
bidragen till denna diskusion. De svenska privilegiestriderna fick ett slut i och med Gustaf III:s 
statsvälvning 19.8.1772 som återställde den starka kungamakten. Först under kungens sista regeringsår, 
då han allt starkare förlitade sig på de ofrälse ståndens stöd, återkom frågan om en privilegieutjämning. 
Också i det övriga Europa hade de radikala strömningarna, som riktade sig mot adeln och 
privilegiesystemet, utnyttjats av kungamakten. Se Skuncke 1999, Nurmiainen 2003 och Awebro 1977, s. 
23–25. 
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bruten”412 – som Gustaf III sade sig vilja rasera genom sin statsomvälvning, hade 

alltså kritiserats redan under en längre tid.  

En av kungens första åtgärder mot detta självsvåld var en omfattande räfst 

med rikets landshövdingar och speciellt med Göta hovrätt 1773–1775, som fick en 

demonstrativ upptuktelse p.g.a. godtycket under frihetstiden. Räfsten mot hovrätten 

fick sin början genom ett brev, publicerat i Dagligt Allehanda den 16 juni 1773, som 

avslöjade ett försök till muta i ett mål som länge hade legat oavgjort i Göta hovrätt. 

Missnöje med hovrättens arbete hade dock framkommit redan tidigare, vilket också 

motiverade räfsten. Hösten 1773, under eriksgatan till de södra landskapen, besökte 

kungen Jönköping och Göta hovrätt. I ett tal till hovrättens ledamöter tillrättavisade 

han dem skarpt. Talet trycktes och såldes under namnet Hofrättens skrapa. Åtgärderna 

mot Göta hovrätt väckte på många håll beundran, men alla var inte nöjda; Axel von 

Fersen den äldre noterar att ”denna nymodiga åtgärd misshagade högeligen herrar 

jurister, men fann allmänt bifall.”413 

Konceptet till kungens tal var skrivet av kanslipresidenten Ulrik Scheffer. 

Gustaf III hade dock själv gjort ett viktigt tillägg: 

 

Den dyra Ed Jag Riket swurit hafwer: den pligt, med hvilken jag Mine undersåtar förbunden är att 
behålla dem vid Lag och rätt: Den Kärlek, hwilken jag hyser för dem alla, äro de skäl, hwilka 
fördt Mig hit, att under denna min Eriks Gatu-resa besöka denna Mitt Götha Rikes hofrätt, för 
att Sjelf erfare, huru Rättwisan skipas [...] På det Owälduge och Rättskaffens Domare måge i 
vederbörlig aktning bibehållas, eller och de wrångwise näpste blifwa.414 
 

Tillägget är intressant eftersom det så tydligt poängterar kungens roll som rättvisans 

högsta vårdare och garant i riket, en tankegång som också kom att vara ytterst aktuell 

i samband med grundandet av Vasa hovrätt. Gustaf III såg sig, enligt en gammal 

monarkisk tradition, som rikets högsta domare.415 I regeringsformen hade Gustaf III 

återtagit av ständerna rätten att övervaka hovrätternas verksamhet och hans 

justitierevision var den högsta rättsinstansen i riket. I sitt tal till justitierevisionen den 

                                                
412 Gustaf III 1806c, s. 88. 
413 Awebro 1977, s. 93 och 97–101. Se också Bendz 1935, s. 212–216. Om brevet: Awebro skriver på ett 
ställe att assessor Qveckfeldt i brevet erbjöds 100 plåtar, medan han några sidor senare menar som Bendz 
att det var Qveckfeldt som erbjöd pengarna till sin kollega, hovrättsrådet Ebbeltoft. Detta förändrar dock 
inte poängen att en muta avslöjades. Om citatet: Fersen citeras av Awebro på s. 101. Se även Fersen III, 
1869, s. 171.  
414 Citerat i Awebro 1977, s. 100. Han återger kungens hela tal i bilaga 4, s. 197. Det är också tryckt i 
Konung Gustaf III:s skrifter, Gustaf III 1806d, s. 204–206.  
415 Awebro 1977, s. 36. Awebro konstaterar också att det kan ha haft en viss betydelse för Gustaf III att 
hans morbror Fredrik II av Preussen hade genomfört en omfattande räfst med ämbetsmannakåren och en 
omorganisering av förvaltningen (s. 37). 
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2 november 1774, när rättegången mot Göta hovrätts ledamöter öppnades, 

konstaterade kungen att hovrättsledamöterna genom sitt ämbete representerade 

honom själv. ”De lysande ämbeten de [domarna] bekläda, den angelägna del af 

Lagskipningen, som Jag i deras händer öfwerlämnat, förenar deras ära, på wist sätt 

med Min”.416 

Under sina första regeringsår var Gustaf III också upptagen med att utveckla 

den svenska lagstiftningen med förordningar och lagförslag som man lätt känner igen 

från de övriga samtida regenternas rättsliga reformer. Gustaf III stadfäste inte endast 

en ny tryckfrihetsförordning, som han skickade till Voltaire och sina 

fysiokratkontakter i Paris, utan han förbjöd också år 1772 tortyren i det svenska 

rättsväsendet. Att Gustaf III uppfattade dessa reformer som viktiga händelser under 

hans regeringstid bekräftas av att bägge fick plats i hans medaljhistoria.417 Medaljen 

över tortyrens avskaffande graverades av Carl Gustaf Fehrman. På frånsidan avbildas 

en kvinnogestalt i helfigur hållande ett spjut utan spets i sin högra hand och en 

vågskål i sin vänstra. Kvinnan trampar på brutna bojor. Spjutet utan spets, hasta pura, 

är en romersk symbol för lagen, här snarast i betydelse av mildhet i rättskipningen. 

Vågskålen står för rättvis dom. PRAESIDIUM INNOCENTIAE (Oskuldens värn) 

står det ovanför kvinnogestalten. QUAESTIONE VIOLENTA / SUBLATA 

XXVII AUG. / MDCCLXXII (Våldsamt förhör avskaffat 27.8.1772) står det nere 

på frånsidan.418 

Vid riksdagen 1778 redogjorde Gustaf III för de åtgärder för rikets bästa som 

han hade genomfört under sina sex första år på tronen. Lagen och rätten fick en 

central plats i redogörelsen som tog upp bl.a. avskaffandet av tortyren, förbudet mot 

husvisitationer, beslutet att alla brott mot riket och kungens person skulle behandlas 

av kungens justitierevision, räfsten med Göta hovrätt, den nya 

tryckfrihetsförordningen och hovrätten i Vasa. Igen återkom kungen till frågan om 

den nya regeringsformen som en garant för medborgarnas säkerhet: 

 

Efter gudsfruktans befrämjande har regeringzsättets helgd varit Kongl. Maij:t angelägen. Kongl. 
Maij:t anser grundvalen däraf vara enskyld säkerhet och hvar medborgares beskydd under lagen. 
Kongl. Maij:ts första omsorg har därföre varit at utrota de missbruk, som voro stridande både emot 

                                                
416 Hela talet citerat i Awebro 1977, bilaga 6, s. 199.  
417 ”Skådepenningar öfver de Förnämsta Händelser som tillhöra Konung Gustav III:s Historia” i Sárkány 
et al. 1992, s. 38–40, Hildebrand 1875, s. 149–221. 
418 Boström 1936, s. 94. 
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lagen och et fritt folks rätt, som kunde i mindre lyckeliga tider tjena til enskildt eller publique 
förföljelse, begge stridande emot en rättskaffens frihet.”419  
 

Kungen refererade här kanske till sina räfster mot ämbetsmännen, som under de 

föregående, enligt kungen, mindre lyckliga tiderna hade ”vanstyrt” Sverige, men 

framför allt till den avskaffade tortyren. Speciellt hänvisar kungen till frihetstiden, ”de 

förre oenighetstider” då ”nationens egne fullmägtige” brukade tortyrens pinorum 

mot sina medborgare.420 Sex år efter statsvälvningen var det fortfarande opportunt 

för Gustaf III att argumentera mot det frihetstida styret. 

Under riksdagen föreslog kungen också nya lagändringar. I en proposition till 

ständerna föreslog kungen ”inskränkning af dödsstraff för barnamord samt någre 

andre brott och missgerningar”.421 För barnamord, liksom för mordbrand, rån och 

röveri, menade kungen i Beccarias anda att kroppsplikt och livstids tukthus var 

mycket värre straff än den befriande döden. Dessutom borde alla 

missgärningsbalkens dödsstraff för trolldom avskaffas eftersom de endast var 

resultatet av papistiska inbillningar och ”vanhedrar nationen och dess lagstiftning”.422 

Propositionen väckte mycket diskussion inom ständerna. Resultatet var att 

dödsstraffet avskaffades i åtta av de fall som propositionen omfattade. 

Trolldomsbrottet avlägsnades helt från lagen, medan barnamord förblev belagt med 

dödsstraff.423 

Det är i denna ovan skisserade kontext som grundandet av Vasa hovrätt måste 

studeras. Hovrättsprojektet handlade om en upplyst strävan efter att lagen och rätten 

skulle nå alla undersåtar i hela riket, men det var också ett led i Gustaf III:s 

manifestation av sitt styre som gott och rättrådigt till skillnad från ett tidigare 

frihetstida ”vanstyre”. Upplysta reformer och stark kungamakt förefaller i 1700-talets 

värld i hög grad vara två sidor av samma mynt. Det är ofta nödvändigt att skilja 

mellan upplysningsfilosofernas skrifter och den konkreta reformpolitik, som gjordes 

med hänvisning till dem. Angående samtliga ”upplysta despoter” kan man konstatera 

att reformverksamheten i hög grad också tjänade den absoluta kungamaktens och 

centralmaktens stärkande, vilket var helt i enlighet åtminstone med Voltaires syn på 

                                                
419 Sveriges Ridderskaps och adels ... 1982, s. 429.  
420 Harju menar att Gustaf III med detta hänvisar till den gamla motsättningen mellan den fria rättstaten 
Sverige och det tyranniskt styrda Ryssland. Harju 1997, s. 118–119, not 28. Detta är dock uppenbart en 
feltolkning, utan något stöd i den egentliga texten. 
421 Sveriges Ridderskaps och adels ... 1982, bilaga 6, s. 453. 
422 Sveriges Ridderskaps och adels ... 1982, bilaga 6, s. 453–455.  
423 Se Bergman 1996, s. 19–24, som summerar de olika ståndens resonemang kring dödsstraffet och Guds 
lag samt riksdagsbehandlingens resultat. Anners 1965 om Gustaf III:s reformlagstiftning. 
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upplysningen. Enligt honom kunde upplysta reformer endast genomföras av 

tillräckligt starka monarker.  

Stig Boberg har i sin undersökning om Gustaf III och tryckfriheten redogjort 

för diskrepansen mellan själva tryckfrihetsförordningen 1774, som effektivt skyddade 

kungen och regeringsformen från kritik, och den diktamen kungen gjorde om 

förordningen, som främst med hänvisning till fysiokratismens principer hävdade 

betydelsen av tryckfrihet i ett rike.424 Samma tudelning gällde också grundandet av 

Vasa hovrätt. 

 

 

H o v r ä t t e n  s o m  i n s t i t u t i o n  

 

Under Gustaf III:s tid var det svenska rättssystemet uppbyggt enligt principen 

underrätt (häradsrätten och lagmansrätten i landsorten samt rådstuvurätten i 

städerna) som första rättsinstans, hovrätten som andra och K.M:ts justitierevision 

som sista och högsta instans. Till hovrätternas uppgifter hörde att övervaka 

underrätternas domar. Efter att underrätten hade dömt i en fråga kunde de berörda 

parterna ännu med ett s.k. vädjemål vända sig till hovrätten. Grova mål, som ledde 

till dödsstraff, måste alltid hemställas till hovrätterna, liksom också fall av 

försmädelse mot Gud. Mål gällande medlemmar av adelsståndet behandlades i 

enlighet med ståndets privilegier endast i hovrätterna (forum privilegiatum). Stämplingar 

mot konungen, kungahuset och riket kom också till behandling i hovrätterna som 

första instans.425 Hovrätterna sammankom under en höstsessionen, som varade ett 

par månader, och under en vårsessionen, som varade något längre.426  

Hovrätternas nära förbindelse till kungen betonades av att det var han som 

utsåg presidenter, vicepresidenter, assessorer och andra viktiga ämbetsmän. 

Hovrätterna kontrollerades däremot inte systematiskt av kungen, utan rätternas 

verksamhet styrdes av rättegångsbalkens åttonde kapitel i 1734 års lag. Under vissa 

omständigheter kunde undersåtarna ännu söka sin rätt högst uppe i hierarkin hos 
                                                
424 Boberg 1951, s. 38–56. Boberg konstaterar att Gustaf III genom att stärka kontrollen över ämbetsmän 
och domare gick med på ett populärt och för folket betydelsefullt krav på insyn i ämbetsmännens arbete. 
Tryckfrihetsförordningen 1774 tillät därför tryckning av ämbetsverks, domstolars och societeters 
handlingar (s. 52–55). Diskussioner om huruvida Fredrik II, Katarina II, Josef II m. fl. verkligen var 
upplysta eller endast despoter fortgår än i dag. Se t.ex. Schieder 2000, s. 181. 
425 1734 års lag, rättegångsbalken, 2 §, 8 kap. I Kungligt brev av den 1 november 1778 – samma dag som 
kronprinsen Gustaf Adolf föddes – befalldes att inga dödsdomar fick verkställas innan de hade hemställst 
hos K.M:t och erhållit bifall. Idestam 1909, s. 332. 
426 Luukko 1981, s. 569. 
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kungen. År 1772 hade en särskild avdelning av rådet, kallad justitierevisionen, 

övertagit utövningen av den kungliga rättskipningen från riksdagen. Justitierevisionen 

bestod av ledamöter i rådet med domarerfarenhet och kungen själv, som innehade 

två röster. Systemet speglar en begynnande strävan att enligt maktfördelningslärans 

principer genomföra en klarare åtskillnad mellan riksstyrelsen och rättskipningen. 

Det kungliga inflytandet på den dömande makten gjorde sig dock gällande under hela 

den gustavianska tiden, ibland mer än de lagliga befogenheterna tillät.427 

På 1780-talet införde Gustaf III några genomgripande förändringar i 

rättsväsendet. År 1787 återupplivade han det gamla riksdrotsämbetet och utnämnde 

den dåvarande justitiekanslern greve Carl Axel Wachtmeister till riksdrots. Som 

riksdrots förordnades Wachtmeister till överpresident i alla rikets hovrätter och till 

chef över hela rättsväsendet. Två år senare, när rikets råd genom kungens förenings- 

och säkerhetsakt (1789) avskaffades, ersattes justitierevisisonen av en högsta domstol. 

Högsta domstolen bestod av sex frälse och sex ofrälse ledamöter.428 

De svenska hovrätterna motsvarade i stora drag de franska 

provinsparlamenten. I alla franska texter kallas hovrätten i Vasa för le Parlement de 

Vasa. De franska parlamenten utgjordes av en samling av kungen utvalda män ”pour 

juger en dernier ressort les différends des Particuliers, & prononcer sur les 

appelations des sentences rendues par les juges inférieurs.”429 Parlamentet var från 

början en ambulerande tribunal och ett rådgivande organ för kungen. Det 

sammankom i olika städer framför allt vid olika religiösa högtider för att besluta om 

klagomål från undersåtar, ta emot ambassadörer och ibland för att utverka 

förordningar. När målen blev för många för ett parlament grundade kungen flera 

parlament som var stationerade i de olika provinserna. Parlamenten fick skipa rätt 

suveränt både i civila mål och brottmål. På 1700-talet fanns det tolv parlament i 

Frankrike. Det äldsta, grundat år 1302 av Filip IV, fanns i Paris. Parlamentet i Paris 

såg sig som en arvtagare till den första ambulerande rådgivande församlingen och 

                                                
427 Se Herlitz 1957, s. 118–119, 177 och 216–218, om hovrätterna och rättskipningen i Sverige under 
stormaktstid, frihetstid och gustaviansk tid. Se även Thunander 1995 om hovrätten i 1600-talets rättsliga 
system. Justitierevisionen omformades år 1789 till högsta domstolen, i vilken kungen fortfarande hade två 
röster. I övrigt bestod högsta domstolen av sex frälsemän och sex ofrälse. Riksdrotsen var domstolens 
främste ledamot. Herlitz 1957, s. 216. 
428 Wedberg 1922, s. 19–21. 
429 Ferrière II, 1749, s. 433–434, under uppslagsordet ”Parlement”. Övers: ”för att döma som sista instans 
i tvister mellan enskilda, och avkunna domar över domslut som hänskjutits till parlamenten från lägre 
domstolar”. 
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hade större politiska rättigheter än de övriga parlamenten.430 I det tysk-romerska riket 

hade man rätter som kallades Hofgerichte eller Cammergerichte.  

Den första svenska hovrätten hade grundats år 1614 av Gustaf II Adolf som 

en del av hans stora reform- och centraliseringsprojekt för förvaltningen. 

Benämningen på denna nya domstolsinrättning var först osäker. Man använde 

uttryck som ”konungens dom eller överste parlament”, konungens nämnd, hovrätt 

och parlament. Hovrätt och parlament var benämningar som lånades från 

kontinenten, från de tyska Hofgerichte och de franska parlamenten. I det svenska 

språkbruket befästes snart termen hovrätt.431 Under decennierna efter grundandet av 

Svea hovrätt inrättades hovrätter också för Finland i Åbo (1623), för Livland i 

Dorpat (1629) och för Götaland i Jönköping (1634). Tribunalet i Wismar grundades 

år 1653. Sedan Gustaf II Adolfs och Kristinas dagar hade inga nya hovrätter grundats 

i det svenska riket. Gustaf III:s ständige kritiker, greve Axel von Fersen den äldre, 

kommenterade kungens hovrättsprojekt spefullt i sin dagbok: ”Det synes som har 

denna hofrätt ej blifvit inrättad för annan orsak, än att betunga Sveriges häfder med 

en anmärkningsvärd och framstående händelse under Gustaf III:s regering, egnad att 

utläggas af en god historisk penna”, konstaterade von Fersen.432 Någon ny hovrätt 

behövde riket inte, och skulle knappast heller behöva i framtiden, menade han. 

 

 

                                                
430 Ferrière II, 1749, s. 434–435. Speciellt parlamentet i Paris hade utvecklats till en både juridisk och 
politisk instans. Dess politiska betydelse hade ökat p.g.a. att kungliga förordningar brukade registreras i 
parlamentet, som då tog sig friheten att komma med motförslag före registreringen. Denna tradition gav 
domarna möjlighet att påverka lagstiftningen och att aspirera på en konstitutionell roll, som naturligtvis 
motarbetades av kungen. Under krissituationer stödde sig dock kungen på parlamentet. Parlamentets 
opposition mot kungen var starkt under Fronden på 1650-talet och sedan 1700-talet, främst i religiösa och 
ekonomiska frågor. Se Harouel 1990b, Harouel 1990c, Chaline 1996 och Hanley 1985. 
431 Petrén et al. 1964, s. 46. 
432 Fersen III, 1869, s. 206. 
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7  Hovrättens instif tande i Stockholm 

 

C e r e m o n i e l l a  f ö r e b i l d e r  

 

Instiftelsen av Vasa hovrätt på Stockholms slott den 28 juni 1776 formades som en 

lysande högtidsceremoni. Sedan kröningen 1772 hade man inte i Stockholm eller 

riket arrangerat en ceremoni som överträffade denna tillställning i prakt. Kungen 

förefaller i hög grad ha planerat ceremonielet själv eftersom det inte fanns några 

färdiga modeller att utgå från. Det säger bl.a. kammarherren friherre Gustaf Johan 

Ehrensvärd, som i sina dagboksanteckningar konstaterar: ”En sådan ceremonie 

[instiftning av hovrätt] hade ej sedan Gustaf Adolphs tid varit i Sverige [...] Det fans 

icke något sådant för den tid i archiven, man har i Sverige aldrig uptecknat några 

händelser.”433 

Drottningens stånddrabantsal valdes som utrymme för ceremonin. I rikssalen, 

som föreslogs för ändamålet av hovintendenten hade kungen en teater installerad, 

och han ville därför inte genomföra ceremonin där. På grund av att många 

förväntades vara borta från Stockholm i juni ansågs drottningens stånddrabantsal 

vara av lämplig storlek. Att kungen endast inför sittande råd skulle installera 

hovrätten i rådssalen kom däremot inte på fråga, ”som detta blifvit en ceremonie, 

som ingen kunnat se, och det icke liknat en lit de justice”, skriver Ehrensvärd.434 

Begreppet lit de justice härstammar från de franska kungliga ceremoniernas värld, från 

parlamentet i Paris. Parlamentet var som konstaterades en appellationsdomstol som 

av tradition också innehade politiska rättigheter. Till dessa hörde rätten att registrera 

de lagar som kungen hade antagit i konselj. När detta på grund av konflikt och 

parlamentets tredskande, skedde i kungens närvaro kallades det lit de justice. Detta var 

en av de stora ceremonierna i ancien régime-epokens Frankrike. Under 1700-talet hade 

parlamentet i Paris börjat använda sin politiska makt mot kungamakten, varför 

Ludvig XV stängde hela parlamentet år 1771. Fyra år senare inledde parlamentet sin 

verksamhet igen och Ludvig XVI arrangerade en lit de justice samma år. År 1790 

                                                
433 Ehrensvärd 1878, s. 58. Den ceremoni som iakttogs då appellationsdomstolen i Wismar instiftades 
17.5.1653 finns nedtecknad i Lünig 1720, s. 1397–1398, vars kapitel om rättsceremoniel innehåller en 
”Beschreibung, mit was vor Ceremonien das Königliche Schwedische Appellations-Gericht zu Wissmar 
introduciret worden, de anno 1653”.  
434 Ehrensvärd 1878, s. 58. 
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upphörde Parisparlamentet för gott.435 Det var dock knappast parlamentets 

opposition mot kungen som Ehrensvärd eller Gustaf III avsåg då de jämförde 

installationen av Vasa hovrätt med en lit de justice. Snarare ville de leda tankarna till 

den franske enväldige monarkens position.  

Oberoende av parlamentens opposition och maktanspråk representerade 

kungens närvaro i parlamentet genom hans lit de justice enligt traditionen kungens 

lagstiftande makt och hans roll som rikets högsta domare.436 Både för Ludvig XIV 

och Ludvig XV, som ännu var barn när de ärvde kronan, hade det arrangerats en lit 

de justice innan man ens hade hunnit begrava företrädaren. I en beskrivning av den 

jetong, som slogs vid Ludvig XIV:s trontillträde år 1643, förklarades att kungadömet 

inte ens för en kort stund kunde lämnas utan den lagstiftning och rättskipning som 

kungen personifierade. Därför måste den nye Fenix (kungen) genast stiga från sin 

faders dödsbädd (lit de parade) till sin egen lit de justice.437  

Hovrätten i Vasa skulle instiftas på ett synligt sätt enligt fransk kutym. Efter sitt 

trontillträde hade Gustaf III omformat det svenska hovlivet och etikettsreglerna med 

Ludvig XIV:s Versailleshov som modell. Att också instiftandet av en hovrätt skulle 

ske inför publik och enligt ett strikt ceremoniel var alltså en självklarhet. Att Gustaf 

III kände till den franska lit de justice-ceremonins betydelser och därför gick in för att 

forma sin egen ceremoni enligt denna modell är sannolikt. Att syftet var att göra 

instiftningen så effektfull som möjligt är säkert. Ehrensvärd skriver om drottningens 

stånddrabantsal: ”där hade äfven under denna vinter en sorts fete blifvit gifven, som 

skulle likna ett riddarespel i drotning Christinas tid; man hade af det sett, at spectacler 

i den salen göra effect, och att den är rymlig.”438 

En annan effektfull rättslig ceremoni som hovrättens installationsakt kan 

jämföras med är invigningen av Katarina den storas ”Lagstiftande Kommission” i 

Moskva den 30 juli 1767. Också kejsarinnan använde sig av ceremonins form för att 

demonstrera det historiskt betydelsefulla i den kommission hon hade sammankallat. 

Denna ceremoni inleddes med mässa i Marie himmelsfärds katedralen, Uspenskij sobor, 

i Kreml. Deputerade från icke-kristna stammar fick stanna utanför katedralen. Efter 
                                                
435 Om lit de justice se Giesey 1985, s. 54–57, Hanley 1985, Harouel 1990a, s. 883–884, Harouel 1990b, 
s. 1151–1153, Harouel 1996, s. 746–748, Chaline 1996, s. 960, 963–964, Shennan 1994, s. 547. En 
samtida beskrivning av lit de justice: ”le Tribunal sur lequel le Roi est élevé au Parlement quand il y va 
prendre séance. [---] Sa Majesté est assise dans ce Trône pour rendre la Justice dans les affaires majeures, 
ou pour faire enregistrer des Edits déliberés dans ses Conseils.” Ferrière II, s. 231. 
436 Kantorowicz 1981, s. 414, Harouel 1990a, s. 883. 
437 Kantorowicz 1981, s. 413–414. På jetongen hade man avbildat fågeln Fenix i sitt bo på ett berg, färdig 
att lyfta (fig. 24).  
438 Ehrensvärd 1878, s. 58. 
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mässa avlade de 460 deputerade en ed, varefter de gick i procession till det kejserliga 

audiensrummet i palatset i Kreml. Katarina II tog emot de deputerade klädd i sin 

kejserliga mantel och med den lilla kronan. På ett bord bredvid henne låg de centrala 

böckerna: instruktionen (Nakaz), som bestod av 526 artiklar i 20 kapitel, den 

fastställda ordningen för kommissionen och generalprokuratorns instruktion. Tal 

hölls av metropoliten av Moskva Dmitrii, som beskrev Katarina II som en 

efterträdare till Justinianus,439 och vicerikskanslern furst Alexander Golitsyn, som 

uppmanade de deputerade att handla lika osjälviskt som kejsarinnan. Efter mässan 

söndagen den 12 augusti, två veckor senare, samlades de deputerade på nytt i palatset 

för att hylla kejsarinnan. De fem första sammankomsterna användes för läsning av 

hennes instruktion.440  

Det finns både likheter och skillnader i kommissionens och hovrättens 

invigningsakter. I den ryska ceremonin ingick mässan som ett viktigt inslag inklusive 

storslagna processioner till och från katedralen, vilket inte ingick i det svenska 

programmet. En viktig likhet var dock att både Katarina II och Gustaf III, genom att 

själva delta i instiftelseakterna i påkostade ceremonier, betonade sin egen makt och 

sina rättsliga skapelsers historiska betydelse. 

 

 

I  d r o t t n i n g e n s  s t å n d d r a b a n t s a l  

 

I en ceremoniordning för instiftningen av Vasa hovrätt, som publicerades och 

delades ut, meddelades ceremonins former till deltagarna. Till akten inbjöds riksråden 

med fruar, alla serafimerriddare och kommendörer av övriga kungliga ordnar, 

presidenterna och ledamöterna vid Svea och Vasa hovrätter, presidenterna i de övriga 

kungliga kollegierna, alla högre ämbetsmän som var i tjänst i Stockholm, inklusive 

deras fruar, förutsatt att de var introducerade vid hovet, samt den franska 

ambassadören och de andra utländska ministrarna i Sverige.441 Dessutom hade en del 

av salen reserverats för publik.  

                                                
439 Under kejsar Justitianus tid sammanställdes Corpus juris civil. 
440 Wortman 1995, s. 127–128, Madariaga 1981, s. 165–166. En annan tidig manifestation av Katarina 
II:s ambitioner att behålla makten i sina egna händer är ersättandet (1764) av sittande generalprokuratorn 
med en förtrodd man, furst A. A. Vjazemsij. Vid utnämningen skrev kejsarinnan själv en ny instruktion 
för ämbetet. Den nye generalprokuratorn skulle vara ansvarig endast inför kejsarinnan och hålla sig 
ovanför fraktioner och intressegrupper i senaten. Instruktionen var en. Madariaga 1981, s. 58. 
441 Ordning, Som i akttages Wid Kongl. Maj:ts och Rikets Wasa Hof-Rätts Instiftelse På Kongl. Slottet i 
Stockholm; Then 28 Junii 1776 (hädanefter Ordning 1776), § 1 och 2. 
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Varken kyrkan eller rikets ständer var representerade vid instiftningsceremonin. 

Genom att inte bjuda representanter för de ofrälse stånden, ärkebiskopen eller andra 

kyrkliga dignitärer tonade Gustaf III tydligt ner både riksdagens och kyrkans roll i 

juridiska frågor. Kvar blev kungen själv och hans adliga edsvurna tromän. De flesta 

av de inbjudna gästerna och deltagarna i ceremonin var adliga. Två assessorer för 

Vasa hovrätt var dock ännu i detta skede ofrälse. 

De utländska ministrarna anvisades att infinna sig i kanslipresidenten Ulrik 

Scheffers rum på kungliga slottet, varifrån överceremonimästaren skulle föra dem till 

salen före den kungliga processionen. Riksråden samt de ordenskommendörer och 

ämbetsmän som skulle officiera i instiftningsakten, skulle samlas i kungens 

audiensrum klockan 11 på förmiddagen, och hovkavaljererna, under anförande av 

hovmarskalken, skulle samlas i kungens matsal. Svea hovrätt fick order om att samlas 

i sin sessionssal, för att därifrån gå i procession till salen före kungens ankomst. De 

ickeofficierande kommendörerna och ämbetsmännen samt riksrådens fruar och det 

övriga hovfruntimret, klädda i vita robes de cour, skulle också före kungens ankomst 

inta de platser i salen som anvisades dem av speciellt tillförordnade kammarherrar 

utan nyckel, hovintendenten, hovjunkare och hovkvartermästare. Vasa hovrätts 

president och ledamöter skulle bli stående vid skranket tills de under ceremonin 

skulle anmodas att träda inför tronen. Den nya hovrättens ledamöter var anmodade 

att komma i svarta kläder. Ordenskommendörerna och serafimerriddarna skulle vara 

klädda i sina stora ordensdräkter med kappa och kedja, riksråden i rådsdräkt.442 

Hela salen var klädd i blått kläde med guldkronor. Ingången var från 

drottningens stora trappa, övriga dörrar var tillslutna. Kungens tron var i fonden 

under den kungliga tronhimlen. På högra sidan om tronen fanns en dyna av blå 

sammet med broderade guldkronor för rikssvärdet och till vänster fanns två 

karmstolar, överdragna med samma tyg, för kungens två frånvarande bröder. 

Nedanför tronen var taburetter för riksråden, därefter kom ett skrank och utanför 

det fanns bänkar till höger och till vänster för resten av deltagarna och för publiken. 

Här satt de förnämsta ämbetsmännen samt ledamöterna i Svea och Vasa hovrätter. 

Mitt emot tronen, på en uppbyggd läktare, satt drottningen, änkedrottningen, 

prinsessan Sofia Albertina och hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta. Läktaren var 

                                                
442 Hovrättsledamöternas klädsel kommenteras av C. C. Gjörwell i ett brev 1.7.1776. En 
Stockholmskrönika 1920, s. 172. Han gissar att syftet är att ledamöterna skall vara enhetligt klädda. Också 
Sparre kommenterar detta i sin dagbok 29.6.1776, Fredrik Sparres samling vol. 4, RA, Stockholm. 
Ordenskommendörernas, riddarnas och riksrådens klädsel var fastställd i Ordning 1776, §§ 2–3 och 8–10. 



  163 

utdragen till vänster. Där satt riksrådens fruar, statsfruarna, hovfröknarna och det 

övriga hovfruntimret (d.v.s. i hovstaten inskrivna damer). På en läktare till höger satt 

de utländska ministrarna. Under läktarna var plats för åskådare.443 

Då alla var samlade anmälde överkammarherren friherre Fredric Ridderstolpe 

detta till riksmarskalken greve Hans Henrik von Liewen, som vidarebefordrade 

uppgiften till konungen. Gustaf III hade på vanligt sätt gett sin levé klockan 10 och 

blivit klädd. Efter greve von Liewens anmälan påkläddes Gustaf III dessutom den 

kungliga skruden. Riksmarskalken räckte honom kronan och spiran, 

överkammarherren och kammarherrarna påsatte manteln. Därefter inleddes 

processionen som gick från kungens rum, utför stora trappan, över inre borggården 

till drottningens stånddrabantsal.444 I ceremonin ingick alltså inga processioner genom 

staden, vilket var vanligt ännu på 1600-talet, utan allting försiggick inom det kungliga 

slottet. Klockan tolv anlände kungen till salen. Först i processionen var 

stånddrabanterna, därefter de kungliga pagerna. Sedan följde hovmarskalken friherre 

H. G. Rålamb med hovmarskalksstaven, anförande hovkavaljererna. Därpå följde 

kungens kammarherrar greve Arvid Stenbock och friherre Gustaf Johan Ehrensvärd. 

Efter två kungliga härolder följde riksrådet och riksmarskalken greve von Liewen, 

med riksmarskalksstaven, samt de övriga elva riksråden. Riksrådet greve Anders 

Johan von Höpken bar rikssvärdet blottat och upprätt. Därefter kom Gustaf III själv.  

Kungen var omgiven av cheferna för de kungliga hustrupperna: 

livdrabantkåren, kungliga livgardet, kungliga livregementet till häst och lätta 

dragonerna. Där gick också kommendören av alla kungliga ordnar, 

överhovjägmästaren greve Carl Reinhold von Fersen, hovstallmästaren Adolf Fredrik 

Munck, som ersatte den insjuknade överhovstallmästaren, förste generaladjutanten 

vid armén samt förste generaladjutanten vid flottan. Det kungliga släpet bars av 

överkammarherren friherre Ridderstolpe och de vakthavande kammarherrarna greve 

Nils Posse och friherre Axel Oxenstierna. Därefter följde ännu 24 kungliga 

livdrabanter kommenderade av sin löjtnant greve Claes Julius Ekeblad. Svea rikes lag 

(1734) och regeringsformen (1772) bars på ett blått sammetshyende av 

justitiekanslern Joachim Lillienstråhle, den nya hovrättens sigiller bars på samma sätt 

av hovkanslern friherre Fredrik Sparre. Sist i processionen kom ännu fyra 

statssekreterare vid statsexpeditionerna i kansliet samt revisionssekreterarna i nedre 

                                                
443 Ehrensvärd 1878, s. 58–59. 
444 Ehrensvärd 1878, s. 60. 
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justitierevisionen. Då kungen satt sig på tronen intog samtliga sina platser.445 

Protokoll över ceremonin fördes av statssekreteraren och justitierevisions-

sekreteraren J. Wallencreutz som satt vid ett eget bord nere till höger inom skranket. 

Protokollet publicerades samma år både på svenska, finska och på franska. Bland 

Gustaf III:s egenhändiga skrifter i den gustavianska samlingen på Uppsala 

universitetsbibliotek finns ett protokollkoncept av kungens hand. Gustaf III verkar 

ha varit djupt engagerad också i denna del av ceremonins utförande.446 

Då alla hade satt sig stötte riksmarskalken med riksstaven i golvet, alla steg upp 

och kungen höll efter en nådig hälsning ett kort tal. Efter talet hälsade Gustaf III igen 

de kringstående och satte sig. Han vände sig till kanslipresidenten greve Ulrik 

Scheffer med orden: ”Gode Herre! och Rikets Råd, låten inkalla the Män Jag 

utnämnt at förrätta Hof-Rätten i Wasa.”447 Denne gick upp till tronen, bugade tre 

gånger och ställde sig på andra trappsteget uppifrån på vänster sida om tronen. Han 

befallde att hovrättens ledamöter skulle inkallas. En härold kallade på ledamöterna 

vid namn och dessa inträdde inom skranket och ställde sig på det första trappsteget 

till tronen. Riksmarskalken stötte i golvet med staven varvid statssekreteraren vid 

kungliga inrikes-civilexpeditionen von Heland trädde fram till kungen. Han mottog 

ur Gustaf III:s hand hovrättens fullmakt, som kungen hade fått av justitiekanslern. 

Heland ställde sig på det nedersta trappsteget från tronen och läste upp fullmakten, 

varefter den placerades på sitt ställ på skrivbordet. 

Riksmarskalken stötte på nytt med staven och Gustaf III höll sitt andra tal, i 

vilket han vände sig till hovrättspresidenten och de övriga ledamöterna. Efter Gustaf 

III:s tal till ledamöterna läste justitiekanslern ur lagboken det åttonde kapitlet i 

rättegångsbalken som handlade om hovrätternas uppgifter. Efter detta gav 

riksmarskalken tecken med staven varvid riksrådet von Höpken ställde sig på högra 

sidan om kungen med rikssvärdet höjt. Härolden kallade fram ledamöterna att 

avlägga ed inför kungen. Hovrättspresidenten knäböjde på det nästsista trappsteget 

                                                
445Ordning 1776, § 12 och Protocoll, Hållit wid Kongl. Wasa Hof-Rätts Installations Act På Stockholms 
Slott then 28 Junii 1776. Förmiddagen (Hädanefter Protocoll 1776). Processionen beskrivs också i detalj 
i Ehrensvärd 1878, s. 60–61. 
446 De tryckta protokollen:Protocoll 1776 samt Traduction De L'Extrait Du Proces Verbal, Tenu au 
Chateau de Stockholm, à L'Installation du Parlement de Vasa. Vendredi 28 Juin 1776, du Matin . Bägge 
protokollen är justerade av Gustaf III på Ulriksdals slott 30.6.1776. Kungens handskrift: ”Protocoll hållet 
vid Wasa Hofrätts installering”, Gustavianska samlingen F 411, UUB. Något exemplar av protokollet på 
finska har inte upphittats, endast en räkning som översättaren har tillsänt kanslikollegium som gäller detta 
protokoll. Se kanslikollegium till K.M:t 6.2.1778, Kollegiers m.fl. skrivelser till Kungl. Maj:t vol. 88, 
RA, Stockholm. 
447 Protocoll 1776.  
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och de övriga på det sista. Kanslipresidenten förestavade för dem tro-, huldhets- och 

ämbetseden. Till slut böjde de i tur och ordning knä med två fingrar på lagboken och 

Bibeln och uttalade edens sista ord: ”Så sant mig Gud hjälpe till liv och själ.”448  

Att det var kanslipresidenten som förestavade eden uppfattades som någonting 

märkligt och kommenterades av både Ehrensvärd och hovkanslern Fredrik Sparre i 

deras dagboksanteckningar. Sparre skriver att kanslipresidenten aldrig tidigare har 

dikterat eden för någon annan än monarken vid dess kröning eller för riksråden (les 

sénateurs). Ehrensvärd hävdar att kanslipresidenten aldrig stavar eden för någon annan 

än monarken. Riksrådens ed förestavas dem av hovkanslern, menade han.449 Inga 

tidigare hovrättsledamöter torde ha svurit sin ämbetsed för kanslipresidenten.450 Som 

Ehrensvärd konstaterade i sin dagbok hade Gustaf III inga tidigare explicita modeller 

att utgå från, varför han hade ganska fria händer att utforma instiftningen som han 

ville. Att han valde kanslipresidenten för uppgiften att förestava eden måste ha varit 

ett sätt att betona ceremonins prestige och betydelse, liksom hovrättens. 

När ledamöterna hade nedträtt från tronen bugade sig hovrättspresidenten 

djupt och avlade en underdånig tacksägelse. Efter talet gick samtliga ledamöter upp 

till tronen där Kurck fick kyssa kungens hand. Kungen räckte honom sedan 

hovrättens fullmakt, som han gav vidare till hovrättsrådet Silfversparre, samt rikets 

lag av år 1734 och 1772 års regeringsform, som han gav åt hovrättsrådet Tandefelt.451 

Slutligen gav kungen Kurck hovrättens nya sigill. (Bild 5) Därefter fick hovrättens 

ledamöter kyssa kungens hand varefter de fördes till sina platser av kungens 

hovjunkare. Kurck satte sig på presidenternas bänk, Silfversparre och Tandefelt med 

hovrättsråden och de övriga med assessorerna. Då alla hade förblivit sittande på sina 

                                                
448 Protocoll 1776.  
449 Fredrik Sparres dagbok 28.6.1776, Fredrik Sparres samling vol. 4, Ericsbergsarkivet, RA, Stockholm. 
Ehrensvärd 1878, s. 62. 
450 Petrén et al. 1964 nämner inte hur Svea hovrätts första ledamöter installerades i sina ämbeten eller svor 
ämbetseden, liksom inte heller Blomstedt 1973 diskuterar hur det gick till i Åbo 1623. Göta hovrätts 
ledamöter avlade sin ämbetsed i Jönköping, utan kunglig närvaro. Det var assessorn Petrus Dober som 
förestavade eden. Han själv, liksom presidenten Johan Skytte och vicepresidenten C. C. Måneskiöld, hade 
redan tidigare avlagt ed som ledamöter i Svea och Åbo hovrätter och behövde endast bekräfta dessa eder. 
Se Bendz 1935, s. 31. I Wismar år 1653, när tribunalet instiftades, representerades drottning Kristina av 
två ”Herren Plenipotentiarii”, riksrådet Schering Rosenhane och greve Bengt Oxenstierna, vilka instiftade 
rättens ledamöter i sina ämbeten. Lünig 1720, s. 1398. 
451 Liksom i kungörelsen från 20.6.1775 angav kungen också i fullmakten ”långa resor och mycken 
tidspillan” som orsak för den nya hovrättens instiftande. Gustaf III (och kanslipresidenten Ulrik Scheffer) 
som signerade fullmakten, som uppbevaras hos hovrätten i Vasa, glömde dock att datera dokumentet. 
Fortfarande står det att kungen med egen hand har underskrivit och bekräftat fullmakten på Stockholms 
slott ”den     dagen uti Junii månad, År efter Christi börd Ett Tusen Sjuhundra och på det Sjuttionde 
Sjette.” Ekbom 1876, s. 6. Notarie Tuula Pitkäranta har 1.3.2000 vänligen förevisat mig fullmakten och 
de övriga instiftningsföremålen i Vasa hovrätts museirum. En otydlig avbildning av fullmakten finns 
också i Boström 1915. 
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platser en stund steg Gustaf III upp och processionen gick ut i samma ordning som 

den tidigare kommit in. Därmed var akten avslutad.452 

 

 

G u s t a f  I I I : s  t a l  

 

Kungen höll två tal under instiftningsakten; bägge var hållna i en stram och kärv stil, 

väl anpassad till det allvarliga och högtidliga tillfället. Talen var avskalade från alla 

överdrivna metaforer, av hyperboler, allusioner eller personifikationer. Gustaf III 

använde sig inte heller av några hänvisningar till antikens mytologi eller historia. 

Hans enda retoriska exempel var Gustaf II Adolf som grundade hovrätten i Åbo. 

Båda talen var dock mycket väl formulerade och strukturerade. Ehrensvärd 

konstaterar rentutav att det andra talet ”i alla tider” skall ”bli ett mästerstycke af 

vältalighet”.453  

Den klassiska dispositionen av ett tal är exordio, narratio, confirmatio, refutatio och 

peroratio/conclusio. Det är alltså en inledning, i vilken man fångar åhörarnas intresse 

och välvilja, återgivande av situationen som diskuteras, bevisande av den egna 

ståndpunktens riktighet genom goda argument, motbevisande av förväntade 

argument från motståndarens sida samt avslutning genom ett slutanförande eller ett 

sammandrag av de viktigaste argumenten.454 Olika situationer, ämnen och genrer 

kräver naturligtvis olika modifikationer av grundstrukturen. Med denna modell och 

en klassisk retorisk skolning i bakgrunden – inklusive en stark dramatisk begåvning – 

stod Gustaf III i drottningens stånddrabantsal den 28 juni 1775 och skulle hålla sitt 

anförande till publiken. Riksmarskalken äskade ljud med riksmarskalksstaven: 

 

Tå, efter Förfäders och Sweriges Lag, Jag min Eriks Gata förrättat, har mitt förnämsta föremål 
warit, at bota the brister, som trykt mine Undersåtare i the Landsorter Jag genomfarit. 
 Rättwisans owälduga skipande har förnämligast fästat min uppmärksamhet. 
 Ther jag then har funnit kränkt har jag then sökt at Återställa uti thes Lagliga skick: Ther jag 
then har funnit i thes fulla kraft, har jag then sökt att bibehålla. 
 Belöning och Nåd hafwa blifwit rättwisligen utdelte bland the them förtient, och then wrångwise 
Domaren har ej blifwit skonad.455 
                                                
452 Protocoll 1776.  
453 Ehrensvärd 1878, s. 61. 
454  Se t.ex. Nash 1989, s. 9–10, Gardes-Tamine 1996, s. 100–101, [Gaillard] 1789, s. 73–120. 
455Protocoll 1776. Gustaf III:s handskrivna koncept finns i Gustavianska samlingen F 411, UUB. Den 
handskrivna versionen är till sin struktur densamma som den tryckta, endast i stavningen och i vissa 
ordval finns skillnader. I konceptet skriver Gustaf III således att han på sin eriksgata har ”fäst min 
uppmärksamhet på att Bota, all de brister som kunnat trycka mina undersåtare ...” I den tryckta versionen 
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Gustaf III inledde kraftigt genom att genast ge sig in på narrationen; ”detta är 

bakgrunden”. Ingen tid slösades på att smickra åhörarna för att uppnå deras välvilja, 

ett annars så vanligt grepp bland talare. Här var det dock en kung som talade till sina 

undersåtar och ingen speciell captatio benevolentiae behövdes. På ett kärnfullt sätt 

introducerade Gustaf III sina åhörare till talets ämne som var: av denna anledning 

instiftar vi Vasa hovrätt här i dag. Rättvisan presenterades som kärnan i de 

förändringar som kungen hade föranstaltat för sina undersåtars bästa.  

Redan i inledningen använde sig Gustaf III av en dualiserande struktur med två 

antitetiska meningar: 1) Där jag den [rättvisan] funnit kränkt har jag den sökt att 

återställa uti dess lagliga skick, 2) där jag den funnit i dess fulla kraft, har jag den sökt 

att bibehålla. I det fjärde stycket var det belöning och nåd som ställdes som motsats 

till det straff som ”vrångvisa” domare inte hade blivit skonade från. Sen övergick 

inledningsnarrationen till en argumenterande narration med orden ”Uti then bästa 

ordning har jag funnit Åbo Hof-Rätt: Thes Lagskipning allmänt aktad och wördad i 

thes widsträkta Domsaga.” Vi närmar oss kärnargumentet för grundandet av en 

fjärde hovrätt i det svenska riket: hovrätten i Åbo hann inte behandla alla de fall som 

föll på dess lott. För att visa detta jämförde Gustaf III situationen i Finland under 

Gustaf II Adolfs tid, när Åbo hovrätt grundades, med den rådande situationen i 

landet: 

 

Thenne Hof-Rätt [Åbo], instiftad af then Store GUSTAF ADOLPH til Högste Nämnd i Stor-
Furstendömet Finland, war tå tilräckelig för et Land, mera widt än bebodt: börjande knapt at 
uplysas utur then okunnoghet, som inbördes krig och widskeppelig tro thet hade förskaffat. Et Nytt 
Tidewarf har utspridt nytt tankesätt. Omsorg för Landets upkomst har giordt thet bebodt, och et 
Land, öfwerhölgt af skogar och ödemarker, odlas och bebos nu af idoge och nyttige Medborgare. The 
gamla inrättningar, afpassade efter Landets tå warande skick, hafwa blifwit otilräckelige til thes 
nuwarande tilwäxt. 
 

Här byggde Gustaf III igen på en dualitet, på en dubbelexponering av då och nu. Då 

var Finland ännu ett till största delar oupplyst, ociviliserat och obebott land, som lätt 

kunde klara sig med en enda hovrätt. Nu 150 år senare är landet upplyst samt 

uppodlat och bebott av medborgare som är både idoga och nyttiga. En god 

utveckling hade alltså skett sedan Gustaf II Adolfs dagar. Denna utveckling krävde 

                                                                                                                                          
har ”fäst min uppmärksamhet” ersatts med det allittererande ”har mitt förnämsta föremål warit”, som ger 
inledningen en vackrare och mera flytande rytm. Jag ser det därför som sannolikt att det tryckta talet är en 
senare, putsad variant av talet, medan handskriften är ett tidigare utkast. Samtliga härpåföljande citat ur 
kungens tal är från samma tryckta källa. 
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dock nya insatser från myndigheternas sida. De gamla inrättningarna var anpassade 

efter förhållanden som inte längre existerade eller hade blivit otillräckliga. 

Talets första argument byggde på inre, i frågan inneboende och konkreta 

omständigheter kring grundandet av hovrätten. Till detta kom i följande stycke ett 

”yttre argument”, som inte var relaterat till hovrättens arbete, utan byggde på den 

auktoritet och det stora exempel som Gustaf II Adolf stod för. Gustaf III utnyttjade 

den välvilja som hans förfader och namne förlänade. Han använde honom för att 

röra publiken och uppamma känslor av storhet, ära, magnificens. Samtidigt 

fungerade han som en garant för det förnuftiga i grundandet av en hovrätt. Gustaf 

III fullbordade sin store föregångares verk: 

 

Min omsorg har therföre warit, at fullborda thet werk, then Störste af Mine Förfäder börjat: Och 
jag har så wäl theruti fölgt then wäg, han för mig banat, som ock then lifliga kärlek, jag hyser för et 
folkslag, lika kändt i alla tider, bland Swea Inbyggare, för thes nit emot Konung, som mannamod 
och kärlek för Fäderneslandet. 
 

Det tredje och sista argumentet återgick igen till mera konkreta ting. Den livliga 

kärlek till finnarna som kungen hyste och påpekade i stycket ovan, synliggjordes av 

alla de åtgärder han hade föranstaltat för undersåtarna i Finland. Reformerna 

hopades i en lång mening som upptar hela första stycket för att ge massiv effekt. 

Återigen byggs argumentet på en tudelning, som kompletteras med en konklusion: 

 

[1]Landskapernes delning emellan flere Höfdingar, at närmare genom them känna Inwånarnes 
behof och landets tarf, Städers uphjelpande, andras utstakande, Näringars upmuntrande, hafwa 
warit the medel Jag trodt nyttigast til Finlands upkomst. 
 [2] Men utan rättwisans skipande med then skyndsamhet hon äskar, hade alt thetta warit 
otilräckeligt. 
 En ny Hof-Rätts instiftande, hwilken, delandes then gamles göromål, skulle uppmuntras af thes 
efterdömen, har therföre funnits nödig. 
 

Resonemanget blev allt mer insisterande; ”detta är nödvändigt!” Så kommer vi till 

talets avslutning som var en effektiv, sublim förtätning av stämningen som tills vidare 

hade varit stram och saklig: 

 

Thet är thetta werk Jag i dag uti Eder närwaro fullbordar: tå Jag, enligt thet efterdöme Konung 
GUSTAF ADOLPH Mig lämnat, Med Min Konungsliga Magt och Myndighet bekläder, them 
Jag utsedt, at wara Min Högsta Nämnd uti Wasa. 
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Iscensättningen är effektfull; ”vi är här och nu och skall genomföra en historisk akt”. 

Gustaf II Adolfs exempel garanterade handlingen, men det var Gustaf III själv som 

ställdes i centrum. ”Jag” och ”min” är återkommande ord: jag fullbordar verket, då jag 

följer det efterdöme Gustaf Adolf lämnat mig och med min makt och myndighet 

bekläder dem jag utsett att vara min nämnd i Vasa. Det allittererande ”min makt och 

myndighet” lyser upp som det centrala budskapet i kungens peroratio. Egentligen 

behöver han inte retoriken, han behöver inte argumentera för sin sak inför sina 

undersåtar, för det ligger i hans makt att göra som han finner bäst, kan man tolka det 

som. 

I sin avslutning höjde Gustaf III sig till den höga stilen, efter att tidigare ha 

hållit sig på en mera saklig mellannivå.456 Gustaf III använde sig i sitt tal av retorikens 

tre medel som är docere, delectare, movere, att lära, behaga och röra. De tre 

argumentationsnivåerna har av Fénelon beskrivits som att talaren skall använda sig av 

rationell kraft, emotionell mjukhet och eldig patetik.457 Det gjorde Gustaf III. Han 

resonerade med en rak stil om behovet av effektiverad rättskipning, han beskrev 

rörande den utveckling som hade skett i Finland, som har gått från skogig ödemark 

till bebyggd och befolkad hemvist för idoga undersåtar, samt talade om sin egen 

kärlek till folket. Slutligen framträdde han stort och majestätiskt, som ett 

imponerande ”Jag”, med sin ”Konungsliga Magt och Myndighet”. Här måste 

rummets iscensättning ha spelat med för effekt: den mörkblå sammeten med 

guldkronorna, riksregalierna, lagboken, Bibeln uppe vid tronen som på en scen och 

så kungen i fokus för allas blickar, klädd i sin ”konungsliga skrud”, med krona och 

mantel. ”Thet är thetta werk Jag i dag uti Eder närwaro fullbordar”. Samspelet mellan 

de olika inslagen i instiftningsceremonin illustrerar på ett tydligt sätt det teatraliska i 

retoriken. 

När Vasa hovrätts ledamöter hade ställt sig på första trappsteget till tronen och 

man hade läst upp deras fullmakt höll Gustaf III sitt andra tal. 

 

                                                
456 Till vältalighetens grunder hörde en indelning i tre stilnivåer: en enkel stil, en mellanstil och en hög, 
sublim stil. Valet av stil beror på flera faktorer, på ämnet, på omständigheterna, publiken och situationen 
(decorum), talarens natur och temperament. De tre stilarna hör till det retoriska allmängodset och 
diskuteras i alla retorikhandböcker. Enligt Fénelon använder man sig av en låg och familjär stil då man 
vill instruera, man talar lätt, graciöst och insinuerande då man vill få åhörarna att älska sanningen och 
man brukar en hög och häftig stil för att röra och förföra publiken. Fénelon 1730, s. 11. De tre stilarna 
diskuteras också utförligt i [Gaillard] 1789, s. 153–214 och i Lamy 1741, s. 313–330. 
457 Fénelon 1718, s. [1], Fumaroli 1994, s. III. 
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The dyra Embeten, med hwilka Jag Eder i dag bekläder, pålägga Eder wigtiga skyldigheter: I 
ingån med Mig, med Edre Medborgare, med hela then Menighet, hwilkens Lagskipning Jag eder 
anförtror, en stor förbindelse. 

 

Kärnordet i inledningen var skyldigheter. Om det första anförandet handlade om vad 

kungen gjorde för undersåtarna, handlade det andra om vad undersåtarna skulle göra 

för honom och för riket. Gustaf III börjar med hovrättens skyldigheter. Först en 

förmaning: ”Riksens öfrige Hof-Rätter hafwa endast at bibehålla sig wid then aktning 

en stor längd af år them förskaffat. I hafwen Eder then att förtiena.” Sedan följer en 

utläggning om hur hovrätten skall förskaffa sig aktning: 

 

Uti större aflägsenhet stadde från Mine Ögon, blifwer Eder skyldighet större, Eder uppmärksamhet 
noggrannare, at waka på then menighets finnen, hwilkens lugn Jag Eder anförtror: At Under-
Domare, som närmare än I sielfwe nalkas menigheten, skilja ifrån them träto-ämnen, som föda 
rättegångar: At the förlika, snarare än döma: At the öfwertyga them om enighetens nytta: At the 
genom theras efterdömen införa dygd, seder och lugn; Thet är åt Eder, at genom Edre exempel 
pålägga thenne skyldighet Edre underhafwande: At Swärdet, som blifwit Eder anförtrodt, blifwer 
allenast missgärnings mannens förskräckelse och then oskyldigas beskydd. 
 At wigtskålen jemn i Edre händer aldrig öfwerwäges af hopp eller fruktan: och at then fattige och 
förtryckta finner en rättwis fristad emot then mägtigare och orättwisas förföljelse. 
 

Lugn, enighet, dygd och goda seder var det Gustaf III önskade sig av sina undersåtar, och 

det var det han önskade att hovrätten skulle kunna upprätthålla inom sin domsaga. 

Det är bekanta gustavianska dygder. På denna avlägsna ort dit Gustaf III:s egen 

uppmärksamhet svårligen kunde nå, skall hovrätten verka som hans ställföreträdare. 

Längre ned på lokalnivån var det underdomarna som representerade hovrätten. Det 

var en förmaningarnas hierarki kungen presenterade. Han lärde hovrätten som i sin 

tur skulle lära underrätterna. Främst skulle hovrätten göra det genom att framstå som 

ett gott exempel. Här använde sig Gustaf III av de första egentliga metaforerna, två 

standardmetaforer för rätten och rättvisan: svärdet och viktskålen (vågskålen). Han 

uttryckte två vanliga beskrivningar av hur rättvisan skulle verka. Svärdet/straffet 

skulle endast användas mot den som brutit, för att skydda de oskyldiga. 

Vågskålen/rättvisan skulle aldrig påverkas av yttre omständigheter.  

Sedan beskrev Gustaf III hur hovrätten skulle förhålla sig till de olika 

medborgarkategorierna i sin domsaga. Kungen, som vid trontillträdet år 1771 hade 

kallat sig den förste medborgaren bland ett fritt folk,458 beskrev här rikets invånare 

som medborgare och inte som undersåtar. Som Jakob Christensson har visat utvidgades 

                                                
458 Gustaf III 1806a, s. 75. 
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medborgarbegreppet redan under frihetstiden från att rätt och slätt betyda 

stadsborgare till att stå för en nyttig och dygdig statsborgare. Begreppet fick en 

moralisk dimension och innefattade en uppfattning om det allmänna bästa. 

Medborgarbegreppet övertogs av hovet som ett vapen mot det frihetstida 

ständerväldet; sann medborgaranda och patriotism kunde endast frodas hos ett enat 

folk, inte i partistrider. Det var denna medborgerlighet som kungen åberopade också 

år 1776: nyttig, dygdig, enig.459 Han börjar med bönderna och borgarna, som ”föder 

och försvarar fäderneslandet”: 

 

Beskydden i synnerhet emot intrång then delen af Medborgare, som föda och förswara 
Fäderneslandet; men tå Eder omsorg förtient theras förtroende, så uplysen them, om theras 
sanskyldiga wäl, som är, at aldrig af ärelystnad låta förleda sig ifrån thet kall, them födslen pålagt: 
wiljande inkränkta sig rättigheter, hwilka then allmänna ordningen och gammal häfd them förbiuda 
at nytja. 
 At then sanna Guda-Läran bibehålles i sin renhet: At thens Högstes Namn wördas: At han 
fruktas, men i synnerhet älskas. 
 

Mönstret är att först beskriva dessa medborgares rätt till beskydd för att sedan övergå 

till deras plikter gentemot fäderneslandet, kungen och den allsmäktige Guden. 

Bönderna och borgarna hade rätt till lagens beskydd eftersom de var det fundament 

som resten av samhället vilade på, det var de som ”föda och förswara 

Fäderneslandet”. Lika viktigt som att skydda dem var dock att upplysa och styra dem 

i rätt riktning. Deras plikt var att förbli vid sin läst, inom de privilegier som de av 

gammalt hade, och de skulle förbli vid den ”sanna Guda-Läran”. Efter att ha 

behandlat den medborgarkategori som till största del befolkade domsagan övergick 

kungen till det andliga ståndet och det världsliga frälset. Uppbyggnaden var dock 

densamma – från rättighet till skyldighet. Folket skulle hålla sig till den sanna 

gudaläran. Uppgiften att övervaka detta tillkom prästerskapet: 

 

Beskydden och underhållen thes [gudalärans] Tienare wid utöfningen af the wigtige Embeten them 
äro anförtrodde: Bibehållen them wid theras tilständiga aktning, så länge the utöfwa the dygder, the 
äro satte til at folket lära; men at the, som missbruka et Embete, instiftadt til Frid, Enighet och 
Försoning, förledande folkets sinnen til kallsinnighet emot sin Konung, och inbördes oenighet, 
bortglömmande hwad the äro skyldige Gud, Fädernesland, Konungen, ja theras eget Embete, ej 
wåga undslippa den Laga näpst, til hwilken the sig wundne göra. 
 

                                                
459 Se Christensson 1996, s. 127–139. Medborgar- och patriotbegreppen började glida Gustaf III ur 
händerna under slutet av hans regeringstid då utvecklingen i England, Förenta staterna och mest 
dramatiskt i Frankrike gav dem nya oppositionella betydelser (s. 136). Se även Lindberg 2006, s. 100–
114. 
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Det finns i de stycken som behandlar bönder, borgare och prästeståndet en ganska 

stark kantring mot skyldigheterna, som behandlas mycket utförligare än rättigheterna. 

Man känner igen ett tema: enigheten. Liksom hovrätten skulle vaka över att 

underrätterna i domstolarna skulle så enighet och lugn, skulle den beskydda det 

prästerskap som i kyrkan lärde folket frid, enighet och försoning. Motsatsen till 

enighet var kallsinnighet emot konungen och inbördes oenighet framkallad av 

”partier” och korporationer. De präster som förledde folket till oenighet och 

kallsinnighet mot sin konung skulle av hovrätten näpsas. Denna beskrivning av 

prästeståndet var mycket samhällsorienterad. Prästen var kungens och rikets 

ämbetsman och hans uppgift var, enligt talet, i första hand att predika medborgerliga 

dygder. Det var denna skyldighet han hade gentemot inte bara fäderneslandet och 

kungen, utan också gentemot Gud och sitt ämbete. Gustaf III förbigick med tystnad 

det faktum att kyrkan sedan urminnes tider hade haft egna lagar och rättsinstanser i 

frågor som gällde disciplins- och lärofrågor.  

Angående adelsståndet, som egentligen skulle komma att bli det för kungen 

mest oppositionella ståndet, nämnde Gustaf III inget om skyldigheten till trohet mot 

kung och fädernesland. Förmodligen gällde det att bibehålla den adliga publikens 

välvilja. En annan tolkning är att adelsståndet redan genom sina privilegier var 

bundet av trohet till kungen och att det därför inte måste nämnas särskilt. När 

kungens tal hade kommit till adelsståndet hade också ordet ”beskydda” bytts ut till 

”försvara”: ”Förswaren och handhafwen Ridderskapets Privilegier; men tillåten ej 

them at trycka Allmogen, eller at Allmogen må them tredskas.” Så övergick talet till 

en kort sammanfattande avslutning: 

 

Med et ord; Låten lagen, Rättwisan och Goda Seder regera then widsträckta Lagsaga, Jag Eder 
anförtror: Och tå upfyllen I hwad Jag af Eder Wäntar, och thet hopp then delen af mine 
Undersåtare fattar, hwilkas wälfärd Jag Eder i händer satt. 
 Thesse skyldigheter och the hwilka innefattas i Lagens rum, som skal Eder nu föreläsas, blifwe 
städse rättesnöre för Eder wandel! 
 

I talet framträdde ”domsagan” och samhället som tre olika medborgarkategorier med 

olika uppgifter och medborgerliga dygder. Den viktigaste dygden, som beroende på 

kategori fick lite olika utformning, var rikets och medborgarnas enighet. Samhället 

bestod för det första av vanliga medborgare, som saknade speciella privilegier och var 

sinsemellan jämlika inför lagen, för det andra av ett delvis priviligierat prästerskap, 

som hade vissa medborgerliga skyldigheter för kung och fosterland och i civila frågor 
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kunde övervakas av den världsliga rätten, samt för det tredje av adeln som en grupp 

med särskilda privilegier, däribland rätten att få sina rättsfall genast behandlade av 

ståndets vederlikar vid en hovrätt. 

Det mest framträdande mönstret, som hela ceremonin och talen vid 

instiftandet av hovrätten vilade på, var hierarki och ordning. Placeringen i salen och 

processionen var ordnad enligt hierarkiska regler med kungen i centrum. Själva akten 

var också byggd kring olika turer upp och ned på trappan till tronen, där det rådde 

stor skillnad mellan översta och nedersta trappsteget. Föremålen som allting kretsade 

kring – sigillen, fullmakten, lagen och regeringsformen – gick från person till person. 

När kungen skulle be ledamöterna för hovrätten stiga fram sade han detta till 

kanslipresidenten, som i sin tur vände sig till en härold som kallade på ledamöterna. 

Gustaf III framställde sig som en enväldig härskare, i fransk efterföljd, med ett lydigt 

och lyckligt land ordnat i en prydlig hierarkisk formation. Det svenska riket såg 

kanske inte längre riktigt ut så, men det var så han ville framställa det i ceremonins 

och talets form.  

Efter de kungliga talen hölls ett tal av presidenten friherre Kurck. I den 

ordning som anvisade hur instiftelseceremonin på slottet skulle genomföras, 

föreskrevs att Kurck efter eden ”å sine egne och öfrige Ledamöternes wägnar” skulle 

framföra en ”underdånig tacksäjelse, för Kongl. Maj:ts them wederfarne Nåd, med 

underdånig försäkran om then Nit, hwarmed the skola winlägga sig, at wårda the 

them i Nåder anförtrodde Ämbeten ...”460 Så mycket utrymme för improvisation 

fanns alltså inte. Kurck gjorde som man förväntade sig och höll ett kort tal som 

enligt Ehrensvärd var både ”ganska vackert och väl sammansatt”.461 Kurcks tal var 

liksom kungens osmyckat och klart. Det hänförde sig dock till en annan retorisk 

genre. Detta var ett prisande tal (genus deliberativum), en typisk genre för ett tal riktat 

till en monark och speciellt under ceremonier och fester.462 Eftersom det här var en 

undersåte som talade till sin kung var förväntningarna på inledningen andra än under 

de tidigare talen. Decorum, situationen, krävde en fullkomligt underdånig inledning: 

 

Stormäktigaste Allernådigaste Konung! 
 Med fullkomligaste undersåtliga wördnad emottaga thenne af Eder Kongl. Maj:ts stiftade Wasa 
Hof-Rätts Ledamöter the Eder Kongl. Maj:t them Nådigst updragne Öfwer-Domare Embeten, och 
med underdånigste tacksamhet erkänne wi then synnerliga Kongl. Nåd som är oss wederfaren, tå 

                                                
460 Ordning 1776, § 17. 
461 Ehrensvärd 1878, s. 61. 
462 Se Fumaroli 1994, s. III. 
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Eder Kongl. Maj:t, wid första inrättningen af thetta höga Domsäte, täks låta sit Nådiga Wal falla 
på wåre personer, at thet bekläda.463 
 

Friherre Kurck förefaller att ha varit en erfaren talare, vilket kanske inte borde 

förvåna eftersom domstolen var en viktigt plats för den klassiska retorikens 

utövande. Talet fortsatte med en allmän betraktelse om ”Lagens wård och rättwisans 

owälduga skipande” som ”i alla tider och hos alla höfsade Folk warit ansedd, för et af 

the tryggaste grundfästen för Borgerlig wäl”; goda lagar som tillämpas väl är ”af the 

wissaste kännemärken och bewis til et Samhälles lycka och trefnad”. Från det 

allmänna övergick Kurck till det specifika, till Gustaf III:s regeringstid, där lag och 

rättvisa hade varit det återkommande rättesnöret:  

 

Så ärofullt lysa ock the flere wedermälen af Eder Kongl. Maj:ts wård och omsorg för thetta wigtiga 
ämne, genom hwilka Eder Kongl. Maj:t under Sin Regering beredt sit Folks Lycksalighet, och Sig 
Sielf uti ewärdeliga tider et stort och älskadt Namn. 
 

Bland dessa kungliga åtgärder för rättens skipande i riket framstod hovrätten i Vasa, 

enligt Kurck, som speciellt märkvärdig eftersom kungen genom den stödde 

undersåtarna i en ”aflägsnare Landsort”, där man inte var van vid kungliga omsorger. 

Därefter visade Kurck hur kungen ”med sin Konungsliga Magt” både ville skydda 

allas rätt och egendom, och bestraffa dem som förbröt sig mot dem – samma delning 

av rättens väsen som också Gustaf III påpekade i sitt tal. Kurck påpekade också 

betydelsen av att hovrätten har fått samma namn som konungaätten, Vasa.  

 

... är icke någon af oss, som hafwa den Nåden, at ther wara til Domare satte, hwilken icke på thet 
lifligaste sätt hos sig känner, jemte then förbindelse en Stor Konungs Nådiga och ofattbara 
förtroende, ära och samwete honom ålägger, ännu en ny, en Wasa Namnet enkannerligen helgad 
plikt, at uti sit Embete med drift och åhåga, med thet aldrayttersta bemödande, skicka sig wärdig 
thet dyra namn, hwarmed Domstolen hedras, och hwilket i flere tider Hieltar och Store Konungar 
giordt til werldens förundran. 
 

Förvånansvärt nog hade Gustaf III helt underlåtit att använda denna mäktiga 

Vasasymbol, namnet som han så ofta annars hänvisade till. Kanske berodde det på 

att det var så uppenbart för alla att den nya hovrätten i Vasa skulle celebrera ätten 

Vasa att betydelsen inte behövde förklaras. Han kunde med säkerhet vänta sig att 

Kurck skulle använda sig av temat i sitt tal. I sin avslutning apostroferade Kurck igen 

                                                
463 Protocoll 1776. Samtliga citat ur Kurcks tal är från denna källa. 
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kungen, ”Allernådigste Konung!”. Han upprepar rättens uppgifter och försäkrade 

kungen om sin och de övriga ledamöternas lojalitet. 

 

 

S y m b o l e r n a s  b u d s k a p  

 

Förutom det textuella – tal, protokoll, ordning – byggde ceremonin också på många 

visuella element, på dekorer och på symbolmättade föremål som överlämnas från en 

person till en annan under rituella former. Riksregalierna, rikets och kungamaktens 

symboler, fanns alltid framme när kungen framträdde i offentliga sammanhang. 

Fredrik Sparre kommenterade regaliernas användning i instiftningsceremonin: ”Ce 

qu’il y eut nouveau dans ce ceremonie d’aujourdhuy c’est qu’on n’y voyoit que 4 des 

attributs Royaume, La Clef, et le Globe n’y paroissent pas, non plus que l’etendard du 

Royaume ...”464 De regalier som var framme var kronan, svärdet, spiran och den 

kungliga manteln,465 medan nyckeln och riksäpplet saknades, liksom rikets standar.  

Av regalierna var det rikssvärdet som hade den synligaste rollen. Det bars 

blottat och upprätt i processionen till stånddrabantsalen, det hade en egen plats på ett 

sammetshyende bredvid tronen och under tiden som ledamöterna svor tro-, 

huldhets- och ämbetseden stod riksrådet greve von Höpken på högra sidan om 

kungen med rikssvärdet höjt. Regalierna var representationer av den kungliga 

makten. Rikssvärdet var en symbol för kungens uppgift att beskydda de goda och 

straffa de onda i riket, medan svärdet överlag som rättslig symbol representerade 

domstolens makt att skydda och straffa. Också spiran hade en för sammanhanget 

relevant symbolik som rättvisans spira.466  

Andra viktiga symboler i akten var lagboken (1734 års lag) och 1772 års 

regeringsform. Gustaf III överräckte dessa till hovrättspresidenten under 

                                                
464 ”Nytt i dagens ceremoni var att man endast såg fyra av rikets regalier. Nyckeln eller äpplet var inte 
framme, inte heller riksstandaret.” Fredrik Sparres dagbok 28.6.1776, Fredrik Sparres samling vol. 4, 
Ericbergsarkivet, RA, Stockholm. 
465 Vid Gustaf III:s kröning infördes bruket att kröningsmanteln bars på ett hyende främst i raden av 
regalier, d.v.s. som lägst i rang efter äpplet och nyckeln. Sparre torde alltså räkna manteln som den fjärde 
av de närvarande regalierna. Vid sin kröning hade Gustaf III brukat Maria Eleonoras (Gustaf II Adolfs 
gemål) krona från år 1620, Gustaf Vasas rikssvärd från år 1541, Erik XIV:s spira från 1561, Gunilla 
Bielkes (Johan III:s andra gemål) äpple från 1585 och en av riksnycklarna. Cederström 1942, s. 23 och 
81. Sannolikt var det samma krona, svärd och spira som användes fem år senare då hovrätten instiftades.  
466 Cederström 1942, s. 26–27. 
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instiftningsakten, inbundna i röda läderpärmar, dekorerade med rikets vapen i guld.467 

Det var från kungen som hovrättens lag konkret härstammade, visade ceremonierna. 

Lagboken representerade också hovrättens ämbetsutövning, det var dessa lagar dess 

ledamöter skulle följa i sitt arbete. Regeringsformen var också en del av rikets lagar, 

men den behövdes knappast i rättens praktiska arbete. Däremot var den en kraftig 

symbol för den ”laglighet” Gustaf III hade infört år 1772 och för hans roll som den 

upplyste laggivaren som hade frälst sitt rike från godtyckets och självsvåldets tyranni. 

Gustaf III, hans hovrätt samt lagen och regeringsformen bildade en triangel av kung, 

lagens tjänare och lag. Bibeln hade en mera marginell betydelse under akten. 

Ledamöterna svor tro-, huldhets- och ämbetseden med två fingrar på öppen Bibel 

och lagbok.468 Detta var det enda tillfället då Bibeln uppträdde i ceremonin. 

Hovrättens fullmakt och dess sigill var också delaktiga i akten. Fullmakten 

upplästes för hovrätten av statssekreteraren vid kungliga civilexpeditionen Johan von 

Heland, som hade mottagit den ”i diupaste underdånighet”469 av Gustaf III, som i sin 

tur hade fått den framburen till sig på ett blått sammetshyende av justitiekanslern. 

Det var med denna fullmakt som hovrättens ledamöter var personligen knutna till 

kungen. Hovrättens sigill hade graverats av Gustaf Ljungberger. Gustaf III hade, 

enligt Ehrensvärd, själv planerat sigillet.470 Det föreställer Herkules som med en 

klubba krossar hydran. I sin andra hand håller han en sköld med ätterna Vasas och 

Oldenburgs vapen förenade. ”Denna brillanta idée hade varit ännu lyckligare, om den 

varit destinerad til en Hercules, som redan sönderkrossat hydran, snarare än til den, 

som var ämnad til det samma. Då vore det förtjent”, kommenterar Ehrensvärd, som 

alltså tolkar Herkules som en symbol för hovrätten. Han har dock stora 

förhoppningar på att hovrätten skall lyckas med sin uppgift, för kungen har valt 

skickliga och ärliga män – ”utom någre få, dem trägna recommendationer hulpit 
                                                
467 Senare skänkte Gustaf III också till hovrätten Karl XII:s bibel, praktfullt inbunden. Förutom dessa 
införskaffades 21 verk i 41 band samt åtta lagböcker. Alkio 1976, s. 235. 
468 Protocoll 1776. Den ed som ledamöterna svor i Stockholm år 1776 finns inte bevarad bland de övriga 
ederna (”Kongl. Hofrättens Herrar Ledamöters och Lagmännernes Eder”) i Vasa hovrätts arkiv, men det 
torde vara samma ed som de senare ledamöterna och lagmännen vid Vasa hovrätt svor, liksom övriga 
domare i riket. Ledamöterna lovade och svor att de skulle vara sin laglige kung och kungahuset trogna, att 
de skulle försvara ”thet Konungsliga Wäldet” och ständernas fri- och rättigheter som de hade antagits i 
regeringsformen 1772, och att de skulle meddela om de fann att styrelseskicket var i fara. Dessutom svor 
de att utöva sitt ämbete med flit, trohet och redlighet, att befrämja Kongl. Maj:t och Riket samt att döma 
rättvist, utan att påverkas av ytte bevekelsegrunder. Slutligen svor de att inte yppa sådan kunskap som 
enligt lag eller p.g.a. ”sakernas serskilte beskaffenhet” borde hållas hemligt och att motarbeta allt sådant 
som kunde skada Kongl. Maj:t och riket. Vasa hovrättsarkiv Eg 1, VLA. 
469 Protocoll 1776. 
470 Ehrensvärd 1878, s. 62. Ljungbergers räkning gick på 110 daler silvermynt. Räkning samt påminnelse 
som bilaga i Kanslikollegium till K.M:t 30.1 och 12.9.1776, Kollegiers m.fl. skrivelser till Kungl. Maj:t, 
RA, Stockholm. 
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fram, voro de fleste af sådan erkänd merite, at man hade alt lyckeligt af denna 

inrättning at hoppas.”471  

Herkules skall dock också tolkas som en representation av Gustaf III själv och 

hans makt och styrka att krossa lagens och sina fiender. Att avbilda konungar som 

Herkules var mycket vanligt under tidigmodern tid. Gustaf III avbildades som 

Herkules både före och efter 1776.472 Herkules krossande hydran ses på en 

punktgravyr av Johan Fredrik Martin från år 1784 med den förklarande texten 

”Gustave III armé de la massue d’Hercule ecrase l’hydre de la discorde et de 

l’anarchie”.473 Martin har dedicerat gravyren till riksrådet greve Bjelke. Martin gjorde 

åtminstone tre gravyrer ytterligare i samma serie om ”Åtskillige händelser i K. Gustaf 

III:s första regeringsår”. Gravyrerna föreställer kungen som planerar revolution, 

kungen krossande tvedräkten och anarkin, kungen stiftande nya lagar och kungen 

grundande Vasaorden.474  

Förutom Gustaf III är vishetens gudinna Minerva närvarande i alla J. F. 

Martins fyra bilder – liksom Minerva i form av Mentor lotsar Fénelons Télémaque 

lotsar hon Gustaf III genom Martins bildserie. På den första bilden står hon bredvid 

rättens gudinna som håller en vågskål i handen. Gustaf III sitter iklädd den kungliga 

manteln vid ett bord och gör upp planer för statsvälvningen 1772. Minerva pekar på 

kronan och spiran på bordet. På den andra bilden svävar hon med en olivkvist i sin 

vänstra hand bredvid kungen som nyss har krossat hydran. På denna bild är kungen 

inte iklädd sin mantel. På den tredje bilden läser hon upp de lagar som kungen, 

sittande på sin tron iklädd mantel, har stiftat och på den sista bilden betraktar hon 

över axeln på Gustaf III hur han dekorerar en kvinnogestalt – en personifikation för 

den medborgerliga förtjänsten – med Vasaorden. De tre första gravyrerna avbildar 

                                                
471 Ehrensvärd 1878, s. 62. 
472 Herkules kunde representera både styrka och militära dygder samt mera andliga och intellektuella 
kvaliteter. Av Herkules tolv storverk avbildades ofta hans seger över kentauren, över hunden Kerberos 
och över den lerneiska hydran. Om detta se, Polleroß 1998. Till minnet av kronprinsen Gustafs 
utrikesresa 1770–1771 hade man slagit en medalj vars frånsida visar en ung Herkules, som med sina 
klassiska epitet, klubba i hand och lejonhud på skuldran, vandrar upp mot ärans och odödlighetens 
tempel. Inskriften var ”Målet för hans långväga vandring”. När Gustaf III:s vandring hade kommit till sitt 
slut 1792 präglades åter en medalj med Herkulestema. Herkules har, som i legenden, byggt sig ett bål för 
att möta döden, en lejonhud och en klubba har lämnats på marken, medan Herkules själ stiger upp mot en 
stjärnbeströdd himmel. Söderhamn 1997, s. 20–21. 
473 ”Gustaf III beväpnad med Herkules klubba krossar tvedräktens och anarkins Hydra”. 
474 Gravyrerna förekomme r i flera böcker.  Tre av dem har publicerats i boken Från tredje Gustafs dagar, 
se Klinge 1992, s. 8 och 10–11. Gunnar Jungmarker jämför Martins bildserie med planschsviten ”Gustaf 
III:s medaljhistoria” av Jacob Gillberg och med C. G. Pilos planerade gravyrer föreställande scener ur 
Vasa hovrätts instiftningsakt, som diskuteras senare i detta avsnitt. Jungmarker 1973, s. 37. De 
representerar alla samma typ av hyllningsbilder, jämförbara med de hyllningsskrifter som mera och 
mindre begåvade poeter dedicerade till de kungliga eller till andra adliga beskyddare. 
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tydligt samma lagstiftande, rättvisa Gustaf III, som framträdde i samband med 

grundandet av Vasa hovrätt. Herkules och hydran samt rättens gudinna och 

vågskålen känner vi igen från hovrättsceremonin, medan vishetens gudinna inte har 

använts i detta sammanhang som betonade rätt och rättvisa.  

Ljungberger graverade också på kungens order den medalj som slogs för att 

högtidlighålla hovrättens instiftande. (Bild 6) Medaljen färdigställdes till hovrättens 

instiftningsceremoni 1776.475 På framsidan är, i enlighet med den medaljtyp som hade 

utvecklats i Frankrike på 1600-talet, en bröstbild av kungen. Gustaf III syns i profil 

med långt hår, klädd i harnesk med små kronor dekorerade på axlarna. Kungens 

mantel är fäst i veck med ett spänne på ena axeln. Det breda ordensbandet är placerat 

över bröstet, en del av kraschanen syns. Texten är: GUSTAVUS III • D • G • REX 

SVECIAE•, Gustaf III, med Guds nåde Sveriges konung. I Ljungbergers första 

förslag hade kungen en lagerkrans på huvudet. Gustaf III avstyrde dock detta med 

motiveringen att han inte hade deltagit i något slag, det var inte fråga om en medalj 

över en stor krigsseger.476  

Rättens seger över det onda är det ändå fråga om. En sittande Justitia, rättens 

personifikation, är graverad på frånsidan, med en spira i höger hand och en vågskål i 

den lyfta vänstra handen. Hennes högerarm vilar mot en sköld med Vasaättens 

vapen. Ovanför bilden står MISERIS PERFUGIUM MALIS PERNICIES (de 

olyckligas skydd, de ondas fördärv), en del av ett citat av den romerske historikern 

Sallustius. I Catilinas sammansvärjning (Coniuratio Catilinae) talar Caesar och Cato inför 

senatorerna som skall utdöma straff för högförräderi. Den förra talar mot 

dödsstraffet, medan den senare talar för det. Sallustius beskriver de två talarna: 

”Caesar skördade ära genom gåvor, understöd och överseende, Cato nådde samma 

mål på motsatt väg. Den ene var de olyckliges tillflykt, den andre ett gissel för de illasinnade. 

Den förre prisades för sin tillgänglighet, den senare för sin karaktärsfasthet.”477 Vasa 

hovrätt skulle förena Caesars barmhärtighet med Catos stränghet. Dessa två stormän 

ur den romerska historien utgjorde exempla virtutis för hovrätten i dess 

ämbetsutövning. Catilinas sammansvärjning har bevarats som text i sin helhet. Verket, 

                                                
475 Blomstedt 1976, s. 32. 
476 Boström 1936, s. 96–97 och Talvio 1992, s. 24. 
477 Sallustius 1916, s. 72. Övers. Leonard Wistén. Min kursivering. I Marja Itkonen-Kailas översättning 
till finska lyder texten: ”Toinen oli onnettomien turvapaikka, toinen kunnottomien tuho”. Sallustius 1980, 
s. 50. I original lyder citatet: ”Caesar dando sublevando ignoscundo, Cato nihil largiundo gloriam adeptus 
est. in altero miseris perfugium erat, in altero malis pernicies. Illius facilitas, huius constantia laudabatur.” 
Concordantia in Corpus Sallustianum 1991, s. 723. Medaljen beskrivs i Hildebrand 1875, s. 165–166, 
Boström 1936, s. 96–97 och Talvio 1992, s. 24–25. Talvio nämner devisens ursprung i Sallustius. 
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som består av 61 korta kapitel, användes i latin- och retorikundervisningen eftersom 

det innehöll goda prov på vältalighet i form av olika typer av tal.478 Caesars och Catos 

anföranden mot och för dödstraffet torde därför ha varit bekanta för de i retorik 

tränade domarna och ämbetsmännen. De som kände citatets ursprung kunde kanske 

också utläsa ett politiskt budskap i det.  

Sallustius skrev om den romerska republikens sista århundrade och dess kriser. 

Han såg människornas girighet och maktlystnad som en stor fara för samhället och 

speciellt kritiserade han ädlingarna (nobiles), en dekadent och korrumperad klass, som 

satt på de högsta ämbetsmannatjänsterna. Också mitt i denna moraliska dekadens 

kunde Sallustius se några ljusglimtar. Vissa goda, dygdiga män (virtute clari) hade haft 

förmåga att påverka historiens gång, bl.a. Caesar och Cato.479 Sallustius beskrivning 

av Rom och dess historia har många anknytningspunkter till Gustaf III:s syn på 

Sveriges politiska och moraliska ställning tidigare under 1700-talet. Gustaf III hade 

redan i sin barndom visat förkärlek för starka härskare, vilket otvivelaktigt var en 

följd av hans uppfostran. Marie-Christine Skuncke har beskrivit ständernas förhör år 

1752 med den då åttaårige prinsen, som visade prov på gott förstånd och minne. I 

den romerska historien sympatiserade han dock till ständernas förtret med ”fel” 

personer och styrelsesätt. I stället för republikens försvarare, beundrade prinsen bl.a. 

Caesar, som ”olagligen tilskansade sig enewälde”.480  

Gustaf III ändrade inte ståndpunkt som vuxen, hans förebilder fortfor att vara 

starka enväldiga härskare. Vid statsvälvningen år 1772 beskrev Gustaf III orsaken till 

rikets kris på samma sätt som Sallustius beskrivit Romarriket ungefär tvåtusen år 

tidigare; roten till det onda var adelns korrumperade och själviska politik. Att det var 

just Sallustius som citerades på medaljen år 1776 kompletterar på ett tydligt sätt 

bilden av Gustaf III:s idévärld. Sallustius fördömande av ett korrumperat adelsstånd 

och hans beundran för starka och dygdiga individer passade mer än väl in i den 

gustavianska rojalistiska retoriken. Medaljens budskap speglade och kompletterade 

alltså det budskap som Gustaf III ville kommunicera med ceremonin. I sitt eget tal 

till den samlade publiken använde kungen faktiskt samma figur som var präglad i 

medaljens motto när han konstaterade om sin eriksgata att ”Belöning och Nåd hafwa 

blifwit rättwisligen utdelte bland the them förtient, och then wrångwise Domaren har 

                                                
478 Paananen. 1980, s. X. 
479 Paananen 1980, s. I–III, The Oxford Companion to Classical Literature 1989, s. 505. 
480 Skuncke 1993, s. 164. 
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ej blifwit skonad”. ”Miseris perfugium, malis pernicies” gällde alltså inte endast 

hovrättens domar, utan också kungen. 

Det sätt på vilket dessa symboliska ting överräcktes till hovrätten var också 

betydelsefullt. Kungen gav fullmakten åt Kurck, som gav den vidare åt Silfversparre. 

Därefter gav kungen rikets lag och regeringsform åt Kurck, som gav den vidare åt 

Tandefelt. Till sist gav kungen sigillet, som presidenten behöll själv. Samtliga föremål 

hade först ”presenterats” för kungen av riksrådet och kanslipresidenten Ulrik 

Scheffer. Kanslipresidenten och hovrättspresidenten var de enda som var i direkt 

kontakt med konungen vid överräckandet. Hovrättsråden Silfversparre och Tandefelt 

var endast indirekt i kontakt med kungen. Genom att ha deltagit i ceremonin på 

kungliga slottet och genom beröringen med kungens hand blev också föremålen 

speciella, upphöjda. Samtliga bevaras ännu i Vasa. Iscensättningen och dekoren för 

instiftningsakten finns däremot inte längre kvar. Den enda samtida planeringsskiss 

över rummets inredning som verkar finnas är en liten teckning av Gustaf III där 

tronens, läktarnas, bänkarnas och skrankets placering är utritad. Om det någon gång 

har funnits utförligare planer och skisser för dekorerna verkar de vara förkomna. 

Dekorationen skall ha varit arrangerad av hovintendenten Jean Eric Rehn.481  

Rummets iscensättning kan rekonstrueras efter de skriftliga vittnesmål som 

finns. Vi kan se framför oss salen klädd i mörkblått och guld, med kungens tron som 

på en scen under tronhimmeln i fonden, med rikssvärdet och de tomma stolarna för 

de frånvarande hertigarna på var sin sida. Vi ser publiken: damerna i vit hovdräkt, 

ordensriddarna i ordensdräkter och ledamöterna för Vasa hovrätt i svart. På tronen: 

Gustaf III i kunglig mantel och krona. En illustration av hur det kan ha sett ut får 

man av fyra lavyrer som hovmålaren Carl Gustaf Pilo gjorde 1776–1778.482 Enligt 

Gunnar Jungmarker var de tre första tuschlavyrerna avsedda som förlagor för 

gravyrer med en numrering av figurerna på bilden och en korresponderande text i 

bladets underkant. I lavyrerna skildras olika scener från ceremonin, som Pilo dock 

inte själv hade deltagit i. Han har tydligen förlitat sig på skriftliga och muntliga 

rapporter. Utförliga skriftliga beskrivningar har ju varit lätt tillgängliga i bl.a. Inrikes 

tidningar. Gustaf III såg dessa lavyrer hos Pilo i Nyköping, förmodligen år 1778. 

Kungen beställde en målning på ett av motiven (edsavläggelsen), vilket är ursprunget 

                                                
481 ”Salen vid Vasa hofrätts installation”, Gustavianska samlingen F 413, UUB. Skissen nämns också av 
Jungmarker 1973, s. 43, som anger Rehn som ansvarig för salens dekoration. 
482 De tre första lavyrerna, som är utförda i en kombination av tuschlavyr och penselteckning, finns i 
Nationalmuseum i Stockholm. Den fjärde finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Lavyren är 
delvis kompletterad med färgangivelser i akvarell. Jungmarker 1973, s. 37–47. 
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till den fjärde skissversionen. Tuschlavyren har i denna version kompletterats med en 

lätt akvarellering som anger vilka färger som skulle användas i den kommande 

oljemålningen. Pilo målade dock aldrig något större verk, i stil med kröningstavlan, 

över instiftandet av Vasa hovrätt.483 

År 1776 var Gustaf III involverad i ett annat liknande bildprojekt, som också 

verkar ha utmynnat i intet. Bland Gustaf III:s papper på Uppsala universitetsbibliotek 

finns ett brev av konstnären Lorens Pasch från december 1776 i vilket denne 

diskuterar den arbetsmängd och kostnad som en stor tavla föreställande 

regeringsformens undertecknande av de fyra ståndens talmän skulle innebära för 

honom. Gustaf III har uppenbart gjort en beställning på en sådan tavla, som skulle 

vara sex alnar hög och bred.484 Kungen har alltså haft ambitionen att dokumentera 

höjdpunkterna i sin regeringstid med stora målningar. Pilos kröningstavla, som blev 

nästan färdig långt efter kröningen, kunde ha åtföljts av praktfulla visualiseringar av 

den nya regeringsformens införande och instiftandet av Vasa hovrätt. Att så inte blev 

fallet berodde kanske på ekonomiska omständigheter eller på att konstnärerna inte 

var så intresserade av att måla monumentalmålningar för kungens behov.  

 

 

E f t e r s p e l  –  o p e r a  o c h  s k i l l i n g t r y c k  

 

Efter instiftningsceremonin i drottningens stånddrabantsal höll kungen och 

drottningen cour i drottningens stora galleri. Därefter var publik spisning i kungens 

vanliga matsal.485 Efter detta var flera bord dukade för hovets damer och kavaljerer. 

Vasa hovrätts ledamöter åt vid riksmarskalkens bord i Serafimersalen. Där hade 

också riksstallmästaren och överstemarskalken hos drottningen sina bord. 

Hovmarskalken hade en stor taffel för fler kavaljerer än vanligt.486 På kvällen 

uppfördes på Kungliga teatern första akten ur Fontenelles Thetis och Pelée i svensk 

bearbetning av Gustaf III och Johan Wellander samt Marmontels opéra-comique 

Lucile i översättning av den då 22-åriga Anna Maria Malmstedt, senare gift Lenngren.  

                                                
483 Jungmarker 1973. Under samma besök hos Pilo gjorde Gustaf III också beställningen på den berömda 
kröningstavla som Pilo inte heller kunde helt slutföra (s. 46). 
484 Pasch till Gustaf III 14.12.1776, Gustavianska samlingen F 444, UUB. 
485 Ehrensvärd 1878, s. 62. Fredrik Sparres dagbok 28.6.1776, Fredrik Sparres samling vol. 4, 
Ericsbergsarkivet, RA, Stockholm. L. von Hauswolff, ”Tilläggning wid Ceremonielet om Wasa Hof Rätts 
insticktelse”, L 509, UUB. 
486 L. von Hauswolff, ”Tilläggning wid Ceremonielet om Wasa Hof Rätts Insticktelse”, L 509, UUB. 
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Thetis och Pelée var Gustaf III:s första stora svenska operaprojekt, som 

uruppfördes i sin helhet år 1773. Intrigen kretsar kring havsgudinnan Thetis som 

älskas av en jordisk man, Pelée, men också av två gudar, Neptunus och Jupiter. De 

två gudarna representerar två olika härskarroller. Havsguden är en god härskare, 

medan Jupiter är en tyrann som i sista akten anklagas för laglöst välde.487 Det är svårt 

att belägga att Gustaf III själv uttryckligen valde dessa operor för denna kväll. Thetis 

och Pelée, i dess svenska utformning, har dock en intrig som var en lämplig 

fortsättning på installationsdagens tema så tanken verkar inte långsökt. På kvällen 

före revolutionsdagen den 19 augusti 1772 hade hovet också fått höra partier ur 

operan, som just då inövades för sin premiär på Bollhusteatern.488  

Det komiska och sedelärande lilla stycket om bonddottern Lucile, som genom 

ärlighet och dygd får sin unge ädling trots att hennes börd inte är den den borde vara, 

verkar däremot inte vid första påseendet ha haft så mycket att göra med Vasa 

hovrätt. Det var hertig Karl som hade beställt Lucile som var den första opéra-comique 

som uppfördes på svenska. Uppsättningen hade haft premiär den 19 juni 1776 och 

spelades nu för andra gången. Gustaf III skall inte ha varit särskilt intresserad av den 

här typen av opera. Hans läggning låg snarare åt det heroiska.489 Vid noggrannare 

betraktande kan man ändå konstatera att inte heller Lucile var ett helt oävet val just 

den 28 juni 1776. Frågan är om det är alltför långsökt att dra en parallell mellan den 

lilla operans rättrådiga och dygdiga bönder – representerade av Lucile och hennes far 

– och de finska bönder vars rätt till rättsäkerhet Gustaf III samma dag hade försvarat 

genom att grunda en hovrätt? Dagens och kvällens program bildar dock en intressant 

väv, en kombination av skådespel på slottet och på teatern där delvis samma 

rollfigurer uppträder – den gode och rättrådige härskaren och de dygdiga bönderna.  

Gustaf III hade uppenbarligen planer på att förgylla hovrättsinstiftningen med 

förlänande av kungliga ordnar till hovrättens domare och andra förtjänta, högt 

uppsatta, män. På ett i gustavianska samlingen bevarat papper har kungen skisserat 

upp ett frikostigt ordensregn. President Kurck, hovrättsråden Silfversparre och 

Tandefelt samt de fem assessorerna skulle förlänas Vasa orden som instiftats fyra år 

tidigare. Greve Carl Fredrik Scheffer, greve Fredrik Wilhelm Hessenstein, greve Carl 

Rudenschiöld, friherre Arvid Niklas von Höpken och greve Carl Reinhold von 

                                                
487 Skuncke & Ivarsdotter 1998, s. 61–69. Skuncke har också påpekat inslaget av domstolsretorik i 
librettot. I fjärde och femte akterna förekommer regelrätta försvars- och anklagelsetal (s. 68–69). 
488 Hennings 1957, s. 60. 
489 Skuncke & Ivarsdotter 1998, s. 134. Lucile, 1776. Se även Platen 1991, s. 212–217. 
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Fersen skulle utnämnas till serafimerriddare. Detta förblev dock på idéstadiet. 

Ordensförläningarna hade gett större ära åt hovrätten i Vasa och utgjort ännu et 

band mellan domarna och kungen. Vasaorden hade till namnet passat domarna vid 

Vasa hovrätt utmärkt, men som orden var den inte alls avsedd för domare, utan till 

medborgare som ”på mångahanda sätt wårdat sig om Swenska jordens upodling och 

alle näringars trefnad.”490 Den orden som egentligen var ämnad för civila ämbetsmän 

var ju Nordstjärneorden. Både Vasa orden och Nordstjärneorden, liksom också 

Serafimerorden, tillät dock endast ett begränsat antal riddare. Kurck blev riddare av 

Nordstjärneorden i november 1776, men någon motsvarande grad av 

riddarförläningar som man fick se 1772 och 1778 upprepades inte 1776 även om 

kungen bevisligen har övervägt tanken.491 De berörda ordnarna var inte som 

Svärdsorden anpassad för att man vid vissa högtider och fester skulle kunna förläna 

flera riddarordnar och instiftandet av en hovrätt uppnådde kanske inte riktigt till 

samma dynastiska och maktpolitiska betydenhet som statsvälvningen och 

kronprinsens dop. Scheffer, Hessenstein, Rudenschöld, Höpken och Fersen blev 

således inte heller Serafimerriddare vid detta tillfälle.492 

Publicisten Carl Christoffer Gjörwell, som rapporterade om ceremonin i ett 

brev några dagar senare, berättade att det hade varit trångt och hett i drottningens 

stånddrabantsal. Ceremonin lockade en stor nyfiken publik förutom de inbjudna. 

Således var det inte endast hovet samt utvalda aristokrater och ämbetsmän som hade 

möjlighet att beundra och begrunda den laggivande kungen på Stockholms slott, utan 

också mera udda stockholmare som hade lyckan att rymmas in i salen. ”Hade riks-

salen ej blifvit inredd till den enskylte hof-theatren, hade denne högtid där kunnat gå 

för sig ganska bequämligen samt i mångas åsyn”, skriver Gjörwell. Han konstaterar 

att man ändå skulle vara tvungen att flytta teatern till nästa riksdag (1778) så att 

ständerna skulle kunna mötas. Detta hade tydligen gett upphov till något skämtande: 

”Ett fruntimmer sade i ett sällskap: det är onödigt, ty dessförinnan får Konungen nya 

                                                
490 Areen & Lewenhaupt I, 1942, s. 282.  
491 Gustaf III:s förteckning över befordringar och ordensutnämningar vid Vasa hovrätts installation, juni 
1776. Gustavianska samlingen F 413, UUB. Ordens matrikel i KMO visar att ingen av hovrättens domare 
blev riddare av Vasa orden. Förutom Kurck blev också vicepresidenten Silfversparre och hovrättsrådet 
Tandefelt sedermera riddare av Nordstjärneorden. Den förra 26.11.1781 och den senare först i egenskap 
av landshövding 22.11.1784. Greve Carl Bonde blev riddare av Nordstjärneorden 28.11.1781 som 
president över hovrätten. Matriklar för Vasa- och Nordstjärneorden i KMO. År 1787 utnämndes Kurck 
till serafimerriddare, men då var han inte längre hovrättspresident i Vasa. Löfström 1948, s. 502. 
492 Löfström 1948, s. 500. År 1776 upphöjdes ryska riksfursten Grigorij Potemkin, fältmarskalken greve 
Gabriel Spens och lantgreven Fredrik av Hessen-Cassel till riddare och kommendörer av Serafimerorden.  
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opera-huset färdigt, så få de [ständerna] låna det i stället.”493 Hovkanslern friherre 

Fredrik Sparre och kammarherren friherre Ehrensvärd höll sig i sina anteckningar på 

en högre nivå än det alldagliga i form av trängsel, hetta och skämtande. Sparre skriver 

i sin dagbok: ”L’Acte etoit imposant, bien noble et bien beau. Pour la premier fois La 

Reine Mere entendits aujourd’hui son Auguste fils parler en public.”494 Ehrensvärd 

skriver att ”Denna auguste och märkvärdiga ceremonie skedde med all den ordning 

och skick, som ett stort tilfälle äskar.”495  

Trots den begränsade publiken i drottningens stånddrabantsal riktades Gustaf 

III:s framträdande som grundare av Vasa hovrätt till en långt större publik, till hela 

riket. Ett protokoll som redogjorde för ceremonin på Stockholm slott publicerades 

på svenska, finska och franska och distribuerades efter evenemanget. I Inrikes 

Tidningar och i Suomenkieliset Tieto-Sanomat skildrades händelsen utgående från dessa.496 

Lars Colling, ”den blinde”, en Stockholmsskald som under sitt liv producerade ett 

flertal hyllningsdikter till det svenska kungahuset, beskrev också händelsen i en kort 

dikt som trycktes under rubriken Underdåniga Tankar, då Hans Kongl. Maj:t Allernådigast 

fastställte den förutnämnde Högl. Kongl. Hof-Rätten uti Vasa Stad uppå Stockholms Slott den 28 

Junii 1776 (s.a.). I diktens sex strofer berättades att den förträfflige Gustaf III hade 

grundat en hovrätt i Vasa för att undersåtarna i det vidsträckta Finland skulle kunna 

få ”skyndsam hjelp, af Rättvis hand” och att hovrätten hade instiftats ”i dag”. 

Hovrättens höga herrar ledamöter uppräknades och deras goda egenskaper prisades: 

 

 

I Höga Herrar! Ledamöter, 
 Som Kongl. Vasa Hof-Rätt gör, 
Se huru ömt vår Konung skjöter,  
 Den Riksens töm, som Lagen för’, 
 Oväldughet, och gransknings vett, 
Gjör Domaren sin Purpur värdig, 
Hvartil Herr Baron Kurck är färdig, 
 Som gör med flere Tro-Män ett. 
 
 

                                                
493 Gjörwell till Alströmer 1.7.1776, En Stockholmskrönika 1920, s. 172. 
494 Fredrik Sparres dagbok 28.6.1776, Fredrik Sparres samling vol. 4, Ericsbergsarkivet, RA, Stockholm. 
”Akten var imponerande, mycket ädel och vacker. Änkedrottningen hörde i dag för första gången sin 
vördnadsvärde son tala offentligt.” 
495 Ehrensvärd 1878, s. 62. 
496 500 exemplar av den finska översättningen trycktes. Översättningen gjordes av Abraham Lind som i 
januari 1778 inkom med räkning över översättning och tryckning till kanslikollegium. Kanslikollegium 
till K.M:t 6.2.1778, Kollegiers m.fl.skrivelser till Kungl. Maj:t, RA, Stockholm. Inrikes Tidningar 
1.7.1776 och Suomenkieliset Tieto-Sanomat nr 13, juli 1776. 
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Herr Adolph Fredric Silfversparre, 
 Sam-Råd, med Adolph Tandefelt, 
För deras granskning ondskan darre! 
 Blir oskulds lön, i dager stält! 
 Herr Hising och Stålhandske bär, 
Med Crabbe, samt Chapelle och Lode, 
Den Lag och Nit i sjelfva blode, 
 Som Folkets Rätt, så ömt begär.497 

 

 

                                                
497 Colling [s.a.]. 
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8   Festligheterna i Vasa 

 

F r å n  S t o c k h o l m  t i l l  Ö s t e r b o t t e n  

 

Hovrätten fick sin fullmakt under ceremonin den 28 juni 1776. Samma dag 

kungjordes instiftandet av den nya hovrätten samt dess distrikt.498 Följande dag var 

presidenten Kurck på avskedsmottagning hos Gustaf III och sedan reste hovrätten 

till Vasa där verksamheten inleddes i ett hus som ägdes av borgmästaren i Vasa, Erik 

Leopold. Första sessionen hölls enligt Gustaf III:s föreskrift den 21 augusti 1776, på 

fyraårsdagen efter kungens statsvälvning. I ett brev som var daterat samma dag som 

hovrätten instiftades skrev Gustaf III: 

 

Sedan Wi nu mera ändteligl. hunnit inställa Eder uti de Eder anförtrodde Embeten hafwe Wi i 
Nåder beslutit att till Edert första sammanträde utsätta den 21 dagen uti nästkommande Augusti 
månad då I efter förrättad Gudstjenst uti Wasa stads kyrka mågen Eder uti det för HofRätten 
tillredde hus infinna och under åtankan af den lycka Fäderneslandet uppå samma dag 4 år 
tillförene wunnit genom återställande af dess heder och Frihet, börja utöfningen af Edre domare 
Embeten.499 

 

Kungens val av dag för hovrättens första session kan jämföras med den 1789 

grundade Högsta domstolen, som sammanträdde för första gången tisdagen den 19 

maj 1789. Då hade det förflutit på dagen 175 år sedan Gustaf II Adolf hade instiftat 

sin ”högsta nämnd”, Svea hovrätt. Genom gemensamma datum kopplades dessa 

händelser och instanser med varandra över tid och rum genom symboliska band.500 

Gustaf III meddelade hovrätten att han skulle låta utfärda en allmän 

kungörelse om dess sammanträde och om gränserna för dess jurisdiktion. 

Konsistorierna i Åbo och Borgå skulle anbefallas att arrangera offentliga förböner i 

alla kyrkor i hovrättens domsagor söndagen den 18 augusti 1776.501 Den 19 augusti 

predikade kyrkoherde Petrus Hedman i Vasa med utgångspunkt i Syraks bok kap. 4, 

verserna 8–11, här återgiven med normaliserad ortografi:502  

 

                                                
498 Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Thes och Rikets uti Wasa Stad inrättade Hof-Rätt samt 
the therunder lydande Dom- och Lagsagor. Gifwen på Stockholms Slott then 28 Junii 1776 (Hädanefter 
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse 1776). 
499 K.M:t till Vasa hovrätt 28.6.1776, Vasa hovrätts arkiv, VLA. 
500 Se vidare om symboliska datum nedan i del III, kap. 13 om kungens avfärd den 23 juni 1788. 
501 K.M:t till Vasa hovrätt 28.6.1776, Vasa hovrätts arkiv, VLA. 
502 Blomstedt 1976, s. 28. 
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Böj ditt öra till den fattige, och giv honom i saktmod vänligt svar. Rädda den som lider orätt från 
den som kränker hans rätt, och var oförskräckt, när du fäller dom. Var för de faderlösa såsom en 
fader, och i makes ställe för deras moder. Då skall du vara likasom en son till den Högste och han 
skall älska dig mer än din egen moder älskar dig. Visheten upphöjer sina barn och tager sig an dem 
som fara efter henne. 

 

Även om ceremonin i Stockholm alltså hade varit genomgående sekulariserad, utan 

gudstjänst, bibelcitat eller kyrkliga dignitärer, hade kyrkan och den Allsmäktige sin 

givna plats i arrangemangen i Finland. Kyrkoherde Hedman förmedlade i sin 

predikan Guds ord till de nytillträdda domstolsledamöterna – barmhärtighet, rättvisa, 

mod och vishet skulle de visa i sitt ämbete. I Finland var deltagarna inte i första hand 

adliga som på Stockholms slott, vilket måste ha föranlett en mera konventionell 

ceremoni. Medan instiftningen på slottet var en fri skapelse, utan tidigare förebilder 

från Gustaf II Adolfs eller Kristinas tid, följde ceremonin i Vasa mera traditionella 

mönster där kyrkan och ett världsligt ämbetsrum utgjorde de två ceremoniella 

rummen som man gick i procession mellan. Efter gudstjänsten sammanträdde 

hovrätten i borgmästare Leopolds hus. Vid sidan av hovrättsstaten var också 

landshövdingen över länet friherre Bror Cederström och länsstyrelsens tjänstemän 

samt ”en stor mängd” stadsbor närvarande.503 Presidenten friherre Kurck höll också 

vid detta tillfälle ett tal, som den här gången riktade sig till de övriga ledamöterna i 

hovrätten. I talet framhöll Kurck den Allsmäktige som det stöd som ledamöterna 

behövde för att uppfylla sin plikt och önskan att utföra sitt ämbete väl och värdigt. 

 

Han, som sanning och rätt älskar och domare embetet på jorden insatt; Han, såsom sjelf den högste 
Öfverdomaren, vare med oss i domen och gifve oss sitt ljus, uti hvilket vi i alla saker skönje hvad 
rätt är, då vi aldrig något ögonblick förgäte att Hans allseende öga öfver oss är öppet.504 

 

Det var alltså Gud som skulle uppenbara rätt och fel för domarna. Lag och rätt var 

inte endast människoskapelser, utan härstammade från Gud, som Kurck kallade ”den 

högste Öfverdomaren”. Presidenten verkade dock inte stödja sin gudstro på den 

lutherska ortodoxi som hade präglat framför allt det föregående århundradets 

lagstiftning och rättskipning. Den allsmäktiges påbud stod inte uttryckligen att finna i 

Mose lag eller andra kristna dogmer. De världsliga domarna skulle i stället låta Gud 

vara med i domen och på så sätt skulle de ”skönja hvad rätt är”. I Kurcks syn på 

                                                
503 Aspelin 1892, s. 498. 
504 Citerat i Aspelin 1892, s. 498–499. 
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rätten, Gud och människan ges den Allsmäktige en mycket aktiv roll. De mänskliga 

domarnas eget förnuft är inte tillräckligt för att döma rätt. 

Förutom den Allsmäktiges stöd och kraft berodde den nya hovrättens existens 

också på konungens vilja. Det var Gustaf III, som i omsorg om sina undersåtar hade 

”till en så märkelig förmon för desse landsändars inbyggare inrättat härstädes sin 

konungsliga Nämnd”. Vid sidan av bandet till den himmelske överdomaren var 

hovrättens ledamöter också knutna till den världsliga rätten och Sveriges konung 

”som gifvit oss i befallning att dömma sin allmoge efter Sveriges lag och stadgar”. 

Genom kungens påbud var hovrätten förbunden att rättvist ta sig an allmogen i 

”desse landsändar”.505 I sitt brev till hovrätten hade Gustaf III meddelat att 

hovrättens första session skulle ske i åtanke av den lycka fäderneslandet hade vunnit 

fyra år tidigare. Det var naturligt att Kurck också tog upp detta i sitt tal: 

 

[...] enär vi nu tillika påminna oss den oskattbara förmon, som vårt kära fädernesland i dag för 
fyra år sedan blifvit tillskyndad, då genom den Högstes försyn och vår nådige konungs visa och 
kraftfulla åtgärd det välsignade regeringssätt, hvaruti vi nu lefva, blifvit stadgadt, få vi af sjelfva 
dagen en förnyad anledning att med nit och yttersta omsorg vinlägga oss derom, att denna dagen i 
årets lopp, som genom en så märkelig händelse varit för hela riket lyckelig och på hvilken vi nu i år 
begynne våre embetens utöfning, äfven må i den del som oss åligger att vårda, nemligen rättvisans 
oväldiga och skyndsamma skipande, för denna landsort blifva gagnelig och nyttig.506  

 

Hovrättens ceremonier under den första tioårsperioden t.o.m. det nya husets 

invigning arrangerades alltid på speciella högtidsdagar, som var relaterade till 

kungafamiljen. Att det var just årsdagen för statsvälvningen som Gustaf III själv 

valde som hovrättens första sessionsdag var ingen slump. Syftet var att visa en direkt 

kontinuitet mellan införandet av det nya regeringssättet år 1772 och den förbättrade 

rättskipning som invånarna i Finland skulle få njuta av i och med den nya hovrätten. 

Detta tangerade Kurck också i sitt tal. Slutligen uttryckte presidenten sin glädje över 

att få arbeta med ämbetsmän som i tidigare sysslor hade visat ”skicklighet och insigt” 

samt ”flit, oväldighet och pålitelig fasthet uti rättvisans främjande”. Han gjorde också 

ett slags programförklaring för hur arbetet vid hovrätten skulle ske: ”Frihet i tankar 

öfver förekommande mål är en rättighet som hvar och en okränkt tillkommer och vi 

inbördes ömt skola vårda.” Alla ledamöter skulle ha rätt att under överläggningar 

                                                
505 Citerat i Aspelin 1892, s. 499. 
506 Citerat i Aspelin 1892, s. 499. 
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förklara sin ståndpunkt. Genom diskussion skulle rätten ”söka sanningen och främja 

rättvisan”.507 

Denna första session och Kurcks ankomst till Vasa i juli skildrades utförligt i 

Inrikes Tidningar samma höst. Hovrättens första session hade högtidlighållits genom 

lossande av kanonskott och salvor ur handgevär, musik av pukor och trumpeter samt 

illuminering av staden kring torget. Samma kväll arrangerades middag och bal hos 

presidenten. Följande dag var presidenten och hovrättsstaten, landshövdingen samt 

från landsbygden och närliggande städer anlänt herrskap inbjudna av magistraten till 

rådstugan, där vicelandssekreteraren magister Fagerström i ett tal uttryckte stadens 

och landskapets vördnadsbetygelser för kungens nåd. Också denna dag avslutades 

med dans till följande morgon i en illuminerad stad.508 Medan instiftningsakten i 

Stockholm i första hand var en angelägenhet för hovet, rikets råd, utländska ministrar 

och franska ambassadören, angick evenemangen i Vasa alltså den lokala eliten, staden 

och landskapet.  

 

 

H o v r ä t t e n s  b y g g n a d s f r å g a  

 

Först tio år efter att hovrätten hade inlett sin verksamhet kunde den högtidligen 

sammanträda i ett eget hus. Detta hovrättshus kom att bli det mest varaktiga och 

synliga minnesmärket i Österbotten och Finland över den Roi législateur som 

framträdde på Stockholms slott år 1776 som lagens och rättens försvarare. 

Hovrättsbygget förde inte endast med sig byggmästare och hantverkare till trakten, 

utan också en del av den kungliga retoriken och magnificensen som talade om lag, 

rätt och kunglig omsorg och kärlek. 

Byggnaden ritades av kungliga överintendenten Carl Fredrik Adelcrantz. 

Hovrättsrådet, sedermera vicepresidenten, Silfversparre anförtroddes uppgiften att 

övervaka byggnadsarbetet i Vasa. Han redogjorde i en underdånig berättelse av den 

20 december 1776 för de vidtagna åtgärderna och arbetets uppläggning. När 

projektet hade försetts med nödiga medel kunde arbetet inledas. Adelcrantz 

understödde Silfversparres begäran i ett memorial till kungen. Därutöver föreslog 

han att arbetet skulle utföras under fyra års tid. Första året skulle ett tegelbruk 
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  190 

anläggas och man skulle uppföra materialbodar och skaffa byggnadsmaterial. Under 

det andra året skulle man lägga grunden och bygga källarvåningen och följande år 

skulle huset byggas färdigt. Det sista året skulle användas för inredningen av 

byggnaden.509 I ett brev den 10 februari 1777 meddelade Gustaf III hovrätten sitt 

bifall till Adelcrantz memorial, statskontoret skulle inledningsvis utbetala 86 000 daler 

kopparmynt för byggnadsarbetet.510 

Arbetskraften bestod till största delen av Österbottens regemente, som fick 

lämna fästningsbygget på Sveaborg.511 Byggnadsarbetet lämnades inte endast åt lokala 

österbottniska hantverkare. Mur- och byggmästare, stenhuggare och andra 

hantverkare skaffades från Stockholm. Byggnadsprojektet kom dock också att gagna 

Österbotten och Finland. Det av Adelcrantz planerade tegelbruket uppfördes i Vasa 

och de svenska hantverkarna kom också att delta i andra byggnadsprojekt i trakten.512 

Flera hinder kom ändå i vägen för den ursprungliga tidsplanen. Sommaren 1777 

märkte man att den tilltänkta byggnadsplatsen var vattensjuk och man beslöt på 

Silfversparres förslag att bygga huset högre upp mot öster, på torrare mark. 

Adelcrantz gjorde upp en ny generalplan för området. Husets ritningar förändrades 

endast såtillvida att de två uthus som arkitekten hade planerat bakom 

huvudbyggnaden kom att placeras som två paviljonger på bägge sidor om huset. 

Bygget försenades något i starten på grund av detta. Soldaterna från Österbottens 

regemente, som var vana vid byggnadsarbete från Sveaborg, kunde inte heller genast 

frigöras för arbetet, varför man först måste nöja sig med oerfarna soldater från 

Västerbottens regemente.513  

Adelcrantz angav dessutom som orsak till bristen på arbetskraft, att ”sämre 

folket” i Österbotten var så välmående att de inte var i behov av extra inkomster.514 

Den österbottniska allmogen värdesatte dock tydligen ändå det stora 

byggnadsprojektet. Ilmola-, Storkyro- och Pedersöreborna i Österbotten försåg 

                                                
509 Fogelmarck 1957, s. 485–486. Silversparres skrivelse är arkiverad med överintendentens skrivelser till 
K.M:t 5.2.1777, Allm. verks och direktioners skrivelser till K.M:t, RA, Stockholm. 
510 K.M:t till Vasa hovrätt 10.2.1777, Vasa hovrätts arkiv, VLA. 
511 I samma brev av 10.2.1777 skriver kungen att regementschefen för Österbottens regemente har fått 
order om att soldater från regementet skall rekvireras till byggnadsarbetet i Vasa.  
512 Överintendenten till K.M:t 30.4.1777, Allm. verks och direktioners skrivelser till K.M:t, RA, 
Stockholm. Byggmästaren Johan Elfström från Stockholm, som i Finland började kalla sig arkitekt, 
verkade under sin långa tid i Finland på många håll. Kyrkorna i Solf och Replot är av hans hand. 
Fogelmarck 1957, s. 485–487. Ehrensvärd 1969a, s. 80. Harju 1997, s. 29–31. 
513 Överintendenten till K.M:t 7.8.1777, Allm. verks och direktioners skrivelser till K.M:t, RA, 
Stockholm. Fogelmarck 1957, s. 486. Harju 1997, s. 31–33. 
514 Överintendenten till K.M:t 5.2.1777, Allm. verks och direktioners skrivelser till K.M:t, RA, 
Stockholm. Fogelmarck 1957, s. 486. 
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bygget med kostnadsfritt virke. Bönderna i Ilmola donerade stockar och sparrar och 

Storkyroborna hjälpte dem att transportera virket till Vasa. Pedersörebönderna 

bidrog med bräder uppsågade av 1200 furustockar.515 Silfversparre rapporterade på 

landshövdingens begäran till kungen: ”Eder Kongl. Maj:t lärer finna wida större 

wärde deri, at hos undersåtare och allmoge äga sådan esprit och så hedrande 

tänkesätt, af ingen annan motif än upriktig kärlek för sin Konung”.516  

Genom Silfversparres agerande gavs kyrkoherden i Ilmola socken, magister 

Salomon Hannelius, fullmakt som hovpredikant som tack för socknens gåva. 

Silfversparre skrev i december 1776 om saken till hovkanslern friherre Sparre, som 

var hans och hovrättens gynnare och patron vid hovet: ”... som här i landet ej fins 

annat folk än bönder hwilka disponeras af Präster, skulle det styrka en sådan effort 

d’honnetteté et d’attachement au maitre at gifwa Prästen Hannelius Kyrkoherde uti 

Ilmola, en relief af Wasa Orden, Doctors eller HåfPredikants fullmagt.”517 Sparre 

gillade förslaget och kyrkoherden fick därefter titulera sig hovpredikant.518 

Kyrkoherden och hovpredikanten Hannelius blev ytterligare den 19 april 1777 

förordnad att vara prost över sin egen församling, rapporterade Tidningar utgifne af et 

sällskap i Åbo i ett nummer den sista samma månad.519 

Landshövdingen friherre Bror Cederström fick i uppgift av Gustaf III att 

förmedla kungens tack och erkänsla till bönderna. Ilmolabönderna verkar 

landshövdingen ha besökt själv, medan han har delegerat uppgiften att tacka 

bönderna i Storkyro till majoren J. L. Löthman. Dessutom trycktes två ”plakat”, s.k. 

patentfolio, på finska om detta. Det första är tryckt på G. W. Londicers tryckeri i 

Vasa år 1777. Det är kungens befallning av den 18 februari 1777, i vilken 

Ilmolabornas gåva och kungens nåd och välvilja relateras, landshövdingen får i 

uppgift att förmedla detta till bönderna och hovrätten befalls att låta göra ett 

                                                
515 Harju 1997, s. 30. Luukko 1981, s. 338–340. 
516 Silfversparre till K.M:t 6.3.1777, arkiverat med överintendentens skrivelse till K.M:t 5.2.1777, Allm. 
verks och direktioners skrivelser till K.M:t, RA, Stockholm. Där ingår också landshövdingens skrivelse 
till Silfversparre, protokoll hållet vid allmän sockenstämma i Ilmola socken och kronolänsmannens 
rapport om sockenstämman till landshövdingen. Citatet också i Ehrensvärd 1969a, s. 80. 
517 Silfversparre till Sparre 20.12.1776. Brev till Fredrik Sparre, Börstorpssamlingen, RA, Stockholm. 
Kyrkoherde Hannelius kontakter till hovrätten var senare täta också på det personliga planet. Hans dotter 
gifte sig år 1792 med assessorn E. J. Bergenheim och hans son Gabriel Hannelius, senare Hanelles, 
tjänstgjorde som kanslist, aktuarie och notarie vid hovrätten under åren 1781–1792. Redan 1770 hade den 
unge Hannelius blivit auskultant vid Åbo hovrätt. Luukko 1981, s. 575 och 578. Se även Boström 1915, s. 
22–23 och 321. 
518 Silfversparre till Sparre 16.3.1777, Börstorpssamlingen, RA, Stockholm.  
519 Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo nr 8, 31.4.1777. 
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minnesmärke i sten över böndernas uppoffring.520 När hovrättsbyggnaden stod färdig 

uppsattes två stentavlor, en på svenska och en på finska, på vilka bönderna i Ilmola i 

guldskrift tackades för sin insats.521  

År 1778 trycktes på samma tryckeri en liknande befallning från den 12 augusti 

1777 till landshövdingen, som skulle förmedla kungens nådiga fägnad till invånarna i 

Storkyro. Plakatet innehöll dessutom det tal som majoren Löthman hade hållit på 

finska på sockenstämman i Storkyro. Löthman talade om böndernas kärlek till och 

nit för kung och fädernesland som var lika stor som deras förfäders, även om de inte 

hade varit tvungna att bevisa detta i fält liksom tidigare släktled: 

 

Kuinga teidän Esi Isänne täsä Pitäjäsä, kiwaudesta ja uskollisudesta Kuningastans wastans, ja 
rackaudesta Isäns maata kohtan, kaluns ja hengens uhrannet owat, on wielä mies muistosa. Se 
Suuri Jumala on säästänyt teitä nijstä tiloista, että nijn kallihisti kunniata ja kitosta ansaita, 
mutta te holhotte Sydämmesän yhdenkaldaisen uskollisuden, yhdenkaldaisen rackauden Kuningasta 
ja Isän maatanne kohtan, kuin he, ja älkön se olko koko meidän joukossamme kärsitty, joka 
toisin ajattele, ja toisin teke, kuin uskollisten alammaisten tule ja såpi.522 

 

År 1778 engagerades en byggmästare för arbetet med hovrättsbyggnaden, 

stockholmaren Johan Elfström. Den 19 juni samma år fick han sitt första arvode. Då 

höll man ännu på med att uppföra ett tegelbruk för det kommande hovrättsbygget. 

Husets grundsten lades den 3 juli 1779 på drottningens födelsedag under en högtidlig 

ceremoni, som leddes av vicepresidenten Silfversparre. Deltagarna anlände till platsen 

i procession. Stenen murades med en silverhammare och en silverspade. Den siste 

som fattade verktygen var murmästaren Elfström, som sedan fick dem som gåva. 

Med grundstenen murades en rund kopparask, som innehöll medaljer slagna till 

minnet av 1772 års regeringsform, instiftandet av Vasa hovrätt och kronprinsen 

Gustaf Adolfs födelse den 1 november 1778 samt rikets då gällande metallmynt.523 

Silfversparre förklarade innebörden i sitt tal: 

 

Om dessa minnesmärken, som vi nu undangömma, än engång komma i dagsljuset och för våra 
efterkommandes ögon, skola de utan tvifvel med begärlighet, med glädje och vördnad betrakta den 

                                                
520 [Gustaf III] 1777. 
521 Se t.ex. Harju 1997, s. 30. Cederströms uppdrag omnämns också i brev av K.M:t till Vasa hovrätt 
12.8.1777, Vasa hovrätts arkiv, VLA. Inskriptionstavlorna uttrycker för övrigt den kungliga nådens och 
uppmärksamhetens säkjert också ofrivilliga godtycklighet. Storkyro- och pedersöreböndernas insatser 
glömdes här bort. 
522 ”Puhe, Pidetty Pitäjän kokouxesa Isonkyron Pitäjän Kansalle, Majorilda ja Riddarilda J. L. Löthman”, 
i [Gustaf III] 1778. 
523 Aspelin 1892, s. 502, Fogelmarck 1957, s. 486–487, Harju 1997, s. 32. Gustaf III hade bara några år 
tidigare genomfört en myntreform och introducerat det nya speciemyntet. 
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bild, som härpå finnes präglad, om hvilken historien förkunnat dem: en regent med det bästa hjärta, 
med ett lysande förstånd och den största kärlek för menniskor och undersåtar; och de skola 
lyckönska oss, att hafva varit samtida med en så välsignad konung.524 

 

Avsikten var alltså att i byggnadens grund innesluta vittnesbörden om viktiga 

händelser under Gustaf III:s regering. Två medaljer vittnade om den lag och frihet 

kungen hade infört i riket. På den ena håller frihetens sinnebild i en stav med 

”frihetens hatt” medan hon lutar sig mot regeringsformen. På den andra vittnar 

Justitia med vågskålen om den nya hovrätten.525 Hösten 1778 hade drottningen fött 

en tronarvinge, som fick det uppfordrande namnet Gustaf Adolf. Den fjärde 

Gustaven på svenska tronen garanterade en fortsättning för Gustaf III:s lyckliga och 

upplysta regering, som inletts år 1772. Om detta vittnade den tredje medaljen. 

Enligt Fogelmarck verkar hovrättens huvudbyggnad ha uppförts under åren 

1780–1782. År 1783 har man satt igång med inredningen och den norra paviljongen. 

Efter Silfversparres död den 13 juni 1784, övertog hovrättsrådet Carl Fredrik Krabbe 

ansvaret för bygget. På Silfversparres änkas begäran förrättades syn över byggnaden, 

den 27 april och den 6–7 maj 1785. Av det s.k. syneinstrumentet framgår att 

huvudbyggnadens interiör var nästan färdig.526  

 

 

D e n  f ö r s t a  s e s s i o n e n  

 

Helt färdig blev den nya hovrättsbyggnaden först hösten 1786 och 

hovrättspresidenten greve Carl Bonde, som hade efterträtt friherre Kurck år 1781, 

flyttade in i det färdiga hovrättshuset i november 1786. Huset invigdes med ett första 

sammanträde på kronprins Gustaf Adolfs födelsedag den 1 november 1786. Till 

invigningen hade man inbjudit ortens högre och lägre ämbetsmän, ståndspersoner 

och stadens äldste samt deputerade från Ilmola och Storkyro socknar. Borgerskapets 

                                                
524 Citerat i Aspelin 1892, s. 503 och i Harju, s. 32. 
525 Boström 1936, s. 92. Bägge medaljer var graverade av Gustaf Ljungberger.  
526 Fogelmarck 1957, s. 487 och syneinstrument 27.4.1785, Vasa hovrätts arkiv Hb2, VLA. I synen deltog 
assessorn och sekreteraren vid Vasa hovrätt Fredric Jusleen, rådmännen i Vasa H. Malander och N. 
Thölberg och nämndemännen G. Båssar från Munsmo, O. Sabbel från Höstves, J. Buss från Solf, M. Boij 
från Karkmo samt A. Helgas och J. Sassi från Solf. Dessutom närvarade hovrättsrådet C. F. Krabbe, 
advokatfiskalen A. J. Bergwald, som grevinnan Silfversparres ombud, vice advokatfiskalen O. 
Langenstein, som bevakade kungens och kronans rätt, byggmästaren J. Elfström, snickarmästaren H. 
Wiklund och smedmästaren J. Spångberg. Magistraten hade dessutom utsett en snickarmästare, en 
kakelugnsmakarmästare, en murarmästare och en smedmästare att biträda vid synen. Syneinstrument 
27.4.1785, s. 1–4. 
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infanteri höll vakt vid hovrättshuset.527 De inbjudna samlades på förmiddagen i 

landskansliet i Vasa varifrån de vandrade till hovrättshuset i procession. Först gick 

allmogens deputerade, sedan stadens magistrat och borgerskap anförda av 

borgmästaren, sedan kyrkoherdarna i Vasa och Mustasaari församlingar, i Ilmola och 

i Storkyro församlingar och till slut stadens prästerskap och ”scholæ staten”. Till sist 

kom adelsmännen: kommendören vid Österbottens regemente översten Fredrik 

Magnus von Numers, hans brorson överstelöjtnanten Gustaf von Numers, majoren 

greve G. L. Oxenstierna och slutligen landshövdingen, det tidigare hovrättsrådet vid 

Vasa hovrätt, Tandefelt.528 Hela regionen och alla stånd var alltså engagerade i 

invigningen av det nya hovrättshuset, som måste ha avtecknat sig markant mot resten 

av bebyggelsen.  

Landshövdingen Tandefelt, översten och överstelöjtnanten von Numers samt 

majoren Oxenstierna anvisades av viceadvokatfiskalen Langenstein platser i 

domsalen. De övriga stannade i hovrättens förmak tills hovrätten hade anlänt till 

domsalen i procession. Då inbjöds de övriga att inträda i salen och 

hovrättspresidenten inledde sessionen med ett tal. Efter talet intog 

hovrättsledamöterna sina säten samtidigt som 128 kanonskott lossades på torget 

utanför hovrättshuset. Sessionen inleddes med att presidenten bad assessorn och 

sekreteraren Jusleen läsa upp det utkast till hovrättens underdåniga skrivelse till 

K.M:t, som hade författats, i vilket hovrättens tacksamhet och glädje uttrycktes. Till 

slut svor två notarier, en aktuarie och två kanslister sin tro-, huldhets- och 

ämbetsed.529  

Den högtidliga sessionen i hovrättens nya hus beskrevs i ett Utdrag af Kongl. 

Maj:ts och Rikets Wasa Hof-Rätts i Stor-Furstendömet Finland Protocoll, hållit vid Kongl. Hof-

Rättens första Sammanträde i det nya Residence-Huset den 1 November 1786 som också 

trycktes i Vasa av Londicers tryckeri. Den skrivelse som Jusleen hade läst upp under 

sessionen skickades till Gustaf III, som svarade i ett brev. I detta uttryckte kungen sin 

glädje över att hovrätten hade kunnat flytta in i sitt nya hus och sin tillfredsställelse 

över Krabbes insats, samtidigt som han tillrättavisade hovrätten för att den i sin 

                                                
527 Utdrag af KONGL. MAJ:TS och Rikets Wasa Hof-Rätts i Stor-Furstendömet Finland Protocoll, hållit 
vid Kongl. Hof-Rättens första Sammanträde i det nya Residence-Huset den 1 November1786. Se också 
Luukko 1981, s. 341. 
528 Utdrag af Protocoll den 1 November 1786.  
529 Utdrag af Protocoll den 1 November 1786. Enligt Olle Sirén brukade endast närvarande kungar 
saluteras med 128 kanonskott, medan frånvarande kungar endast saluterades med 64 skott. Sirén 1995, s. 
93. Det förefaller därför märkligt att man i Vasa saluterade med 128 kanonskott, även om Gustaf III inte 
var närvarande.  
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skrivelse inte hade nämnt vicepresidenten Silfversparre, ”som efter Wårt nådiga 

förordnande lagt första grunden till denna byggnad och besörjt den största delen 

deraf”.530  

 

När denna byggnad en gång faller för förgängligheten, förswinna wäl de wedermälen den burit af 
närvarande tiders smak och Wår frikostighet: men Lagens Helgd och Rättwisans granlaga 
skipande, wårdade af Eder och Edre Efterträdare, blifwa för de påföljande wittnesbörd af wår 
omwårdnad för Finnlands trogne Innewånare och den Ära Efterverlden derföre gifwer Wårt minne 
skola Edre namn dela om I värdigt uppfyllen Edra vigtiga kall. 
 Då I öppnat Edra sammankomster uti detta hus på samma dag som Riket otta åhr tillförene fått 
emottaga Hoppet för sin framtid, lären I aldrig derstedes intaga Edra dommare säten utan 
upmuntran och påminnelse att med Eder åtgiärd bereda ordning, rätt och säkerhet för Ett 
Tidehwarf hwars wälfärd Wårt Faderliga Hjerta med så mycken omsorg söker att försäkra.531 

 

Kungen syftade i sista stycket på att hovrätten invigdes på kronprinsens födelsedag 

den första november. Sju år tidigare när grundstenen murades hade en medalj till 

minnet av kronprinsens födelse murats in i byggnaden och nu hade man valt att 

inviga den på hans födelsedag. Den dynastiska kontinuiteten förefaller ha varit av 

stor betydelse eftersom den togs upp också i detta sammanhang. Hovrättens lag och 

rätt knöts till fursten, till Gustaf III och till hans efterträdare Gustaf Adolf. Gustaf III 

använde sig i brevet av en fin bild av det världsligas förgänglighet. Trots att det 

konkreta hovrättshuset en dag kommer att förfalla, och människorna kommer att 

glömma den vackra arkitekturen och kungens frikostighet, kommer ändå den lag och 

rätt som hovrättens ledamöter och deras efterträdare skall vårda att stå som ett evigt 

minnesmärke över Gustaf III:s ära och hans omvårdnad om Finlands invånare.  

Trots det världsligas förgänglighet hade man dock i uppförandet av 

hovrättshuset också satsat på det materiella. I domsalen där hovrätten höll sin första 

session inför publik var väggarna elegant tapetserade, rättens symboler i guld prydde 

överstycken över dörrarna, en något sliten men dock himmel var placerad ovanför 

presidentens stol och bakom honom hängde porträttet av den kung som hade 

grundat hovrätten.532 

 

 

                                                
530 K.M:t till Vasa hovrätt 22.11.1786, Vasa hovrätts arkiv, VLA. 
531 K.M:t till Vasa hovrätt 22.11.1786, Vasa hovrätts arkiv, VLA. Även citerat i Aspelin 1892, 509–510 
och i Harju 1997, s. 33. 
532 Redan i syneinstrumentet från år 1785 nämns ett porträtt av Pasch och en förgylld träram, som 
”förwaras [...] i 2ne brädlådor”. Porträttet har alltså funnits hos hovrätten i god tid före invigningen av det 
nya huset. Syneinstrument 27.4.1785, Vasa hovrätts arkiv Hb2, VLA. 
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G r e v e  B o n d e  o m  d o m s t o l e n s  u p p g i f t  

 

Höjdpunkten vid invigningen av det nya huset var presidenten greve Bondes tal. 

Talet gick från abstrakta statsrättsliga resonemang till mera konkreta uttalanden om 

rättskipningen i hovrättens jurisdiktionsområde. Bondes tal var i jämförelse med 

friherre Kurcks tal i Vasa år 1776 mycket mera undervisande och docerande till sin 

karaktär. I sitt val av tema påminde Bondes resonemang mera om Kurcks tal på 

Stockholms slott än om dennes tal i Vasa. De två presidenterna hade valt samma 

topos, som förvisso lämpade sig mycket väl i sammanhanget – lagen som den 

mänskliga lyckans och säkerhetens garant.  

Presidenten inledde sitt tal med att resonera om människans behov av 

samhällen och rättskipning. Liksom Kurck i sitt tal på slottet, konstaterade Bonde att 

lag och rättsskipande ”är et säkert bevis på et Rikes välstånd”533 – i Kurcks 

formulering: ”... bewis til et Samhälles lycka och trefnad”.534 Bonde inledde med att 

förklara varför samhällen har uppkommit: ”Det är en oförnekelig sanning at 

människan sig sjelf öfverlämnad är et värnlöst kreatur. Den uti sin Försyn aldrig 

felande Allmagten har derföre ansedt nödigt at genom en nära förening af des likar 

bereda den inbördes hjelp hvar och en behöfver til underhåll af des varelse”. Genom 

dessa föreningsband hade människorna fått ett gemensamt försvar samt säkerhet och 

trygghet. Då människorna ändå inte gick fria från personlig ambition och önskan om 

bättre villkor, och eftersom denna längtan kunde leda till att man bröt mot en annan 

medborgares ”personliga rättigheter”, hade det varit nödvändigt att stifta lagar som 

reglerar samhällsmedlemmarnas liv. ”Desse Lagars hufvudsakeliga afseende är sjelfva 

Samhällets bestånd och deras ändamål säkerheten, så väl i anseende til personlig 

frihet och rättighet, som til ägande rättens trygga bibehållande”, konkluderar Bonde.  

Frågan om samhällets ursprung och väsen var aktuell under hela 1700-talet. De 

teorier om naturrätt och samhällsfördrag som 1600-talets tänkare hade formulerat var 

i växlande grad aktuella fortfarande under det följande seklet. Thomas Hobbes, John 

Locke, Samuel Pufendorf och andra 1600-talsfilosofer hade på olika sätt visat att 

människorna hade övergått från ett naturtillstånd till ett borgerligt samhälle genom 

att ingå ett samhällskontrakt. Genom frågan om ett samhällskontrakt kunde olika 

statsrättsliga teoretiker argumentera både för absolutism och enväldiga suveräner och 

                                                
533 Utdrag af Protocoll, den 1 November 1786. Samtliga följande citat ur och referat av talet härstammar 
från denna källa.  
534 Protocoll 1776. 
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för folksuveränitet, frihet och jämlikhet.535 Hos radikala teoretiker kunde det 

borgerliga samhället förklaras helt utan inblandning av ett gudomligt väsen, som en 

rent världslig angelägenhet, men tanken om ett samhällskontrakt behövde inte 

utesluta den allsmäktiges inblandning i det jordiska.536 J. J. Burlamaqui, en av 1700-

talets naturrättsteoretiker, definierade i verket Principes du droit politique (1763) det 

borgerliga samhället så här: ”La Societé Civile n’est autre chose que cette union d’une 

multitude d’hommes qui se mettent ensemble sous la dépendance d’un souverain 

pour trouver sous sa protection & par ses soins le bonheur auquel ils aspirent 

naturellement”.537 

Bonde tog dock inte alls konkret ställning för sådana frågor i sitt tal. Det var 

inte i egenskap av rättsteoretiker han talade, utan i egenskap av domare och 

ämbetsman. Hans syfte var att visa att människornas och samhällets säkerhet och 

lycka var beroende av goda och fungerande lagar och en statsmakt som upprätthöll 

dessa lagar genom ett organiserat domstolssystem. I utläggningen skymtar dock olika 

filosofiska och teoretiska utgångspunkter, som t.ex. tanken om människans 

värnlöshet i ett naturtillstånd utanför samhällsordningen eller hennes naturliga 

längtan efter mera makt eller egendom. I Bondes nyckelord ”säkerhet”, ”personlig 

frihet och rättighet” samt ”äganderätt” ekar också fysiokraternas centrala begrepp: 

propriété, liberté, sécurité.538 Efter att ha slagit fast att det är genom lagstiftning som 

individens säkerhet, personliga frihet och egendom tryggas övergick Bonde till den 

konkreta tillämpningen, till rättskipningen. Han förklarade hur medborgarna kunde 

söka sin rätt i ett samhälle. Han konstaterade att ”tillämpning af Lagar har Samhället 

anförtrodt visse tilförordnade Domare”. För att säkra de målsägandes rättvisa 

behandling har dessutom ytterligare överdomstolar tillsatts för att ”de förras utslag 

                                                
535 Se Berding & Klippel 1997, s. 253–255, Lindroth 1997, s. 530–542, Klinge 1988, s. 675–678, 
Schmandt 1965, s. 219–301. 
536 Klinge 1988, s. 677–678. 
537 Burlamaqui 1763, s. 5, § 1. Övers: ”Det borgerliga samhället är intet annat än en viss mängd av 
människor som går samman under en suverän för att under dennes skydd och omsorg finna den lycka som 
de enligt naturen eftersträvar”. Om samhällsfördrag och naturrätt i Europa och Sverige, se Schmandt 
1965, s. 219–258, Berding & Klippel 1997, s. 253– 255, Lindroth 1997, s. 530–542 och Lindberg 2006, s. 
181–184..  
538 Fysiokratin var inte endast en ekonomisk teori som utgick från att jordbruket var den enda produktiva 
mänskliga verksamheten, utan den innehöll också stats- och rättsfilosofiska resonemang. Skyddet av den 
privat egendomen var en av de centrala punkterna hos fysiokraterna. Detta var samhällets viktigaste 
uppgift. Fysiokratismen såg en ”legal despotism”, som en garanti för samhällets och människornas 
”naturliga ordning”. Lagstiftningen och den utövande makten skulle förenas hos en ärftlig monarki. 
Denna sida av fysiokratismen torde ha appellerat speciellt starkt till Gustaf III. Kungen har i sin diktamen 
om tryckfrihetsförordningen 1774 starkt baserat sig på fysiokratismens doktrin. Bl.a. konstaterar han: 
”Vårt närvarande regeringssätt är byggt på Frihet, Säkerhet och Proprietet”. Se Fox-Genovese 1976, s. 
47–50, Herlitz 1974, s. 28–36, Heckscher 1943, s. 10. Citatet i Boberg 1951, s. 41. 
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komma at rätta i de delar, hvaruti deras omdöme fela kan”. I sista hand var det 

kungen som ansvarade för att hans undersåtar blev rättvist dömda och därför hade 

dessa i sista hand möjlighet att föra sin sak inför tronen.  

Presidentens publik i sessionssalen var blandad. Där ingick inte bara högre och 

lägre ämbetsmän, utan också representanter för stadens borgerskap och för 

allmogen. För de flesta av deltagarna torde det svenska rättegångssystemet ha varit 

bekant, men med tanke på att Bondes tal i tryckt form skulle nå en mycket större 

publik kan man tänka sig att han här tog tillfället i akt att undervisa invånarna inom 

Vasa hovrätts jurisdiktionsområde om hur rättsväsendet fungerade. För att ännu 

inskärpa i åhörarna att deras lycka och framgång var beroende av lag och rätt fastslog 

Bonde högtidligt: ”Det är således utom alt tvifvelsmål at ibland de förmåner 

människor här i dödligheten njuta, intager Lag och Rätts skipande et utaf de första 

rum. Det är et säkert bevis på et Rikes välstånd, der rättvisan utan hinder lika emellan 

alla undersåtare utdelas.” 

Efter dessa abstrakta uttalanden bytte Bonde fokus till det konkreta. På grund 

av sitt nit för lag och rätt hade kungen inrättat denna hovrätt, och för att visa hur 

stort värde han satte på inrättningen hade han låtit uppföra en ansenlig och kostbar 

byggnad för dess verksamhet. Allt detta har alltså kungen gjort för sina undersåtar, 

men i relationen mellan kung och folk ingick också plikter åt andra hållet. I ett 

samhälle har människorna inte endast rättigheter, utan likväl skyldigheter. Gustaf III 

hade i sitt tal sommaren 1776 räknat upp de olika ståndens skyldigheter gentemot 

kung och fosterland. Bonde påminde också sin publik om de krav samhällsordningen 

ställde på dem och förkunnade:  

 

Vare således detta Rum helgadt åt Rättvisan! Äge Gudsfruktan, Sanning och Människo-kärlek 
här sitt säte! Blifve detta ställe oskyldighetens säkra fristad, orättvisans skräck, et föremål för de 
nödlidandes och förtrycktas välsignelse! 
 Vare detta Palais et beständigt Äreminne af en Älskad KONUNGS ömma vård om Des 
undersåtares väl och rättigheter!  

 

Bonde underlät inte heller att påpeka hur ”flere af våre Medborgare i detta Län” – 

d.v.s. bönderna i Ilmola, Storkyrö och Pedersöre – redan hade visat sin tillgivenhet 

till konungen genom de bidrag de gjort till byggnadens uppkomst. ”Minnet derutaf, 

til deras heder och efterkommandes upmuntran, skal ristas uppå detta Husets murar 

och behåller således med det samma en lika varaktighet.” Intressant att notera är 

Bondes växelvisa användning av begreppen ”undersåte” och ”medborgare”. Därefter 
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övergick Bonde till den konkreta vardag som hovrätten hade mött under sina tio år. 

Han beklagade sig över att det i hovrättens domsaga begicks flera och grövre brott än 

i resten av riket och vände sig sedan till ortens prästerskap och föräldrar att de måtte 

lära och tukta sina församlingsbor och barn till dygd och rättskaffenhet.539 Sedan lyfte 

ämnet igen till en lite högre nivå i slutpläderingen: 

 

Måtte denna Ortens Innevånare lika med de öfriga Svea Rikets Inbyggare altid få skörda de ädla 
frugter, som Fred, Lugn och Säkerhet medföra och dem såsom trogne och Laglydige undersåtare 
tillkomma, samt under inbördes enighet förmedelst sin välfångne egendoms rätta bruk uti trefnad och 
välmåga men ock förnämligast uti Dygd och Gudsfruktan städse tiltaga. 
 Blifve det viktiga Domare Embetet i alla tider så utfört at det må tjena til des rätta mål, den 
Aldra högstas ära, Konungens och rikets nytta och hvar Medborgares dermed oupplösligen 
förbundne välstånd. 

 

Bonde återknöt här till grundpelarna i det fördrag som man uppfattade fanns mellan 

kung och medborgare. Fred, lugn, säkerhet – det var det som medborgarna kunde 

vänta av en god kung. Trohet, laglydighet och enighet väntade sig kungen i gengäld 

av dem.  

Greve Carl Bonde förefaller inte ha varit en lika elegant välformulerad talare 

som sin föregångare friherre Arvid Fredrik Kurck. Hans tal var inte lika stramt 

strukturerat, hans teman var inte alltid lika väl länkade till varandra och han var 

ganska mångordig. Mångordigheten kan i och för sig bero på situationen. Han var 

kungens och rättens representant i Vasa och intog en docerande hållning till 

publiken. Han ville förklara samhällets och lagens ursprung, hovrättens och husets 

tillkomst, kungens välvilja, undersåtarnas plikt, domsagans speciella våldsstatistik och 

enighetens betydelse i ett enda tal. 

 

 

                                                
539 Bonde hade rätt i att hans jurisdiktionsområde hörde till de mest våldsamma. Under tidsperioden 
1776–1785 dömdes 43 personer till döden i Vasa, Uleåborgs och Kuopio län. Luukko 1981, s. 580. 
Hovrätterna i Åbo och Vasa hade år 1779 anmodats av Borgå stift att redogöra för brott begångna inom 
stiftets område som hade behandlats av hovrätterna under 1770-talet (1776–1779 för Vasa hovrätts del). 
Under denna tid hade Vasa hovrätt behandlat bl.a. 39 mord och dråp, 20 barnamord, 30 fall av 
missfirmande och 20 stölder från Savolax och Karelens län. Som orsak till den höga brottsligheten angavs 
i hovrättens rapport till stiftet befolkningens klena kunskaper om religionen och dålig barnuppfostran, 
någonting som också Bonde återkom till i sitt tal år 1786. Om detta, se Mäntylä 2000, s. 48–58.  
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9  Rättens tempel i Österbotten 

 

G u s t a f  I I I  s o m  b y g g h e r r e  

 

I Frankrike började kronan bygga särskilda domstolsbyggnader först under slutet av 

1700-talet. Eftersom ämbetsverken ursprungligen utvecklades ur det kungliga hovets 

olika funktioner var de kungliga slotten ämbetsverkens första hemvist. Många av de 

franska parlamentens termer och benämningar hade sitt ursprung i denna bakgrund. 

Parlamentens domsalar kallades ”chambres” eftersom domarna under nästan sju 

sekel hade verkat i konungens representationssängkammare, la Grand-Chambre. 

Parisparlamentets finaste sal där förste presidenten presiderade, eder avlades och 

konungens edikt och förordningar registrerades (lit de justice) kallades således också la 

Grand Chambre. De övriga parlamentens byggnader följde samma indelning och 

terminologi, som det ursprungliga parlamentet i Paris.540  

Det är framför allt 1800-talet som är de stora rättspalatsens århundrade. Under 

andra hälften av 1800-talet uppfördes grandiosa palats för rättens tjänare i Paris, 

Bryssel, Wien. I nationalstaten var den egna lagen en av hörnpelarna.541 Därför var de 

stora rättspalatsen vid sidan av parlamentsbyggnaderna – parlament här i sin 

moderna betydelse av riksdag – lämpliga symboler för 1800-talets 

Nationalstatseuropa, på samma sätt som påkostade kyrkor och furstliga palats under 

tidigare sekel hade manifesterat maktens centrum. Intresset för den här typen av 

offentliga ämbetsbyggnader och publika miljöer är dock äldre. De tidigaste franska 

planerna på storslagna domstolsbyggnader kom dock inte längre än till papperet. Den 

domstolsbyggnad som mest liknar dessa tidiga visioner är rättspalatset i Lyon som 

påbörjades år 1825.542 Andra parlament hade dock fått nya byggnader redan tidigare. 

I Aix började man år 1786 bygga ett domstolshus för parlamentet efter ritningar av 

C.-N. Ledoux. Byggnaden blev färdig först år 1815 och realiserades i en mera 

                                                
540 I Paris residerade parlamentet sedan medeltiden på Ile de la Cité i det Capetingiska palatset, palais des 
Capétiens, som kungen lämnade åt parlamentet när han flyttade till hôtel Saint-Paul på Seines östra 
strand. Parlamentens utrymmen innehöll ett väntrum (salle des pas perdus), ett kapell, domsalar, ett 
häkte, ett kansli, ett sekretariat och arkiv samt en buvette där domarna kunde inta en måltid eller 
förfriskningar och läsa tidningar. Lamanda 1996, s. 947–948. Se även Harouel 1990b, s. 1152 och 
Harouel 1990c, s. 1153. 
541 Harju 1997, s. 15. Under 1800-talet renoverades Palais de Justice i Paris storstilat. Rättspalatset blev 
under seklet också en scen för republikens makt och rättvisa. Om detta se Fischer Taylor 1993. 
542 Pevsner 1979, s. 53–54. 
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anspråkslös form än planerat. Den första separata monumentala domstolsbyggnaden 

i England byggdes redan år 1705 i York och förstorades ytterligare på 1770-talet.543  

När hovrätten i Vasa grundades residerade Svea hovrätt sedan 1750-talet i det 

Wrangelska palatset eller Kungshuset på Riddarholmen i Stockholm. Göta hovrätt 

hade sedan 1600-talets mitt ett eget hus i Jönköping, hovrätten i Åbo fanns sedan 

1720-talet i det s.k. Kankaishuset och tribunalet i Wismar, som hade inlett sin 

verksamhet på 1650-talet, verkade i ett för domstolen nybyggt hus.544 

Hovrättsresidensen, speciellt i Åbo och Jönköping, var rätt så anspråkslösa. Endast 

Göta hovrätt hade fått en egen för ändamålet uppförd byggnad, men ledamöterna 

beklagade sig under hela 1600-talet över att huset var bristfälligt, och ännu år 1707 

saknade domsalen tapeter och annan dekoration.545  

Det är tydligt att ingen tidigare svensk kung har varit lika involverad i 

hovrätternas ämbetsmiljö som Gustaf III i förhållande till Vasa hovrätt. Han nöjde 

sig inte med att utforma en grandios ceremoni i Stockholm, utan hans lag och rätt 

skulle också manifesteras genom hovrättens hus i Vasa. Kungens engagemang 

framkommer av hans korrespondens med överintendenten Adelcrantz, hovrättsrådet 

Silfversparre och hovrätten. I sitt första brev till Adelcrantz om den nya hovrätten 

instruerade Gustaf III arkitekten delvis i rent praktiska frågor, delvis i symboliska. 

Den första delen av instruktionerna handlar tydligt om vad huset skall representera. 

Man kan känna igen den starka betoningen på ordet ”Vår” som också förekommer i 

Gustaf III:s tal till den församlade publiken under instiftningsceremonin i juni 1776. 

Det är kungens ömhet om medborgarna, hans lag, hans besök och hans högsta 

nämnd som skall materialiseras i huset. I sina följande brev till arkitekten och till 

andra om bygget kom kungen inte med några flera principuttalanden.  

Gustaf III:s intresse för just detta byggnadsprojekt var inte helt unikt. Kungen 

var överlag engagerad i att ”förse Riket med beständiga och prydliga byggnader”.546 

Hovrättsbyggnaden i Vasa ingår på sätt och vis i ett större projekt att i Stockholm 

styra och forma alla ”Publique bygnader” i landet. Kungen ville själv se och 

                                                
543 Braham 1980, s. 198. 
544 Om dessa hovrättshus, se Petrén et al. 1964, s. 363–388 (Tord O:son Nordberg), Bendz 1935, s. 82–92, 
Blomstedt 1973, 186–222 och Lünig 1729, s. 1398. Svea och Åbo hovrätter flyttade ett antal gånger 
under 1600- och 1700-talet på grund av brand och andra olyckor. När Finland under Stora nordiska kriget 
ockuperades av Ryssland tvingades hovrätten i Åbo i landsflykt, med menligt inflytande på det dåvarande 
hovrättshuset. Göta hovrätts residenshus byggdes under praktiskt taget hela 1600-talet sedan regeringen år 
1636 hade beslutat att ett stenhus skulle byggas för rättens behov. 
545 Bendz 1935, s. 82–92. 
546 ”Kongl. Maj:ts Förordning, angående hwad hädanefter wid Publique bygnader kommer at i akt tagas” 
31.7.1776, i Utdrag Utur alla [...] publique Handlingar 10, 1781, s. 623–625. 
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godkänna alla ritningar till planerade byggnader och minnesmärken som skulle 

utforma rikets offentliga miljöer. I en förordning av den 31 juli 1776, utarbetad av 

överintendenten Adelcrantz, meddelade Gustaf III att han med missnöje hade 

noterat att tidigare förordningar och reskript om publika byggnader inte hade 

efterföljts. Därför ville han bekräfta dessa tidigare påbud som bjöd att ”inga Kyrkor 

eller andre almänne bygnader få upbyggas å nyo, eller til någon betydande del 

repareras, innan desseinerne tillika med kostnadsförslagen blifwit til Oss i 

underdånighet ingifne, och, sedan de genom Wårt Öfwer-Intendents Embetes åtgärd 

äro granskade och rättade, af Oss Sjelfwe i nåder gillas”.547 Dessutom gav kungen 

ytterligare förordningar om uppförandet, dekorerandet och reparerandet av kyrkor, 

residenshus, rådstuvor, förrådshus, sjukhus, broar och andra byggnader som skulle 

uppföras med publika medel.  

Ritningar och kostnadskalkyler för både nybyggen och omfattande reparationer 

skulle alltså godkännas av kungen själv efter överintendentens granskning och 

eventuella rättelser. Om erfarna byggmästare, som skulle kunna göra upp goda 

ritningar, inte fanns på orten skulle överintendentsämbetet vidtalas för ärendet. 

Publika byggnader fick dessutom inte längre byggas av trä, utan skulle uppföras av 

murtegel, marmor, sandsten, täljsten eller gråsten. Kungens insyn skulle också 

sträckas till kyrkornas inredning, till altare, predikstolar, orglar och andra centrala 

prydnader, vilkas ritningar också skulle ses och godkännas av överintendenten och 

kungen själv.548 Den orsak som Gustaf III i första hand angav för förordningen var 

ekonomisk. Genom överintendentens granskning skulle alla onödiga och illa använda 

utgifter kunna undvikas. Den estetiska sidan av frågan var säkert inte helt obetydlig. 

Adelcrantz konstaterade i ett memorial till kungen att man genom de av honom 

förslagna bestämmelserna skulle kunna bidra ”till Rikets prydande efter handen med 

anständige Byggnader och Monumenter, så väl som ädlare konsternas och en god 

smaks utbredande och tillväxt”.549  

Skönhetsaspekten framkommer explicit i förordningens fjärde paragraf, i vilken 

stadgas att alla privata gravvårdar och minnesmärken som skall uppresas i kyrkor 

måste godkännas av kungen ”på det at sådane monumenter icke må, som ofta skedt, 

                                                
547 Utdrag Utur alla [...] publique Handlingar 10, 1781, s. 623. Adelcrantz förslag till förordning 
angående publika byggnader från juni 1776, som finns bevarat bland överintendentens skrivelser till 
K.M:t 1774–1776, Allmänna verk och direktioner till Kungl. Maj:t, RA, Stockholm, ingår som bilaga i 
Fogelmarck 1957, s. 513–514.  
548 Utdrag Utur alla [...] publique Handlingar 10, 1781, s. 623–624. 
549 Citerat i Fogelmarck 1957, s. 514. 
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wanställa Kyrkorne, i stället för at pryda de samma, utan fast heldre wara et minne 

för efterwerlden om Wårt tidehwarfs insigt i Konster och Handaslögder.” Också för 

dessa privata projekt ville kungen att överintendentsämbetet vid behov skulle ställa 

upp med kostnadsfria ritningar. Endast ledamöter av den kungliga målar- och 

bildhuggarakademin, eller åtminstone av akademin godkända hantverkare och 

konstnärer, skulle användas för ”prydnader uti architecture, måleri och bildhuggeri” i 

publika byggnader.550 På sätt och vis representerade alla offentliga miljöer i landet 

riket och i förlängningen kungen själv och skulle också se ut därefter. Därför var det 

av största vikt att förse landet med beständiga och prydliga byggnader, som på rätt 

sätt representerade riket. Efter 1776 års förordning över publika byggnader ökade 

skrivelserna från överintendenten till K.M:t markant. De flesta skrivelserna behandlar 

kyrkobyggnader, men också ett stort antal tingshus har byggts eller ombyggts under 

1770- och 1780-talen.551 

Gustaf III var mycket medveten om den offentliga miljöns symbolvärde och 

dess betydelse som representation av den kungliga makten och den historiska 

traditionen. Han var därför under hela sin regeringstid involverad i ett flertal 

offentliga byggnadsprojekt. Samma år som hovrättsbygget började planeras 

påbörjades också byggandet av ett operahus vid Norrmalmstorg, som skulle bli en 

monumental minnesplats över Gustaf II Adolf med L’Archevêques ryttarstaty i 

mitten. Gustaf III:s engagemang för huvudstadens utformning fortfor också därefter, 

och vid slutet av 1780-talet började han planlägga ett helt nytt stadsbyggnadsprojekt 

för centrala Stockholm som dock aldrig förverkligades. Slottsbacken med kungens 

staty nere vid vattnet och en obelisk uppe på backen utformades efter kriget 1788–

1790 till en minnesplats över Gustaf III som en fredens furste.552  

Under sin ”eriksgata” år 1775 hade kungen blivit ombedd att ekonomiskt 

understödja ytterligare en institution i Finland, som var i behov av nybyggnader. Det 

var akademin i Åbo som behövde understöd för ett nytt observatorium, ett nytt 

bibliotekshus och ett ridstall. Universitetet lyckades dock inte övertyga kungen om 

sin sak och i början av 1777 avslogs akademins önskemål med motiveringen att 

statsverkets tillstånd inte medgav några nybyggnader.553 Gustaf III var aldrig särskilt 

intresserad av universitetens värld, vilket kan förklara hans ointresse för 

                                                
550 Utdrag Utur alla [...] publique Handlingar 10, 1781, s. 624. 
551 Se arkivförteckning över överintendentens skrivelser till K.M:t 1686–1840 i RA, Stockholm. 
552 Fogelmarck & Olausson 1998, s. 294–296.  
553 Knapas 1988, s. 277.  
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professorernas byggnadsplaner i Åbo. De första planerna till universitetsbyggnader 

var inte heller särskilt grandiosa, utan handlade närmast om att reparera och utvidga 

existerande byggnader. Av gammalt koncentrerades universitetens prakt inte på deras 

byggnader, utan på korporationernas övriga insignier och ceremonier.554 

Vasa hovrättsbyggnad och den plan som Adelcrantz utformade för dess 

omgivning var ändå inte den enda publika miljön i Finland, som formades eller 

skapades under Gustaf III:s tid. Tvärtom präglas tiden av en omfattande 

byggnadsverksamhet i Finland. Tammerfors och Kuopio, som just hade grundats, 

bebyggdes kraftigt. Vid den nya länsindelningen 1775 blev Uleåborg, Kuopio och 

Heinola säte för landshövdingarna i Uleåborgs, Savolax och Karelens samt 

Kymmenegårds län, vilket föranledde planerings- och nybyggnadsverksamhet på 

dessa orter. Samma år beslöt Gustaf III också att Tavastehus, som säte för Nylands 

och Tavastehus län, skulle flyttas. Kungen besökte staden under sin eriksgata i 

Finland. På borgarnas begäran flyttades staden till en plats söder om Tavastehus 

fästning. Kommendanten Magnus von Arbin gjorde upp en stadsplan, som 

godkändes av kungen. Fästningen och staden förbands med varandra genom ett brett 

parkbälte på ett sätt som också utnyttjades i Vasa hovrätts omgivning. I det nya 

Tavastehus byggdes dessutom ett landshövdingsresidens. I de övriga 

länshuvudstäderna planerades också nya residensbyggnader, men planerna lades på is 

p.g.a. penningbrist. Adelcrantz ritade t.ex. ett residens för Kuopio år 1775. 

Länsfängelser uppfördes däremot i Uleåborg 1778 samt i Heinola och Kuopio 

1780.555 

Under 1700-talets sista decennier planerades och byggdes i de svenska 

stiftsstäderna ett flertal storslagna gymnasier. Gymnasiet i Härnösand, ritat av 

byggmästaren P. Hagmansson och kompletterat av överintendentsämbetet, invigdes 

år 1791. Gymnasierna i Norrköping och Kalmar, som planerades av C. F. Sundvall, 

stod färdiga 1797 och 1801.556 Borgå stift hade fått sin gymnasiebyggnad redan under 

frihetstiden. I Uppsala planerade man på 1770-talet ett nytt universitetsbibliotek. 

1778 approberade kungen det tredje av överintendentens förslag till byggnad för 
                                                
554 Knapas 1988, s. 253. År 1798 fick universitetet K.M:ts bifall till de första ekonomiska åtgärderna för 
att grunda en nybyggnadsfond. Då var konsistoriet ännu oense om huruvida man endast skulle reparera 
och komplettera de existerande byggnaderna vid domkyrkan eller om man skulle låta bygga en större 
nybyggnad, helt fristående från domkyrkokomplexet. Det senare alternativet, som bl.a. representerades av 
rektorn Jacob Tengström och professor H. G. Porthan, segrade och år 1801 stadfäste K. M:t en ritning för 
en ny universitetsbyggnad av C. C. Gjörwell. 1.11.1817 kunde det nya akademihuset – vars ritningar hade 
omarbetats av Ch. Bassi – invigas. Knapas 1988, s. 277–282 och Knapas 1989, s. 216–220.  
555 Lilius 1988b, s. 105–128. 
556 Knapas 1988, s. 284–287. 
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Uppsala universitetsbibliotek, som enligt Stig Fogelmarck skulle ha varit ”en svensk 

motsvarighet till de stora sydtyska och österrikiska barockbiblioteken”.557 Biblioteket 

kom dock inte till uppförande, utan förblev endast en plan.  

Hovrättshuset i Vasa var inte heller det enda domstolshuset som Adelcrantz 

och Gustaf III var involverade i under 1770-talet, även om projektet var det mest 

storslagna. Att många tingshusritningar gick över kungens och överintendentens 

bord efter år 1776 nämndes ovan. Kammarkollegiets och statskontorets skrivelse till 

K.M:t den 9 januari 1772 och överintendentens skrivelse 21 mars 1782 vittnar 

dessutom om att hovrättshusen i både Åbo och Jönköping har varit under reparation 

vid dessa tider.558 Att reparationer av både Åbo och Göta hovrättshus har varit 

aktuella under Gustaf III:s första regeringsår kompletterar ytterligare bilden av en tid 

då man satsade på publika miljöer och ämbetshus i riket, inte endast på slott och 

teatrar på ena sidan eller på fästningsverk som Sveaborg på den andra.  

Den omfattande renoveringen av Göta hovrätt uppvisar många intressanta 

jämförelsepunkter med det nya rättshus som byggdes i Vasa. Rättskipningens miljö i 

Jönköping upptog kungens och överintendentens tid samma år som arbetet i Vasa 

inleddes. Detta projekt framkommer av överintendentens skrivelser till K.M:t och av 

bevarade ritningar i överintendentsämbetets arkiv. Bl.a. finns en av Adelcrantz 

uppgjord ritning över residenshusets övre våning, som Göta hovrätt har godkänt den 

25 juni 1776.559 År 1781 förefaller renoveringsarbetet ha varit slutfört. I hovrättens 

skrivelse till K.M:t framgår att huset ”här i Jönköping nu mera undergådt then af 

Eder Kongl. Maj:t Nådigst anbefalte och påkostade totale reparation, så af alt hwad 

til bygnaden och sjelfwa husets i stånd sättande hörer, blifwit fuländadt”. Hovrätten 

önskade att huset ännu skulle få nya möbler och tapeter innan rätten kunde återuppta 

arbetet i det renoverade huset. Man var i behov av nya stolar, bord och hyllor, 

domsalen behövde nya väggbeklädnader, presidentstolarna i det två divisionerna var 

mycket slitna och himlarna, som härstammade från ”Högst Salig Konung Carl XI:s 

tid” hade slitits svårt av ålder, rök och takdropp.560 

                                                
557 Fogelmarck 1957, s. 42. Om Adelcrantz planer för byggnaden, se s. 237–248. 
558 Sammansatta kollegiers skrivelse till K.M:t 9.1.1772, Överintendenten till K.M:t 21.3.1782, Allmänna 
verks och direktioners skrivelser till K.M:t, RA, Stockholm. 
559 ”Project till Öfra Wåhningens indelning i Kgl. Hofrättshuset i Jönköping”, PJ 7: 2–4, Ritningar, 
Profana byggnader A–J, ÖÄ:s arkiv, RA, Stockholm. Arkivet innehåller också odaterade ritningar, bl.a. 
en ritning av övre våningens fönster och en fasadritning, som också torde härstamma från 1770-talets 
renovering. PJ 7:5–9 bland överintendentens ritningar. 
560 Göta hovrätts skrivelse av 29.5.1781 är arkiverad med överintendentens skrivelse till K.M:t 21.3.1782, 
Allm. verks och direktioners skrivelser till K.M:t, RA, Stockholm. 
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Skrivelsen föredrogs inför kungen den 11 juni 1781. Han sände den till 

överintendenten för utlåtande och bad speciellt om dennes omdöme i frågan om 

”huruvida Blått Kläde med gula inväfda Cronor hvilket Kongl. Maj:t anser tjenligast 

till beklädning i Sessions Salarne skulle kunna förvaras ifrån mal och till hvad pris det 

skulle kunna erhållas”.561 Adelcrantz understödde inte kungens tapetidé, som han 

ansåg vara för dyr och exklusiv. Han meddelade kungen att ”ylletapeter, mer än alla 

andra väggbonader, taga åt sig dam[m] och smuts” och att de ”icke kunna befrias 

från mahls åvärkan, hälst uti publique hus, där de med mindre agtsamhet, än hos 

private vårdas”. Därför föreslog han att sessionssalarna skulle kläs med stadig väv, 

som skulle dekoreras med lämpliga målningar, vilket vore mycket bekvämare och 

varaktigare än kungens förslagna kläde.562 I Vasa hovrätts sessionssal tapetserades 

väggarna med väv, såsom Adelcrantz hade föreslagit i fallet Göta hovrätt. Tapeten 

målades dock i enlighet med kungens uttalade vilja; en mörkblå botten dekorerades 

med rehausserade, d.v.s. färglagda, guldkronor.563 

Tanken att genom monumentala byggnader, torg, minnesmärken och andra 

byggnadsprojekt manifestera byggherrens makt och ambitioner är ingalunda ny för 

just Gustaf III. Denna symboliska nivå har alltid varit en viktig del av de stora 

byggnadsprojekten, om det så har handlat om kyrkor, fästningar, palats eller senare 

tiders parlamentsbyggnader, museer eller sjukhus. Också under frihetstiden hade man 

i Sverige varit medveten om betydelsen av att manifestera rikets ära genom praktfulla 

byggnader. P.g.a. det rådande politiska systemet var riket dock inte lika med kungen, 

utan ständerna. Den unge prins Gustafs guvernör Carl Gustaf Tessin försökte lära 

honom den frihetstida synen på kungar och arkitektur. Han inskärpte i prinsen att det 

nya ståtliga kungliga slottet i Stockholm inte var ett ”högfärdsämne” för 

kungafamiljen, utan en påminnelse om att den genom sin position var i stånd att göra 

gott för andra. Slottet var, enligt Tessin, egentligen en gåva av folket till 

kungafamiljen. Det var en nationell angelägenhet, kanske ett nationellt högfärdsämne, 

men ingenting som kungen eller drottningen personligen kunde yvas över.564 

Både Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika var mycket intresserade av arkitektur 

och var aktiva byggherrar under sin tid. Adolf Fredrik inledde sin tid i Sverige med 

                                                
561 Överintendentens skrivelse till K.M:t 21.3.1782, Allmänna verk och direktioner m.m. till Kungl. Maj:t, 
RA, Stockholm. 
562 Överintendentens skrivelse till K.M:t 21.3.1782, Allmänna verk och direktioner m.m. till Kungl. Maj:t, 
RA, Stockholm.  
563 Syneinstrument 30.10.1786, Vasa hovrätt arkiv Hb 2, VLA.  
564 Om detta, se Laine 1998, s. 196–199. 
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att delvis på egen bekostnad låta bygga upp Gustaf Vasas slott i Uppsala, som stod i 

ruiner. Lovisa Ulrikas arkitekturintresse koncentrerades framför allt på 

Drottningholms slott, som hon hade fått i förläning på 1740-talet. Kungaparets 

ambitioner gick sedan i ett ganska tidigt skede stick i stäv mot ständernas och rådets. 

Detta gäller också deras insatser för de kungliga slotten, som var ett led i deras 

strävan att manifestera sig själva som självständiga aktörer och efterträdare till de 

tidigare kungarna och drottningarna på den svenska tronen. Det faktum att de p.g.a. 

politiska och ekonomiska orsaker alltid behövde ständernas och överintendentens 

medgivande för sina byggnadsprojekt begränsade ändå deras möjligheter.565 Gustaf 

III följde sina föräldrar, och framför allt sin mor, i fotspåren i fråga om konst och 

arkitektur. Efter 1772 tog Gustaf III, trots Tessins lärdomar, över initiativet inte bara 

i politiska, utan också i konstnärliga frågor i riket. Medan Lovisa Ulrika och Adolf 

Fredrik i första hand intresserade sig för slotten och andra kungliga minnesmärken, 

vidgade deras son sina domäner också till andra byggnadsverk. En av de märkligaste 

publika byggnader som Gustaf III lät uppföra var det rättens tempel som byggdes i 

staden Vasa och som stod färdigt år 1786. 

 

 

A r k i t e k t e n  C a r l  F r e d r i k  A d e l c r a n t z  

 

Överintendenten arkitekten friherre Carl Fredrik Adelcrantz var Gustaf III:s redskap 

när han skulle uppföra ett representativt hus för sin och rikets hovrätt i Vasa. 

Adelcrantz var redan 59 år gammal när han fick uppdraget. Överintendent hade han 

varit sedan år 1767 då han efterträdde C. J. Cronstedt i tjänsten. Denna position gav 

honom det högsta inseendet över landets byggnadsverksamhet. Genom den 

förordning om publika byggnader som Adelcrantz utarbetade för kungen år 1776, 

blev överintendentsämbetet den centrala myndighet som reglerade och influerade 

hela landets byggnadskultur.566  

År 1750, 34 år gammal, hade Adelcrantz tilldelats hovintendents titel och tre år 

senare fick han överta den avlönade hovintendentsbefattningen efter C. J. Cronstedt, 

som efterträdde Carl Hårleman som överintendent. Som hovintendent hade 

Adelcrantz ansvarat för möbleringsfrågor på de kungliga slotten och för 

                                                
565 Laine 1998, s. 187–189 och Laine 2002. 
566 Fogelmarck 1957, s. 39 och 42. Om förordningen se föregående kapitel ovan. 
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festarrangemang, men från denna tid härstammar också många arkitektoniska 

uppgifter, som t.ex. Drottningholmsteatern och det nya Kina slott i 

Drottningholmsparken.567 Överintendenten var alltså sedan länge bekant med det 

kungliga byggandet, både under frihetstid och under Gustaf III:s tid. Under 1770-

talet samarbetade kungen och Adelcrantz kring många projekt. I Stockholm 

reglerades området norr om slottet där Gustaf Adolfs torg (Norrmalms torg), 

operahuset och Norrbro uppfördes. Adelcrantz inverkan på Drottningholm ökade 

när slottet byggdes ut och en monumental tillfartsled tillkom. Fredrikshovs slott 

planerades också, men de storslagna planerna genomfördes aldrig helt. Inte heller ett 

projekt att bygga ut slottet Ekolsund i fransk stil eller planerna på en ny 

biblioteksbyggnad för Uppsala universitet förverkligades.568  

Adelcrantz var den främsta representanten för en fransk Louis XV-stil i 

Sverige. Till skillnad från den Hårlemanska mjuka rokokon karakteriserades Louis 

XV-stilens fasader av klassicistiska motiv, pelare, pilastrar och bjälklag.569 Under 

denna tid förenades Gustaf III och Adelcrantz i denna traditionella franskinfluerade 

klassicism. Kungens smak skulle dock utvecklas på 1780-talet och speciellt efter den 

politiskt rätt obetydliga, men konstnärligt omvälvande, resan till Italien och Frankrike 

1783–1784. Under resan engagerade Gustaf III bl.a. den i Italien arbetande franska 

arkitekten Louis Jean Desprez, som kom att bli en av de främsta representanterna för 

den nya stilen i Sverige.570 Adelcrantz tid som kungens rådgivare i arkitekturfrågor var 

förbi och Gustaf III anlitade ofta för sina byggnadsprojekt yngre modernt, 

nyklassicistiskt tänkande arkitekter, vars visioner bättre sammanföll med hans egna. 

År 1783 förlorade Adelcrantz ansvaret för Drottningholms byggnader och åtta år 

senare inseendet över arbetena på Stockholms slott.571 År 1776 var Adelcrantz dock 

fortfarande i högt anseende hos Gustaf III, och kungen var mycket engagerad i 

arkitektens förehavanden och planerna på hovrättsbygget. Tio år senare när huset 

stod färdigt var situationen en annan, men Adelcrantz engagemang var oförändrat.  

 

 

 

 

                                                
567 Fogelmarck 1957, s. 32–37. 
568 Fogelmarck 1957, s. 42. 
569 Lilius 1992, s. 37–38. 
570 Lilius 1992, s. 42. 
571 Fogelmarck 1957, s. 42–43. 
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A r c h i t e c t u r e  p a r l a n t e  

 

Det är inte i första hand hovrättsresidensets arkitektur som skall behandlas i detta 

avsnitt, det har redan gjorts på ett mycket tillfredsställande sätt av Stig Fogelmarck 

och Mirjam Lehtikanto.572 Däremot är syftet att diskutera vilken funktion husets 

formspråk har haft för att visualisera politiska idéer och anspråk. Ett hus betydelse 

ligger inte endast i dess vardagliga funktion. Dess arkitektur, dekorationer – eller 

avsaknad av dekorationer – och miljö talar också till betraktaren på en symbolisk 

nivå. I Vasa skulle man skapa en värdig scen för lagens och rättens utövande och ett 

minnesmärke för kungens omsorg om sina undersåtar. Hovrättshusets inskriptioner 

på latin förmedlade budskapet i skrift, men också husets emblem, pilastrar, tapeter, 

målningar, dess uppfart genom aspallén talade ett traditionsrikt arkitekturens språk 

med rötter i den romerska antiken. Det är en architecture parlante, som liksom den 

klassiska retoriken vill ut med ett budskap, vill kommunicera och påverka.  

De politiska anspråk och andra kulturbundna konnotationer, som huset 

innehåller och förmedlar kan inte endast fångas av en traditionell ikonografisk 

undersökning där symboler och emblem uttolkas och ges en fast betydelse. 

Arkitektoniska former och dekorationer ger snarare ”en kulturell referens för den 

verksamhet som byggnaden är byggd för”, för att citera konsthistorikern Stanislaus 

Van Moos.573 Vilka kulturella referenser speglar då hovrättshuset i Vasa? Hur 

inskärper arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz kungens politiska ambitioner och vilka 

är de? Ceremonierna i Stockholm och Vasa kring hovrätten ger värdefulla inblickar i 

frågan om vad hovrättshuset skulle signalera. Den nya hovrätten kopplades ihop med 

1772 års regeringsform och med Gustaf III som garant för lag, rätt och frihet i det 

svenska riket. Lagligheten var knuten till härskaren, därför betonades också 

kronprinsen Gustaf Adolf. Hovrättens första session hölls på årsdagen för Gustaf 

III:s statsvälvning, den 19 augusti, då han befriade sina undersåtar från frihetstidens 

”vanstyre”. 

Adelcrantz hade i sina ritningar noggrant följt kungens anvisningar. Gustaf 

III:s enda invändning till hovintendentens ritningar var att man skulle använda 

tackjärn i stället för bly i en del utsmyckningar. Huset bestod av en souterrain för 

                                                
572 Fogelmarck 1957, s. 61–65 och Lehtikanto 1976, s. 136–148. Beskrivningen nedan följer Lehtikanto, 
om inte annat anges. 
573 Moos 1978, s. 74 . 
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domestikpersonal, kök och källare, en bottenvåning för hovrättspresidentens behov, 

en övre våning för domstolens verksamhet och en vind.574  

 

P å  k l a s s i s k  g r u n d  

I stället för att studera de övriga hovrättsbyggnaderna i riket eller eventuella 

motsvarande domstolshus i det samtida Europa, riktade Adelcrantz sina blickar mot 

antikens Rom. Det var där man fann den europeiska kulturens, arkitekturens och 

rättens källor och sedan renässansen hade arkitekterna studerat antikens byggnader, 

kolonnordningar och arkader för att nå byggnadskonstens eviga ideal. Adelcrantz 

skrev till Gustaf III att han hade valt den doriska ordningen för fasaden ”såsom 

simpel, manlig och av Romarena mäst brukelig wid deras foro och Basiliquer”.575 Det 

är således inte den grekiska doriska kolonnordning, som skulle bli så populär inom 

nyklassicismen under slutet av 1700-talet, som Adelcrantz hade i åtanke, utan det slag 

av romerska kolonner som också brukar kallas toscanska. 

I det klassiska formspråk som Adelcrantz refererade till spelade pelare, 

kolonner och pilastrar en central roll. Den enkla, och således också billigare, dorisk-

toscanska kolonnordningen associerades med manlighet och användes ofta i kyrkor 

som var helgade åt kraftfulla manliga helgon eller i byggnader som hade en militär 

funktion.576 Kolonnernas ordning var en del av arkitekturens klassiska språk och 

genom sitt val av doriska pilastrar – inte hela kolonner – ville Adelcrantz, förutom 

spara på utgifterna, framhäva husets allvarliga, kanske manliga, funktion i rättens och 

kungens tjänst.  

Romarnas forum och basilikor var perfekta jämförelseobjekt för den offentliga 

miljö som Adelcrantz skulle planera i Vasa. Forumet var ett stort, öppet och 

symmetriskt planerat utrymme, som omgärdades av byggnader. Under republiken var 

forumen både marknadsplatser och offentliga mötesplatser, men under kejsartiden 

                                                
574 K.M:t till överintendenten 18.6.1776, ÖÄ:s arkiv, RA, Stockholm. Fogelmarck 1957, s. 485–488. 
Ehrensvärd 1969a, s. 80. Adelcrantz ritningar över byggnaden finns i ÖÄ:s arkiv, RA, Stockholm. Där 
finns fasadritningar, grundritningar över källarvåningen och bottenvåningen, en plan för stängsel, en 
ritning över två senare flygelbyggnader och en profil. En stor del av ritningarna finns dessutom återgivna 
i Harju 1997, s. 186–190. 
575 Överintendenten till K.M:t 22.5.1776, underdånigt memorial, avskrift också som bilaga för 
Överintendenten till K.M:t 5.2.1777, Allmänna verk och direktioner m.m. till Kungl. Maj:t, RA, 
Stockholm. Adelcrantz säger sig ha valt den doriska pelarordningen för att den är mindre kostsam än den 
korintiska. Över huvud taget lade överintendenten stor möda på att visa för den kungliga beställaren att 
han hade planerat bygget så sparsamt som möjligt. Den höga slutsumman i kostnadskalkylen kommer, 
enligt honom, inte av onödig ”architecture” eller dekoration, utan av de höga fraktkostnaderna.  
576 Redan Vitruvius skrev att den doriska ordningen uttryckte en manskropps proportioner, styrka och 
behag. Se Summerson 1996, s. 14–15. 
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rensades affärerna bort, medan man mera betonade det offentliga statliga livet. Runt 

forumen uppfördes magnifika byggnader för rätten, byråkratin, handeln och 

religionens utövande. De romerska kejsarna lät bygga flera forum som bar deras 

namn. 577 Ett ”kejserligt” forum som låg närmare Adelcrantz både tidsmässigt och 

geografiskt var det Forum Friedricianum, som Fredrik den store hade låtit uppföra i 

Berlin. Enligt den ursprungliga planen skulle Fredriks forum omges av ett operahus, 

en katolsk kyrka och ett bibliotek. Byggnaderna skulle manifestera byggherrens 

intresse för konst och vetenskap samt hans religiösa tolerans. Operahuset, som 

pryddes av emblem och inskriptioner, hade uppförts 1741–1743. Den katolska 

Hedwigskyrkan påbörjades 1747, men biblioteket påbörjades först 1775.578  

Basilikan, som Adelcrantz också nämner, var en av de viktigaste byggnaderna i 

de romerska städerna. Den var en rättssal och ett centrum för handel.579 Adelcrantz 

hovrättshus, eller dess domsal, är dock inte utformat som en romersk basilika, såsom 

t.ex. solennitetssalen i det nya akademihuset i Åbo som planerades av C. C. Gjörwell 

år 1801. Där är rummet delat av två kolonnrader i två sidoskepp och ett mittskepp, 

som utmynnar i en absid.580 Adelcrantz använde sig av doriska pilastrar endast för att 

smycka fasaderna. Hänvisningen till romerska basilikor och forum förefaller snarast 

handla om tanken på ett värdigt offentligt utrymme, inte om konkreta beskrivningar 

av utformningen. 

Hovrättens huvudfasad, mot ett torg (kallat Gustafs torg) och en aspallé, 

domineras av en bred mittrisalit, ett svagt framspringande parti av fasaden, som 

pryds av sex doriska pilastrar. Huset gavs överlag en stram utsmyckning, vilket är 

mycket kännetecknande för Adelcrantz arkitektur. Dekorationen är koncentrerad till 

den fem fönster breda risaliten, som är mycket genomarbetad.581 Pilastrarna stäcker 

sig över två våningar. Övre våningens fönster, liksom alla fönster utanför risaliten 

förutom souterrainens, är rektangulära. Jordvåningens små fönster är segmentbågade. 

Inom risaliten är nedre våningens fönster och dörr bågformade och kantas av små 

                                                
577 Yarwood 1976, s. 39.  
578 Laine 1998, s. 16 och 28–29. Arkitekten G.W. von Knobelsdorff publicerade en redogörelse för 
emblematiken i Berliner Zeitung.  
579 Yarwood, s. 46. Basilikan övertogs ju sedermera av den kristna kyrkoarkitekturen.  
580 Lilius har visat att rumsplanen i solennitetssalen i den gamla akademibyggnaden i Åbo starkt påminner 
om den italienske 1500-talsarkitekten Palladios rekonstruktion av en romersk basilika. Se Lilius 1992, s. 
51. 
581 Fogelmarck har visat att Adelcrantz för mittrisaliten och dess ornamentik har påverkats av 
fransmannen J.-F. de Neufforge. I dennes Recueil Elémentaire d’Architecture finns ett fasadförslag som 
Adelcrantz förefaller ha tagit intryck av. Fogelmarck 1957, s. 64–65. Hos de Neufforge är pilastrarna 
utsmyckade joniska, medan Adelcrantz ju för det allvarliga domstolsändamålet valde den doriska 
varianten. 
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pilastrar. Under fönstren har man placerat järngaller för att de skall se ut som franska 

balkonger. Mellan de två våningarna har väggytan smyckats med blinderingar. 

Huvudingången och en dubbelsidig trappa av sandsten är placerad i mitten av 

risaliten. Trappan försågs med likadana järnräcken som fönstren, vilket inte är utsatt 

på Adelcrantz ursprungliga ritning.582 Risaliten kröns av en svängd barockinspirerad 

frontespis med två fönster och i mitten en klocka som markeras av fyra pilastrar.583 I 

ritningarna omgavs urtavlan av en girland med lagerblad, men den detaljen utfördes 

inte. Fasaden mot gården var enklare med endast fyra kolossalpilastrar, rektangulära 

fönster och triangelformad frontespis.584 

 

I n s k r i p t i o n e r n a  

Från romarna härstammade också bruket att dekorera byggnader med 

inskriptionstavlor som i samspel med arkitekturen berättade om huset. Att formulera 

slagkraftiga och eleganta inskriptioner hade utvecklats till en egen konstform. 

Kungliga vitterhetsakademien utlyste tävlingar i ”emblematik och inskriptionslära” 

vid sidan av sina tävlingar i historien, skaldekonsten och vältaligheten. 

Tävlingsbidragen bestod av inskriptioner och deviser för bl.a. minnespenningar, 

medaljer och offentliga byggnader.585 De fasta inskriptioner som Adelcrantz 

planerade för friserna på fasaden och baksidan av hovrättshuset var enligt 

konventionen på latin. På fasadens risalit bär de sex pilastrarna upp en kalkstensfris 

med texten GUSTAVUS III R. S. ANNO IMP. XII EXTRUXIT THEMIDIQUE 

DICAVIT (”Gustaf III Sveriges konung uppförde i sitt tolfte regeringsår och helgade 

åt Themis”). På den enklare fasaden mot gården hade Adelcrantz på ritningen utsatt 

texten DISCITE IUSTITIAM MONITI (”Manade att utforska rätten”), men denna 

inskription blev aldrig utförd.  

Framsidans inskription är mera lakoniskt informerande än den tänkta 

inskriptionen på baksidan, som skulle ha haft en mera moralisk didaktisk karaktär i 

medborgerlig anda. Varför denna inskription aldrig utfördes är okänt. Den 

inskription som Adelcrantz hade planerat på framsidan förändrades också; i hans 
                                                
582 Se Fogelmarck 1957, s. 64, Lehtikanto 1976, s. 137. 
583 Lilius 1992, s. 40. Också Göta hovrätts byggnad fick vid renoveringen på 1770-talet en svängd 
frontespis, om än mindre än den i Vasa. En ritning, som Gunnar Bendtz har hittat i Jönköpings 
lantmäterikontor, visar hur fasaden såg ut före Adelcrantz ändringar. På baksidan finns antecknat ”Gamla 
utseendet 1776 Adelcrantz”. Se Bendtz 1935, s. 90–91. I ÖÄ:s arkiv i RA, Stockholm (Ritningar A–J, 
PJ:5–9) finns en odaterad fasadritning av det nya utseende som huset kom att få.  
584 Lehtikanto 1976, s. 140–141. 
585 Rasmusson 1992, s. 71–72. Vitterhetsakademiens efterträdare Kungliga Vitterhets Historie och 
Antikvitets akademien fortsatte att utlysa tävlingar i inskriptionskonsten in på 1800-talet ( s. 80–81). 
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version stod det: ANNO. VI. REGNI. GUSTAVI. III. THEMIDI. HÆC. AEDES. 

NOVAE. EXSTRUCT (”Denna byggnad uppförd åt Themis i Gustaf III:s sjätte 

regeringsår”). I den senare varianten kom Gustaf III att framstå som ett aktivt 

handlande subjekt, medan däremot Adelcrantz ursprungliga förslag var formulerat i 

passiv. Den aktiva formuleringen passade bättre in i Gustaf III:s budskap. Förutom 

den latinska inskriptionen på fasaden upphängdes senare i förstugan två 

marmortavlor med förgylld skrift på vilka Ilmola sockens bönder i stenstil tackades 

för sin insats och lojalitet på den ena på finska och på den andra på svenska: 

 

PÅ K. GUSTAF. III. BEFALLNING. WARDER. THEN. WACKRA. GÄRNING. HÄR. 
ANTECKNAD. ATT. ILMOLA. SOCHN. FRIWILLIGT. SKÄNKT. PÅ. EGNE. SKOGAR. 
UPPHUGGIT. EN. DEL. AF. WÄGEN. FRAMFÖRT. ALT. NÖDIGT. WIRKE. TILL. 
THENNA. BYGGNAD.  
THETTA. WEDERMÄLE. AF. UPPRIGTIG. TILLGIFWENHET. AF. ÄDELMODIGT. NIT. 
FÖR. ALLMÄNT. BÄSTA. LÄNDE. THENNA. HEDERVÄRDA. ALLMOGA. TILL 
FÖRTIENT. BERÖMMELSE. 
 TÅ. K. WASA. HÅFRÄTT. HÄR. THESS. SÄTE. INTOG. MDCCLXXXVI. UPPSATTES. 
STENEN. 
 

K. GUSTAWIN. IIInen. Käskystä. Tähän Pjiretän. ILMAIOEN. Pitäjän-Miesten. 
Lahjoitaneen. Metsistänsä. Hakanneen. Osan. Matkaa. Kulljettaneen. Tarpellisia. Hirsiä. 
Tähän. Rakennuxeen.  
Tästä. Wakaisesta. Nöyrydestä. Ialosta. Halusta. Yhteisexi. Eduxi. Olkon. Tälle. 
Kunniotettavalle. Kansakunnalle. Ansaittu. Ylistys. 
Koska. K. WASAN. Hov-Räti. Täsä. Alkoi. Istumaan. 1786. Pandin. Kivi. Tämä.586 
 

Medan den svenska texten, liksom den latinska på fasaden, var skriven med den 

klassiska romerska majuskeln, använde man för den finska texten vanliga gemena 

bokstäver i fransk stil. Endast begynnelsebokstäverna och särskilt poängterade ord 

skrevs med versaler. De svenska inskriptionerna på Sveaborg utgör ett tidigare 

exempel på denna typ av stenstil med gemener i Finland. Att skriva på svenska, för 

att inte tala om finska, var inte självklart vid den här tiden. Detta måste vara en av de 

allra tidigaste offentliga inskriptionerna på finska, om inte den äldsta. Orsaken torde 

ha varit den folkliga miljön; för att de österbottniska bönderna och borgarna, vars 

ärenden behandlades i rätten, också skulle kunna ta till sig budskapet måste det vara 

                                                
586 Stentavlorna hänger på väggen i hovrättsbyggnaden dvs. Korsholms kyrka. Texterna citeras i Harju 
1997, s. 30 genom Aspelin 1892, s. 504. Av denna anledning har Harju följt Aspelins lätta normalisering 
av stavningen. Fotografi av tavlan med finsk text i Harju 1997, s. 194. Se även Lehtikanto 1976, s. 143.  
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på deras egna språk, svenska och finska. Allmogen utgjorde den största delen av 

befolkningen i hovrättens domsagor.587 

För det allmänna bästa, ”yhteisexi eduxi”, var marmortavlornas centrala 

budskap. Gustaf III hade inrättat en ny hovrätt för att undersåtarnas rättssaker skulle 

kunna skötas smidigare och rättvisare – undersåtarna tackade kungen med att delta i 

uppförandet av ett hus för rätten. Förutom att Ilmolabönderna för evigt kunde känna 

sig stolta över socknens bidrag till huset, skulle dessa tillgivna och nitiska bönder och 

deras gärning stå som exempel på exemplarisk medborgardygd. 

 

R ä t t e n s  o c h  G u s t a f  I I I : s  e m b l e m  

Vasa hovrättsresidens skiljer sig från de övriga svenska hovrättsbyggnaderna genom 

ett genomtänkt ikonografiskt program i enlighet med en gammal europeisk tradition. 

Bruket att i domsalar och rådhus beskriva rätten och rättvisan i bilder tillkom under 

renässansen och blev speciellt vanligt i Nederländerna och i det tysk-romerska riket. 

Rätten illustrerades genom olika emblem och bilder på mynt, i lagböcker, i målningar 

o.s.v. Humanismen hämtade motiv från antiken vid sidan av det äldre bibliska 

bildförrådet, i vilket den yttersta domen var speciellt populär.588  

Rätten och rättvisan personifieras ofta av en kvinnlig gestalt med olika attribut. 

På inskriptionen till Gustaf III:s hovrättshus i Vasa kallas hon Themis, rättrådighetens 

gudinna i den grekiska mytologin. Oftare talade man om Justitia, som gudinnan 

benämndes av romarna. Justitia övertogs senare av den kristna kyrkan som en 

personifikation av dygden rättvisa. I den medeltida kristna traditionen är rättvisan en 

av de fyra kardinaldygderna vid sidan av styrkan (fortitudo), klokheten (prudentia) och 

måttligheten (temperentia).589 Justitia framställdes ofta som Regina virtutum, dygdernas 

drottning. I de enväldiga monarkiernas ikonografi ställdes Justitia och de andra 

dygdallegorierna i fursteapoteosens tjänst.590 I Vasa hovrätts bilder och emblem är 

också denna dimension mycket viktig – det är den kungliga rättvisan som 

bildprogrammet representerar. 

                                                
587 Se Knapas 1998 om inskriptionerna på Sveaborg, vars sentenser konsekvent avfattades på svenska. 
Augustin Ehrensvärds inskriptioner på Sveaborg utfördes alltid utan punkter mellan orden, vilket skulle 
ha varit det renlärigt klassiska sättet att skriva i sten. Carl Gustaf Tessin, som redan på 1750-talet hade 
börjat experimentera med en svensk s.k. stenstil, lät trycka sina stenstilar på klassiskt vis med utsatta 
punkter (s. 50–51). Inskriptionerna på marmortavlorna i Vasa utfördes också på detta sätt med punkter. 
Om stenstilen i Europa och i Sverige, se Ridderstad 1975. 
588 Miegroet 1996, s. 699–700. Harju 1997, s. 84–95 behandlar rättssymboliken i relieferna i domsalen 
och redogör för de olika symbolernas historiska bakgrund.  
589 Curtis & Resnik 1987, s. 1729–1730. 
590 Ellenius 1984, s. 178, 181–188, Curtis & Resnik 1987, s. 1734 –1735, 1747.  
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Enligt Christian-Nils Robert var den rättsliga ikonografin under 1500- och 

1600-talen nästan uteslutande kännetecknande för ett område som bestod av 

norditalienska och tyska stadsstater, schweiziska kantonerna och Flanderns enade 

provinser. Det handlar om länder som inte hade centraliserats under en envåldsmakt; 

de är stadsstater, rika och självständiga republiker eller furstendömen. Justitia som 

självständig allegori fyllde dessa staters behov av en symbol för en abstrakt makt som 

var oberoende av individuella härskare. Justitia legitimerade staten och dess exekutiva 

makt. I Frankrike, men också i England, var det monarken som gav legitimitet åt 

staten och rättvisans symbolik koncentrerades till kronan. Justitia och de andra 

kardinaldygderna kunde förekomma som representationer av monarkens dygder. 

Ludvig XIV-statyn på Place royale i Le Havre (1684) och Ludvig XV-statyn i Nancy 

(1755) omgärdades på detta sätt av dygder som klokheten, mildheten, tapperheten, 

frikostigheten, fromheten och rättvisan. Det var ändå kungen som personifierade lag och 

rätt, i Frankrike bl.a. symboliserat av kungens lit de justice. Det var egentligen först 

efter revolutionen som franska rättsliga allegorier utan samband till kronan 

förekom.591 I Vasa hovrätts bildvärld förekommer rättsliga emblem som inte är 

knutna till kungen, men de kombineras med flera symboler för kungen och 

Vasaätten. Rättvisan var inte en självständig och abstrakt makt i relation till kungen, 

utan beroende av honom. Att det var den franska, absolutistiska synen på lagen och 

rätten som Gustaf III omfattade påvisar också instiftningsakten som utformades 

efter modell av de franska kungarnas lit de justice-ceremonier. 

I Sverige upplevde rättens symboler, enligt Allan Ellenius, framför allt på 1600-

talet en blomstringstid. Ellenius, som har undersökt rättens bilder i lagböcker, 

furstespeglar och annan rättslig litteratur, konstaterar att bilderna behövdes för att 

visualisera och summera lagtexternas eller urkundernas budskap. I 1734 års lag är 

denna bildvärld dock borta och ”rättsbildernas vördnadsvärda tradition [i den 

juridiska litteraturen] ebbade ut”. Tron på de traditionella bildidéernas förmåga att 

förmedla budskap började enligt Ellenius ifrågasättas på 1700-talet.592 Trots detta 

smyckades Vasa hovrätt på 1780-talet med ett varierande uppsättning av rättsliga 

symboler. Någon barock 1600-talsyppighet handlar det dock inte om. 

                                                
591 Robert 1993, s. 114–118. Om statyerna, se Cleary 1999, s. 64, 76. 
592 Ellenius 1984 s. 210–213. Någon sammanfattande undersökning om ikonografi och arkitektur i det 
svenska rikets tingshus och hovrättsbyggnader förekommer inte. 
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Utsmyckningen handlade sannolikt mera om att ge rummet dignitet och pondus än 

om att visualisera och förklara rättens innebörd.593 

Hovrättshuset i Vasa var inte alls överdådigt utsmyckat, förmodligen både av 

ekonomiska och estetiska skäl. Adelcrantz beslöt att två guldfärgade obelisker, som 

enligt planerna skulle stå på frontespisens ytterkanter, skulle tas bort.594 Runt fönstret 

på frontespisen mot baksidan hade Adelcrantz också planerat dekorationer: en krans 

av lagerblad och ett spöknippe med en yxa.595 Av någon anledning utfördes inte dessa 

emblem, liksom inte heller den planerade inskriptionen på gårdssidan. Fasaderna 

förenklades alltså ytterligare efter ritningsskedet. Emblematiken koncentrerades till 

domsalen och huvudingången. Överintendentsämbetet lät i Stockholm utföra 

dörröverstycken för domsalen. Endast den mellanblå bottenfärgen och förgyllningen 

sköttes på byggplatsen. Först år 1803 fästes en relief i ek med kungens monogram 

ovanför huvudingången, såsom Adelcrantz hade planerat den.596  

Överstycket över den nästan 3 m höga dörren från domsalen till förmaket var 

en fyrkantig tavla med en rund relief föreställande rättens symboler: en öppen bok, 

Themis/Justitias ögonbindel, en vågskål, ett svärd och en romersk liktors yxa med ett 

ombundet spöknippe.597 (Bild 7) Man har alltså inte sparat på symboliken i denna 

relief, utan har tvärtom använt sig av snart sagt alla traditionella rättssymboler.598 C.-J. 

de Ferrière uttolkar i sin Dictionnaire de Droit et de Pratique ögonbindeln, svärdet och 

vågskålen under rubriken ”Justice”: 

 

                                                
593 I en artikel, som handlar om varför Justitia bär ögonbindel, diskuterar Martin Jay betydelsen av 
reformationens ikonoklastiska ideal. Bilden blev någonting farligt och lockande varför också Justitia, som 
tidigare hade avbildats med skarp blick, måste göras oseende. Genom en symbolisk ögonbindel skulle 
rätten hålla distans och förbli opåverkad av sinnena. Jay sammankopplar detta med en asketisering av 
domsalar och andra publika rum under denna tid. Ordet och talet var de medel med vilka rätten skulle 
skipas. Jay 1999, s. 21–25. Se även Haldar 1999. 
594 Lehtikanto 1976, s. 140–141. I syneinstrumentet av år 1785 noterades de guldfärgade obeliskerna, som 
alltså redan hade placerats på plats när Adelcrantz inkom med nya order. Syneinstrument 6.5.1785, Vasa 
hovrätts arkiv Hb2, VLA. Enligt Lehtikanto skulle obeliskerna ersättas med urnor, vilket inte gjordes.  
595 Harju 1997, s. 82. 
596 Lehtikanto 1976, s. 140 och 147. 
597 Lehtikanto 1976. Överstycket finns i dag i det nya hovrättshuset i Vasa. Harju har noterat likheten 
mellan denna komposition och den medalj som kejsarinnan Maria Teresa lät slå till minnet av 
civillagstiftningsreformen i Siebenbürgen 1765. Harju 1997, s. 94. 
598 Mera sällan förekommande epitet är ymnighetshornet, strutsen, tranan. Bruket att illustrera domarens 
omutbarahet med att avbilda honom utan händer, är också mindre bekant. Curtis & Resnik 1987, s. 1741–
1742. I Cesare Ripas ikonologiska handbok Iconologia (1:a uppl 1593) beskrivs Justitia med ibland 
motstridiga epitet. Ripas ambition var att samla alla bilder och metaforer både från klassiska och sentida 
källor. Under rubriken ”Giustitia” beskrivs rätten både som en vacker kvinna med skarp blick, som bär ett 
halsband med ett utsirat öga, och som en kvinna med förbundna ögon. Den ”sanna rättvisan som inte 
böjer sig för vänskap eller hat” illustreras bl.a. med en hund (vänskap) och en orm (hat) vid Justitias sida. 
Ripa 1970 (1603), s. 187–189.  
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[...] on la représente aujourd’hui avec un bandeau sur les yeux, pour marquer qu’elle rend à chacun 
le sien, sans acception de personne, & sans rien envisager que la raison. 
 On la peint aussi tenant une épée d’une main, & une balance de l’autre. La balance marque 
qu’elle n’agit qu’avec discernement, & après avoir bien examiné & pesé la droit des Parties. L’ épée 
marque que la force est nécessaire pour faire regner la justice, & que c’est par le glaive que la justice 
punit les malfaiteurs.599 
 

Vågskålen, som handlar om att väga gott mot ont, sanning mot lögn, hör till de äldsta 

rättsliga symbolerna. Redan i den forna egyptiska mytologin, i antikens berättelser 

och i Bibeln talas om en gudom eller ängel som väger de dödas själar för att avgöra 

deras öde efter döden. Vågskålen är opartisk och rättvis i sin dom. Därför 

symboliserar den rättens opartiskhet. Svärdet, som också hör till Justitias äldsta 

attribut, är däremot en påminnelse om det straff som tillmäts den brottslige.600 Det 

handlar mera allmänt om överhetens rätt att bruka våld mot undersåtarna för det 

allmännas bästa. Ferrière skriver att Justitia brukar avbildas med en bindel för ögonen 

för att visa hennes opartiskhet – hon kan varken mutas eller skrämmas. Detta gällde 

självfallet också domarna i hovrätten. I sin ämbetsed svor alla hovrättens ledamöter 

och lagmän att ”aldrig lag wränga eller orätt främja, för skyldskap, swågerskap, 

wänskap, afwund och illwillja eller räddhåga, ej eller för mutor och gåfwor eller 

annan orsak under hwad sken thet wara må”.601  

De antika avbildningarna av rättsgudinnan saknar ögonbindlar, tvärtom hade 

de en mycket skarp och genomträngande blick med vilken de skulle genomskåda 

brottslingarna. Förebild för en rättvisa med förbundna ögon kan ha varit bruket i 

antikens Egypten att avbilda domare med förbundna ögon, en tradition som 

förmedlades till renässanshumanisterna genom Plutarkos och Diodorus Siculus.602 

Under seklens lopp blev ögonbindeln ett så karaktäristiskt attribut för Justitia att man 

kunde lämna bort själva gudinnan (personifikationen), som blev så att säga 

                                                
599 Ferrière II, 1749, s. 137. ”... i dag brukar man avbilda henne [Justitia] med en bindel för ögonen, för att 
markera att hon utan åtskillnad ger alla vad dem tillkommer, utan att beakta annat än förnuftet. Man 
porträtterar henne också med ett svärd i ena handen och en vågskål i den andra. Vågskålen visar att hon 
endast handlar med urskiljning efter att ha undersökt och övervägt allt. Svärdet visar att man behöver 
kraft för att skipa rätt, och att det är med svärd som rätten straffar de brottsliga.” 
600 Curtis & Resnik 1987, s. 1741, not 32, Harju 1997, s. 89–95. 
601 Ur Carl Bondes ämbetsed 5.10.1781, Vasa hovrätts arkiv Eg 1, VLA. Se även Rättegångsbalken, § 7, i 
1734 års lag.  
602 Ögonbindeln på Justitia började förekomma under slutet av 1400-talet, först i satirisk mening. 
Omkring 1530 har betydelsen förändrats till någonting positivt, rättens opartiskhet. Jat 1999, s. 19–21. Se 
även not 253 . Harju 1997, s. 91. 
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underförstådd. Inom den klassiska retoriken kallas detta stilgrepp – att ersätta en 

helhet med en del – för synekdoke.603 

Förutom dessa emblem innehåller reliefen ännu ett spöknippe med en yxa 

(fascis). Det är också en mycket gammal symbol, ett attribut för Roms 

stadsförvaltning och liktorerna som utförde magistratens domar. Spöknippet och 

yxan förekommer redan på romerska mynt.604 Denna symbol syftar, liksom svärdet, 

på överhetens auktoritet samt dess rätt och förmåga att straffa. Cesare Ripa förklarar 

att liktorerna vid folktribunerna i antikens Rom bar yxor i knippen för att visa att en 

dom inte skulle utfärdas förrän rättvisan var tillfrågad. Domaren skulle inte hasta i 

sitt beslut, utan ge domen tid att mogna.605 

Ornamentet ovanför huvudingången till hovrättshuset utfördes av 

ornamentskulptören Ernst Philip Thoman i Stockholm. Också det innehöll attribut 

för rätten. (Bild 8) Överstyckena från domsalen har sedermera flyttats från 

Adelcrantz byggnad till C. A. Setterbergs nya hovrättshus i nya Vasa, men Thomans 

ornamentsköld hänger fortfarande över det som i dag är Korsholms kyrka. Det är en 

oval, utåtbuktande sköld med ett stort G inneslutande ordningstalet III format av 

gyllene akantusblad. På sköldens topp finns en krona. Kanten har dekorerats med 

imitationer av spikhuvuden. Under skölden finns ett spöknippe och en main de justice 

(”rättshand”). Reliefen målades ljusgrå, monogrammet var i guld.606 

Main de justice är en fransk symbol för kungamakten, som användes vid sidan av 

spiran, kronan och svärdet. Det är en stav i vars ände finns en hand av elfenben med 

två fingrar utsträckta. Staven symboliserar kungens rättsliga auktoritet som utövas av 

domare.607 Ornamentet över huvudingången innehåller alltså endast sådana emblem 

som syftar på domstolens och överhetens rätt att döma och straffa – en varning för 

dem som har gett sig in på brottets väg eller som planerar det. Först inne i domsalen, 

där domarna arbetade, fanns bilder som påminde om domstolens plikt att förhålla sig 

opartisk, att väga alla omständigheter för och emot, utan att beakta yttre 

omständigheter som vänskap, fiendskap eller egen vinning.  

                                                
603 Egentligen opererar vi med en dubbel bild; först uttrycks det abstrakta begreppet rätt/rättvisa med en 
personifikation, Justitia, varefter denna trop dessutom förvandlas genom en synekdoke till en bindel. 
Svärdet och vågskålen däremot är metaforer. Se Nash 1989, s. 102–129, för en god beskrivning av 
retorikens figurativa språk. 
604 Curtis & Resnik 1987, s. 1742, not 35. Harju 1997, s. 93. 
605 Ripa 1970 (1603), s. s. 188 
606 Lehtikanto 1976, s. 140.  
607 Ferrière II, 1749, s. 252.  
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Huvudingångens ornamentsköld påminde också om att det var Gustaf III:s 

rättshus man steg in i, även om han själv hade avlidit elva år innan skölden kom på 

plats. Gustaf III var närvarande också inne i domsalen. Ovanför två mindre dörrar 

fanns överstycken i blått och guld: en förgylld vase omringad av en likaledes förgylld 

lagerkrans på blå botten påminde både om staden och om ätten Vasa. (Bild 9) 

Domsalen pryddes också av ett stort porträtt av grundaren Gustaf III målat av 

Lorens Pasch den yngre år 1783. På porträttet ses Gustaf III i sin kröningsdräkt med 

mantel, svärd och spira. (Bild 10) På ett bord vid sidan av kungen har hans krona, 

riksäpple, riksnyckel och rikssvärd placerats på ett blått sammetshyende. På andra 

sidan bakom kungen finns tronen, en kolonn reser sig i fonden.608 Detta torde vara 

det mest magnifika kungaporträttet från svensk tid i Finland. Under porträttet, på 

ramen, står: ”Gifwit af K. Gustaf III till des uti Wasa instiftade hofrätt”. Enligt 

traditionen är porträttet en gåva av kungen till hovrätten. I juli 1783 har Pasch 

betalats 400 daler från den kungliga hovrättens byggnadskonto. Ramen, liksom dess 

förgyllning, betalades också från hovrättens konto.609 Den praktfulla ramen kröns av 

rikets vapen, tre kronor, med en krona och serafimerordens kraschan. En spira och 

ett svärd, den kungliga maktens symboler, samt lagerblad omgärdar vapnet. 

Förutom av den kungliga instiftarens porträtt pryddes domsalen redan under 

den första sessionen den 1 november 1786 också av ett porträtt av hovrättens första 

president Adolf Fredrik Kurck. Porträttet, som också hade målats av Pasch, hade 

donerats av Kurck själv efter att han hade lämnat Vasa för att bli president vid Göta 

hovrätt. Under åren ökade antalet tidigare hovrättspresidenter i detta porträttgalleri 

som skulle påminna eftervärlden om forna tiders omutliga och rättskaffens 

domare.610 

 

I n t e r i ö r e n s  b i l d p r o g r a m  

Hovrättshusets interiör var ganska enkel. Husets insida revs dock på 1800-talet då 

hovrätten år 1862 flyttade till det nya Vasa. Därför kan man inte längre se hur 

hovrätten har sett ut inuti. De olika våningarnas bottenplaner kan ändå studeras på 

Adelcrantz ritningar. Hur interiören har sett ut år 1786 kan man också undersöka i de 

                                                
608 Tavlan med ram är avbildad i Harju 1997, s. 235. Originaltavlan hänger i Vasa hovrätts domsal (första 
divisionen).  
609 Lehtikanto 1976, s. 147. 
610 Lehtikanto 1976, s. 147. Presidentporträtten finns i hovrätten.  



  220 

syneinstrument som uppgjordes 1785 efter vicepresidenten Silfversparres död och 

1786 när det färdiga huset inspekterades.  

Adelcrantz hade, enligt kungens anvisningar, planerat rum för 

hovrättspresidenten med familj i bottenvåningen, med direkt kontakt till 

jordvåningens kök och till tjänstefolket.611 Fogelmarck gissar att en orsak till 

placeringen kan ha varit att det i övre våningen var lättare att skapa den rumshöjd 

som kungen önskade för domsalen, som ju skulle vara ”stor och ljus”.612 Bostaden 

delades i två delar av en förstuga och en vestibul med en trappa, som ledde upp till 

domstolens utrymmen i den övre våningen. Den åttkantiga vestibulen, som 

återkommer i många av Adelcrantz andra byggnader från samma tid, är en av de få 

finesserna i den annars mycket enkelt och strikt planerade interiören.613 

Södra delen av bostadsdelen var planerad för presidenten, den norra för hans 

fru. Sällskapsrummen var placerade mot huvudfasaden. Matsalen, som med sina 70 

m2 var bostadens största rum, fanns i presidentens avdelning. Presidenten förfogade 

således över matsal med skänk, sällskapsrum och kabinett, sängkammare och 

garderob. Hans fru hade ett förmak, sällskapsrum, kammare och kabinett, 

sängkammare och garderob.614 Adelcrantz följde här den klassiska indelningen i 

adelsståndets boendeformer. Herrn och frun hade separata privata rum i olika delar 

av huset. Att man och hustru skulle ha delat varandras liv och sängkammare var inte 

en självklarhet, tvärtom behövdes det skilda sällskapsrum och sängkammare för de 

äkta makarnas skilda sällskapsliv. Huset var inte den borgerliga familjens hemvist, 

utan skulle tillfredsställa långt flera behov. Utrymmen för offentliga mottagningar 

och festligheter samt halvoffentliga salonger och soaréer var ett måste för 

hovrättspresidenten, som var kronans högsta ämbetsman på orten.615 

Bostadsvåningens rum har varit ljusa. Golvet var av gran, golvfrisen av öländsk 

kalksten, taket vitt. Nedre delen av väggen täcktes av en knappt meterhög halvfransk 

panel, dörrarna var helfranska. Ovanför dörrar och fönster fanns enkla överstycken. 

Alla trädelar var målade med en ljus pärlgrå färg. Väggarna var från början vita, men 

redan Carl Bonde lät sätta upp egna tapeter på väggarna. Husets kakelugnar var vita 

                                                
611 Göta hovrätts presidentbostad var separat. Presidenten Gustaf Posse tog initiativ till en särskild 
ämbetsbostad för presidenten. Under slutet av 1660-talet köptes en gård vid Storgatan för detta ändamål. 
Den var länge i dåligt skick. Bendz 1935, s. 90–92. 
612 Fogelmarck 1957, s. 61. 
613 Fogelmarck 1957, s. 62. 
614 Se ritningar i ÖÄ:s arkiv, RA, Stockholm, eller t.ex. i Harju 1997, s. 188. 
615 Norbert Elias har beskrivit rumsindelningen i den franska aristokratins palats och hotell i Elias 1983, s. 
50–53.  
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förutom matsalens, som var blåvit. Både i övre och nedre våningen hade man inrättat 

dubbla fönster.616 

Från den åttkantiga vestibulen efter förstugan steg man upp längs med en enkel 

och odekorerad trappa till ämbetsvåningen, där den magnifika domsalen med 

påkostad utsmyckning dominerade. Till domsalen, som var placerad i det nordvästra 

hörnet, kom man antingen genom ett förmak eller genom kansliet. I den södra delen 

av våningen fanns rum för notarierna, aktuarien, kamrererna, advokatfiskalerna och 

vaktmästare samt arkivet.617 Något dess mera utrymme för arkitektens fantasi fanns 

inte i denna fråga, detta var utrymmen som måste finnas i ett hovrättshus. Förutom 

domsalen var utrymmena sparsamt och enkelt inredda. Golvet var liksom i 

bottenvåningen av gran, frisen av Ölandssten. Väggarna var vita med halvfranska 

paneler. Alla fasta trädelar var pärlgrå till färgen. I domsalen, förmaket, kansliet och i 

vaktmästarens rum fanns blåvita kakelugnar. I de övriga rummen var de gröna.  

Domsalen var 17 alnar och sex tum lång och 11 alnar 21,5 tum bred, d.v.s. 70 

m2. Takhöjden var nio alnar 3,5 tum, d.v.s. 5,4 m. Golvet var av gran. Två tum tjocka 

bräder bildade ett mönster av fyra rutor, som kantades av en kalkstensfris. Endast här 

var taket täckt av gips. Ovanför bröstpanelen var väggarna draperade med mörkblå 

tygtapet, dekorerad med rehausserade guldkronor. Överintendenten hade sänt 

förgyllda lister som uppsattes runt väggstyckena.618 Över dörrarna i salen uppsattes 

de tre skulpterade överstyckena som beskrevs ovan. Träfodringen i salen gick i 

pärlgrått. Fönsteröverstyckenas lister förgylldes också.619 Lorens Pasch stora porträtt 

av Gustaf III, som placerades mittemot entrén, bidrog till domsalens ståtliga 

utformning.620 

När huset invigdes 1786 användes ännu hovrättens gamla blå sammetshimmel, 

medan man väntade på att en ny i lämpligare storlek skulle förfärdigas. Himmeln 

hängde ovanför porträttet av Gustaf III. Någon ny presidentstol hade man inte heller 

hunnit förfärdiga, utan hovrätten fick ett tag till nöja sig med den gamla utnötta stol 

man hade använt sig av under de senaste tio åren. För att dölja stolens skick hade 

man inför invigningen överdragit den med blå lärft. Förutom presidentstolen följde 

också en del andra föremål med från rättens tidigare utrymmen, bl.a. två förgyllda 

                                                
616 Syneinstrument 30.10.1786, Vasa hovrätts arkiv Hb2, VLA. 
617 Enligt Lehtikanto 1976, s. 145, skiljde sig rumsfördelningen i verkligheten något från ritningarna.  
618 Syneinstrument 30.10.1786, Vasa hovrätts arkiv Hb2, VLA. 
619 Fogelmarck 1957, s. 488. Vasa hovrätts arkiv, syneinstrument 27.4.1785 och 30.10.1786, Vasa 
hovrätts arkiv Hb2, VLA 
620 Fogelmarck 1957, s. 488. Fotografi på porträttet hos Harju 1997, s. 235. 



  222 

pendyler, hovrättens sigillpress, stolar, bord och skåp. De gamla möblerna målades, 

lagades och putsades för det nya huset. Tolv nya stolar av pärlfärgat trä och svart 

läder i sätet och ryggstödet hade anskaffats.621 

 

K u n g a m a k t e n s  n ä r v a r o  

Det nya hovrättshuset utgjorde en magnifik byggnad i Korsholm i utkanten av den 

lilla staden Vasa och det måste ha avtecknat sig med stor tydlighet mot den 

småskaliga omgivningen. Hela huset var vitmålat. Det var 70 alnar långt, 27 alnar 

brett och med taket inräknat 33 alnar högt. Huset täcktes av ett mansardtak.622 Den 

en aln (ca 60 cm) höga frisens inskription signalerade också på långt avstånd att detta 

var en offentlig byggnad av högsta dignitet. Vid sidan av huvudbyggnaden, på samma 

linje, hade man byggt två ekonomiflyglar. Flyglarna förenades med huvudbyggnaden 

och med tomtgränserna på bägge sidor genom rusticerade murar med portar. 

Sophia Albertina-kyrkan (efter kungens syster) och landshövdingsresidenset 

var de två stora byggnader, som tillsammans med hovrättshuset representerade 

överheten, den världsliga och den andliga. De kunde ha utgjort de centrala punkterna 

i en publik miljö där lagen, förvaltningen och religionen sörjde över invånarnas bästa. 

När man år 1777, redan i början av bygget, beslöt att ändra på hovrättshusets 

placering fick Adelcrantz i uppgift att planera husets omgivning på nytt. Eftersom 

marken mellan hovrättens nya plats och landshövdingsresidenset, som låg en bit 

längre bort, inte var lämplig vare sig för hovrätten eller för bostadshus beslöt 

Adelcrantz att föreslå en tredubbel allé, som skulle planteras med lindar. På bägge 

sidor om allén skulle tomter reserveras för hovrättens ledamöter, som skulle lyfta upp 

stadsbilden genom ”anständige våningshus”. Allén uppfördes, om än med aspar, och 

år 1785 var tre av de sex tomterna vid allén bebyggda.  

Att smycka städer med parker och trädkantade alléer – av både estetiska och 

hygieniska skäl – var en influens från den brittiska stadsplaneringen som hade spridits 

till kontinenten sedan 1740-talet. I denna plan för den södra delen av gamla Vasa 

skapade Adelcrantz förutom en hygienisk park à la mode, i stil med de parkområden 

som samtidigt planerades i Tavastehus, också en estetisk och monumental miljö som 

                                                
621 Syneinstrument 30.10.1786, Vasa hovrätts arkiv Hb2, VLA. 
622 I syneinstrumentet från 1785 sägs att hela byggnaden är rappad och målad med ljusgul färg, men i 
följande års slutgiltiga syneinstrument är husets färg vit. Syneinstrument 27.4.1785 och 30.10.1786, Vasa 
hovrätts arkiv Hb2, VLA.  
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betonade betydelsen av Gustaf III:s nya hovrätt.623 I kontrast till den trånga 

stadskärnan skapades i stadens utkant en rymlig trädgårdsstad formad av 

barocksymmetri. Allén bildade en lummig centralaxel från landshövdingshuset från år 

1748 i öster till hovrättshuset i väster.624  

Landshövdingshuset var dock p.g.a. misskötsel obeboeligt och landshövdingen 

bodde sedan 1773 inne i staden. Kronan sålde slutligen fastigheten på auktion. I 

vilken utsträckning man i planeringen har beaktat ett samspel mellan hovrättens och 

landshövdingens residens är svårt att säga. Ännu under första hälften av 1770-talet 

verkar det ha funnits planer på att rusta upp landshövdingsresidenset, som låg på 

”Korsholms vallar” på den plats där svenskarna redan på medeltiden hade uppfört en 

fästning. Fornforskaren Elias Brenner hade år 1701 skildrat svenskarnas ankomst till 

den plats som skulle få namnet Korsholm efter det stora träkors som uppsattes där. 

Den förste kände herren till Korsholm var Bo Jonsson Grip, som innehade 

fästningen under 14 år på 1300-talet. Landshövdingsresidenset på Korsholm hade 

alltså långa anor som borde ha gjort platsen viktig. 1747 hade man börjat bygga det 

senaste landshövdingshuset, som bestod av en elva fönster lång huvudbyggnad i en 

våning och två flygelbyggnader, men efter dryga tjugo år hade landshövdingen och 

hans kontor alltså lämnat den anrika platsen.625 

År 1776 var reparationsplanerna skrinlagda och det material som hade 

reserverats för arbetet hade använts till kronans brännvinsbränneri som var under 

uppförande i trakten. Landshövdingen friherre Bror Cederström försökte då själv 

köpa byggnaden och den mark den stod på. För ”befrämjande af stadens bättre 

utseende” skulle han på egen bekostnad anställa reparationer. Cederström föreslog 

att staden borde utvidgas att innefatta också landshövdingsresidensets kulle, vilket 

skulle ge byggnaden en fin ”simetrie och utsigt”.626 Han fick dock inte köpa 

residenset och förfallet fortgick. Fyra år senare stod det förfallna huset ännu kvar, 

trots att både Cederström samt kammarkollegiet och statskontoret hade förordat att 

kronan borde låta sälja på auktion det som ännu var användbart av huset. År 1780 

meddelade Cederström att huset var så illa medfaret av snö, storm och blåst att det 

                                                
623 Också Tavastehus och Heinola fick planerade parkområden då de utvidgades under denna tid. Samma 
trend nådde också östra Finland under Katarina II, t.ex. Viborg 1796. Ehrensvärd 1969b, s. 82. Se även 
Fogelmarck 1959, s. 488–489, Knapas 2006, s. 385–386. 
624 Lehtikanto 1976, s. 136. 
625 Aspelin 1892, s. 10–16. Om residensbyggnaden, se även Lilius 1988a, s. 101. 
626 Landshövdingen friherre Cederström till K.M:t 16.7.1776, i Sammansatta kollegier till K.M:t 5.9.1780, 
RA, Stockholm. 
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knappast liknade någon byggnad alls. Fortfarande rekommenderade han att gammalt 

järn och takbleck som fanns i behåll borde avyttras på auktion.627 

Trots att landshövdingsresidenset på Korsholms vallar inte byggdes upp på 

nytt kom den av Cederström föreslagna symmetrin delvis att förverkligas. I 

Adelcrantz plan över hovrättens omgivning på den nya platsen utformades området i 

samspelet mellan de två residensen. Om landshövdingens hus på vallarna längre år 

1786 fanns i landskapet är svårt att säga. Däremot är det känt att Cederström, som en 

fortsättning på aspallén, hade låtit uppföra en stor barockträdgård i anslutning till 

residenset.628 En byggnad som med säkerhet prydde stadsbilden både 1776 och 1786 

var Sophia Albertina-kyrkan, som ju också kom i användning i samband med 

hovrättens ceremonier. Den medeltida S:ta Maria-kyrkan hade fått sitt nya namn efter 

prinsessan Sofia Albertina år 1753, då den hade återinvigts efter en omfattande 

ombyggnad till korskyrka. Arbetet med kyrkan och med landshövdingens hus 

härstammar alltså från samma tider.629  

 

 

                                                
627 Sammansatta kollegier till K.M:t 5.9.1780, RA, Stockholm. 
628 Lilius 1988b, s. 109. 
629 Bidrag till Vasa stads historia I 1912, s. 31–40. 
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10  De olyckligas skydd – de ondas undergång 

 

K u n g e n ,  ä m b e t s m ä n n e n  o c h  k o n s t n ä r e r n a  

 

Gustaf III gav Vasa hovrätt stor dignitet inte bara genom att själv närvara vid dess 

instiftelseakt sommaren 1776, utan också genom att personligen planera ceremonin. 

Att instifta rätten inför sittande råd var som alternativ inte storslaget nog, utan 

drottningens stånddrabantsal reserverades för tillställningen och både inhemska och 

utländska gäster inbjöds att delta. I stället för att låta hovrätten permanent arbeta 

exempelvis i de utrymmen som man först hyrde av borgmästaren i Vasa, bestämde 

kungen att ett helt nytt rättshus skulle byggas. Hovrättsprojektet handlade om en 

upplyst strävan att göra lagen och rätten tillgänglig för alla undersåtar i riket, men det 

har här också tolkats som ett led i Gustaf III:s manifestation av sig själv som en god 

och rättrådig kung i bjärt kontrast till det frihetstida ”vanstyre”, som kungen hade 

profilerat sig mot i samband med statsvälvningen och genom den räfst mot 

ämbetsmännen och Göta hovrätt som genomfördes året innan.  

Ceremonin i Stockholm då Gustaf III själv instiftade hovrätten avtecknar sig 

som en av kungen noga iscensatt ”kunglig situation”, en scen som konkretiserade 

hans roll som reformator-konung. Alla avbildningar, den slagna medaljen, de 

påföljande ceremonierna och hovrättens arkitektur och emblemvärld tjänade syftet 

att slå fast och sprida denna första iscensättning. Gjörwell skriver i ett brev om 

Gustaf III:s förmåga att under instiftningsdagen den 28 juni 1776 på en kort tid 

anamma flera roller: ”sedan man om förmiddagen sett Konungen i hela sin skrud och 

ståt presentera en Roi-Legislateur, [fick man] se honom om eftermiddagen i surtout 

och med en enda page hälsa på gubben Berch i antiquitets-archivo”.630 I detta korta 

konstaterande fångar Gjörwell själva instiftningsaktens och hela hovrättsprojektets 

kärna. Det är en Roi législateur, en upplyst, fast, lagstiftande och rättskipande konung, 

som framträder inför sitt hov och sitt folk genom olika medier, genom tal, dekor, 

ceremoni, medaljer, konst och arkitektur. Eftersom hovrätter inte grundades 

regelbundet fanns det ingen modell att följa. Gustaf III kunde utforma allting för att 

passa just de behov som var aktuella år 1776. När kungen år 1789 och under 

brinnande krig grundade Högsta domstolen, som ersatte justitierevisionen som 

högsta rättsliga instans i riket, beslöt han att dess första sammanträde skulle ske utan 

                                                
630 Gjörwell till Alströmer 1.7.1776, i En Stockholmskrönika 1920, s. 172. 
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ceremoni. Han var då inte heller själv närvarande vid sammanträdet. Här var syftet 

uppenbarligen att tona ned den stora förändring som Högsta domstolen innebar, 

framför allt eftersom den tillkom som en konsekvens av att rådet avskaffades vid 

införandet av förenings- och säkerhetsakten.631 

I grundandet och skapandet av Vasa hovrätt iscensattes många viktiga teman: 

relationen mellan kungen och undersåtarna, kungen och ämbetsmännen samt kungen 

och lagen. Dessa var samtliga centrala relationer för en kung som fyra år tidigare 

hade avtvingat ständerna en stor del av makten. Efter femtio år av ständervälde och 

svag kungamakt måste Gustaf III skapa en ny svensk kungaroll och omdefiniera den 

kungliga maktens relation till omgivningen. Kungens maktposition efter 1772 måste 

legitimeras genom ett delvis nytt politiskt symbolspråk, genom nya eller 

omdefinierade begrepp, metaforer, identifikationer. I forskningen har man talat om 

en ”maktens teater” som både speglar och formar maktförhållanden, hierarkier och 

relationer.632 En av Gustaf III:s första roller i denna teater var rollen som kungen-

reformatorn, en Roi législateur. Han uppträdde under sina första regeringsår både som 

”de olyckligas skydd”, som avskaffade tortyren, begränsade användandet av 

dödsstraff och förbättrade undersåtarnas tillgång till rättsväsendet, och som ”de 

ondas undergång” som varnade och straffade korrumperade ämbetsmän och 

domare.633 

Det gustavianska Sverige uppbyggdes konkret genom uppförande av publika 

byggnader, städer, vägar och fästningsverk, på ett statsrättsligt plan genom lagar och 

förordningar och på ett symboliskt plan genom ceremonier, pamfletter och skrifter, 

medaljer, teaterpjäser, opera eller vitterhetsalster. Den nya hovrätten i Vasa var en del 

av detta bygge på alla nivåer. Det är dock samma språk, samma symboler och 

begrepp som förekommer i till synes vitt skilda områden som rättskipning, politiska 

tal, stadsplanering och medaljhistoria. De utgör en del av samma idévärld.  

Den viktigaste aktören i Gustaf III:s iscensättningar var alltid Gustaf III själv. 

Det var i första hand hans intentioner som tog olika former i sten, skrift, tyg, metall, 

tal och gester. Kungen agerade dock inte ensam. Han hade rikets råd och sitt hov, 

sina betrodda, sina gunstlingar omkring sig. Dessa deltog i ceremonin i Stockholm, 

och de kan också ha varit med om planeringen på något plan. Hovkanslern friherre 

                                                
631 Wedberg 1922, s. 28. 
632 Se t.ex. Wortman 1995, s. 4, McGowan 1989, Strong 1973. 
633 ”Miseris perfugium, malis pernices” var mottot på hovrättsmedaljen som diskuterades ovan. 
Dikotomin mellan mildhet och stränghet förekom ju också i Gustaf III:s ovan behandlade tal till den 
samlade publiken på Stockholms slott 28.6.1776. 
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Fredrik Sparre skriver i sin dagbok att han några dagar före instiftningsakten hade 

äran att dinera med kungen, som efter måltiden läste upp de två tal han hade 

förberett för tillställningen. Sparre verkar dock inte ha blandat sig i talens innehåll 

eller utformning. Av koncepten i den Gustavianska samlingen i Uppsala 

universitetsbibliotek att döma har kungen skrivit talen själv. Kungens strafftal till 

Göta hovrätt hösten 1773, som var skrivet av kanslipresidenten Ulrik Scheffer, visade 

att Gustaf III kunde sätta sin prägel också på tal skrivna av andra. Det korta stycke, 

som kungen själv sköt in i talet ändrade dess prägel markant så att det blev mera 

kungacentrerat.  

Överintendentsämbetet med överintendenten friherre Carl Fredrik Adelcrantz 

var den instans som kungen samarbetade med i arkitekturfrågor. Under frihetstiden 

hade överintendentsämbetet varit det viktigaste styrande organet i byggnadsfrågor 

som också kungen och drottningen måste rådfråga. Den gustavianska statsvälvningen 

förändrade också detta förhållande till kungens förmån. Under 1770-talet 

samarbetade kungen och överintendenten i många byggnadsprojekt, och 

förordningen om publika byggnader från år 1776 måste ses som en gemensam 

produkt. När Gustaf III bad Adelcrantz planera ett hovrättshus kom han med vissa 

strikta direktiv om hur huset skulle genomföras, varefter kungen endast tillfogade 

några få detaljändringar till överintendentens förslag.  

Hovintendenten Jean Eric Rehn lydde under överintendenten. Till hans 

uppgifter hörde att planera inredning och dekoration för kungliga fester och 

ceremonier, och han har förmodligen varit engagerad för planeringen av ceremonin i 

Stockholm. Dessutom har de ledande konstnärerna och hantverkarna i Stockholm 

deltagit i skapandet av porträtt (Pasch), gravyrer (Pilo), medaljer (Ljungberger) och 

ornament. Detta är namn som vi känner igen från Gustaf III:s övriga, förverkligade 

och oförverkligade, bild- och tavelprojekt. Det var konstnärer som ingick i ett 

patronus–klient-förhållande med kungen och som väl kände hans önskemål och 

visioner. 

Vid sidan av dessa aktörer i Stockholm får man inte glömma bort scenen i 

Finland. Konungens och rikets högsta ”nämnd” i Vasa – hovrätten – representerade 

den kungliga lagen och rätten lokalt i Österbotten samt delar av Savolax och Karelen. 

Hovrättsledamöterna hade deltagit i ceremonin i Stockholm och representerade 

således en direkt kontinuitet från kungens slott till Vasa och Finland. Presidenten 

friherre Kurck hade hållit ett underdånigt tal, och han hade mottagit rättens fullmakt 
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och sigill samt rikets lag och regeringsform ur kungens hand. Hovrättsråden 

Silfversparre och Tandefelt hade fått fullmakten och lagböckerna av presidenten, och 

samtliga ledamöter hade fått kyssa konungens hand. När friherre Kurck den 3 

oktober 1776 anlände till Vasa emottogs han i hamnen av stadens kavallerikår. 

Utanför staden väntade landshövdingen med alla ämbetsmän och samtliga i staden 

varande ståndspersoner, och vid tullporten stod stadens borgmästare och magistrat 

för att hälsa presidenten välkommen. Sexton kanonskott lossades till hans ära och 

kavallerikåren paraderade utanför presidentens logis.634 

Också vicepresidenten Silfversparre hade en mycket tongivande roll i Vasa. 

Det var han som ansvarade för hovrättshusets uppförande: han såg till att kungens 

och arkitektens önskemål genomfördes, han rapporterade om arbetet till Stockholm, 

han förmedlade uppgiften om den hjälp som traktens bönder erbjöd bygget och såg 

till att de blev vederbörligen avtackade. Då grundstenen till huset äntligen lades på 

drottningens födelsedag i juli 1779 var det vicepresidenten Silfversparre som i 

presidentens frånvaro ledde ceremonin och höll ett tal.635 Vid sidan av hovrättens 

ledamöter måste också andra lokala ämbetsmän ses som viktiga aktörer i den lokala 

miljön. Landshövdingarna Cederström och Tandefelt (tidigare hovrättsråd) samt 

militärer vid Österbottens regemente deltog i olika sammanhang i hovrättens 

ärenden, liksom också kyrkan var involverad i att förmedla ”lagstiftarkonungens” 

budskap. Den nya hovrättens grundande kungjordes i alla kyrkor i rättens domsagor 

och även om själva instiftningsceremonin i Stockholm inte föregicks av en gudstjänst 

ingick detta kyrkliga inslag i alla ceremonier i Vasa.  

 

 

C e r e m o n i ,  t e x t  o c h  b i l d  

 

Rättens budskap förmedlades genom många medier på flera nivåer. Samma motiv 

och symboler återkom presenterade på olika sett genom ord, bild och aktion. För det 

första har vi ceremonins nivå som genom dekor, regi, tal och föremål har talat till de 

närvarande. Den omedelbara publiken var ganska begränsad. Vid instiftningsakten i 

Stockholm var publiken exklusiv. Vid ceremonierna i Vasa närvarade en lokal publik, 

                                                
634 Inrikes Tidningar 24.10.1776. 
635 Presidenten Kurck har beskrivits som en skicklig domare med stor auktoritet. Han bosatte sig dock 
aldrig helt i Vasa, utan vistades där endast när rättens sessioner pågick. Luukko 1981, s. 569. Därför är 
det mycket sannolikt att Kurck inte har varit i Vasa 3.7.1779. Av hierarkiska skäl skulle Kurck givetvis ha 
hållit talet om han hade varit på plats. 
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som inte till sin börd eller ställning var lika förnäm som deltagarna i Stockholm. 

Grundstenen till huset lades på drottningens födelsedag år 1779 ”i Särskildte Staters 

och en stor Folksamlings närvaro”.636 När hovrätten installerade sig i det nya 

residenshuset år 1786 var inte endast adliga militärer och ämbetsmän inbjudna, utan 

alla stånd var representerade. Som Silfversparre skrev till hovkanslern Fredrik Sparre 

bestod traktens invånare främst av bönder och präster, varför det var naturligt att 

också dessa stånd skulle delta i ceremonierna. Borgarna representerades av Vasa stads 

magistrat. Hovrättens ledamöter, landshövdingen och representanterna för 

Österbottens regemente stod för det adliga inslaget. 

Ceremonierna var påkostade och storslagna medel att påverka en publik, men 

de var kortvariga. Deras livslängd förlängdes dock genom att de överfördes eller 

omvandlades till ett annat medium, som också ökade den samtida publiken markant, 

nämligen till skrift eller bild. Med förlusten av ceremonins omedelbarhet och 

suggestiva prakt vann man i livslängd och spridning. Instiftningsakten i Stockholm 

protokollfördes och publicerades på svenska, finska och franska. Dessutom 

publicerades i några tidningar redogörelser för vad som hade tilldragit sig på slottet 

den 28 juni 1776. Inrikes tidningar rapporterade utförligt om ceremonin den 1 juli 

1776. Den 27 juni hade tidningen anmält att hovrättens ”instigtelse” skulle äga rum 

på slottet följande dag. I Anders Lizelius tidning Suomenkieliset Tieto-Sanomat beskrevs 

akten också i juli samma år. I Inrikes Tidningar rapporterades också senare om 

ceremonierna i Vasa.637  

Om tidningarnas berättelser utgick från det tryckta protokollet hade detta 

tillkommit mycket snabbt, eller kanske redan varit skrivet före ceremonin. 

Tidningarna kan ha haft tillgång till handskrivna beskrivningar och till 

ceremoniordningen, men det finns mycket som tyder på att protokollet egentligen 

har tillkommit före ceremonin. Bland Gustaf III:s efterlämnade papper i den 

gustavianska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek finns ett koncept till 

”Protocoll Hollet vid Wasa Hofräts in[s]talering som skedde på Stock: slott d. _ J. 

1776” av kungens hand. Det verkliga protokollet är signerat av statssekreteraren och 

justitierevisionssekreteraren J. Wallencreutz, och endast justerat av Gustaf III, men 

konceptet kan tyda på att kungen är den egentliga författaren. Om han hade planerat 

                                                
636 ”Underdånig Berättelse angående Wasa-HofRätt i StorFurstendömet Finland författad uti Julii Månad 
1802”, handskriven berättelse, Vasa hovrätts museirum. Tydligen har hovrätten författat flera handskrivna 
exemplar av berättelsen. Ett andra exemplar finns i Westinska samlingen 482, UUB. 
637 Inrikes Tidningar 27.6 och 1.7.1776 samt Suomenkieliset Tieto-Sanomat nr 13, juli 1776. Den senare 
har getts ut i facsimilutgåva av Finska litteratursällskapet, SKS år 1959.  



  230 

ceremonins alla detaljer kunde han också skriva ett koncept för protokollet i förväg. 

Att aktens datum dessutom saknas i kungens koncept stöder uppfattningen att det är 

skrivet före den 28 juni 1776.638 

Förutom att den stora ceremonin år 1776 kom att beskrivas i tryck på tre språk 

producerades också andra trycksaker, som i anslutning till hovrätten talade om 

kungen, lagen och det allmänna bästa. Hovrättsinstiftelsen verkar dock inte ha 

inspirerat till någon större kreativitet bland skillingvismakare eller andra skalder. 

Endast den produktive Lars Colling (”den blinde”) har fattat pennan och skrivit 

några strofer om händelsen som sedan trycktes på Lars Wennerbergs tryckeri i 

Stockholm. Två plakat om bönderna i Ilmola och Storkyro trycktes – tydligen endast 

på finska – år 1776 och 1777.639 Dessa tryck måste i första hand ha varit riktade till 

traktens allmoge som av allt att döma var föredömligt läskunnig.640 Tio år senare 

trycktes också ett utdrag av protokollet över hovrättens första session i det nya huset. 

Utdraget var naturligtvis på svenska. Det är intressant att se att man faktiskt har 

bemödat sig om att nå också den finsktalande befolkningen i skrift: genom den 

Lizeliuska tidningen, genom separata trycksaker och, inte att förglömma, genom en 

av marmortavlorna i själva hovrätten. 

Det skrivna och tryckta ordet var det mest spridda mediet som kom till 

användning i detta sammanhang. Att texter har tryckts inte bara på svenska, utan 

också på franska och finska, visar på en ambition att nå så många som möjligt i det 

svenska riket – och också utanför det. Den unge Gustaf III hade ju redan tidigare 

skickat meddelanden om sina reformer till Voltaire och till fysiokraterna kring 

tidskriften Nouvelles éphémérides économiques.641 Hur stor spridningen av den här typen av 

trycksaker och tidningsartiklar var är inte lätt att säga. Läskunnigheten var rätt så 

utbredd i riket så texterna borde ha haft en potentiellt stor publik.  

                                                
638 Jämför ”Protocoll hållet vid Wasa Hofrätts installering”, Gustavianska samlingen F 411, UUB, och 
Protocoll 1776. 
639 [Gustaf III] 1777 och [Gustaf III] 1778. Det är möjligt att ett liknande plakat om tack till invånarna i 
Pedersöre har tryckts, men något sådant har inte tills vidare uppdagats. 
640 Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet fanns i södra och mellersta Österbotten en religiös 
grupp eller rörelse av bönder och hantverkare, s.k. mystiker, som kännetecknades av ett särpräglat 
intresse för litteratur och böcker. Man inte endast läste böcker inom denna rörelse, utan skrev av och 
t.o.m. översatte böcker. På detta sätt spreds både andlig och världslig litteratur bland bönderna. Ungefär 
230 manuskript av dessa mystiker har bevarats till i dag. Bland de mest framstående avskrivarna var 
Mikko Sauso i Lillkyro, Samuel Rinta-Nikkola i Ilmola och Jaakko Norrgård i Mustasaari (senare 
Korsholm). Läskunnigheten och intresset för det skrivna ordet torde alltså ha varit stort i dessa trakter 
redan på 1770- och 1780-talet. Se Grönroos 1971, Grönroos 1972, Lankinen 1994. Rinta-Nikkolas 
översättning av Daniel Djurbergs Geografi för begynnare har getts ut av Finska litteratursällskapet. Se 
Djurberg (utg. Laine) 1999. 
641 Boberg 1951, s. 41–42, om tryckfrihetsförordningen. 
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Förutom det skrivna ordet kunde bildframställningar – gravyrer, målningar och 

medaljer – få en större publik än ceremonin. Bilder kan kanske tala starkare till 

människor än skriftliga redogörelser. Carl Gustaf Pilos lavyrer över ceremonin i 

Stockholm fångade kanske mer än en text den omedelbarhet som präglade 

ceremonin, men eftersom bilderna aldrig utfördes i gravyr kom de inte till någon 

spridning i riket. Inte heller den medalj som präglades för tillfället eller det porträtt 

föreställande kungen av Lorens Pasch som upphängdes i hovrättens domsal fick 

någon stor publik. Medaljen, som präglades i silver och brons, har inte varit 

tillgänglig för var man och kungens porträtt kunde endast ses av dem som hade 

tillträde till domsalen. Den samtida publiken för den här typen av material var således 

mera exklusiv, men mycket av det konstnärliga riktade sig också till eftervärlden. Det 

kopparskrin med medaljer och metallmynt som lades i byggnadens grund när 

grundstenen lades år 1778 var tänkt för en fjärran framtid. Eller kanske var poängen 

snarast att samtiden skulle ges tillfälle att fundera på vad eftervärlden skulle se. I sitt 

tal påminde Silfversparre om möjligheten att skrinet en dag skulle kunna komma 

inför de efterkommandes ögon. Då skulle dessa människor kunna betrakta bilder, 

som skulle tala till dem om ”en regent med det bästa hjärta, med ett lysande förstånd 

och den största kärlek för menniskor och undersåtar”. 

För eftervärlden att beundra, liksom för samtiden, byggdes också 

hovrättshuset. Det skulle bl.a. bli en påminnelse om Gustaf III:s första besök i 

Finland. Huset talar till betraktaren på flera plan. Det första intrycket gör husets 

åtminstone relativa storlek och magnifika miljö. Hovrätten är byggd för att imponera. 

I eget majestät tronar den eleganta vita byggnaden i ändan av en luftig allé. Frans 

Michael Franzén har i dikten Knesen i Wasa 1809 beskrivit det intryck byggnaden 

kunde ge. I dikten låter Franzén en rysk furste under sitt besök i (gamla) Vasa 

imponeras av hovrätten: 

 

Hit, och kring all vår jord, från Östern vandrar ljuset. 
En Knes, från Östern länd, i Wasa sig befann 
Och såg dess Hofrättshus. Charmant! utropte han: 
Är det på stället bygt, I Finland bygt, det huset?642 
 

Husets storlek och elegans i relation till sin omgivning kunde vem som helst inse och 

gripas av, det krävde inga förhandskunskaper. I Eric Tunelds Geografi Öfver 

                                                
642 Franzén 1868, s. 262. 
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Konungariket SWERIGE (6:e uppl. 1792) beskrivs byggnaden som ”näst Kongl. 

Slottet i Stockholm, bland de prydligaste och vackraste i Riket.”643 Den var tillräckligt 

fin för att få ett eget avsnitt i skriften Bibliothéque Suédoise, ou recueil de variétés littéraires et 

politiques concernant la Suède (1783) av Jean Pierre Catteau, pastor i den franska 

reformerta kyrkan i Stockholm. ”Cet èdifice est d’un goût noble & d’une grande 

étendue”, skrev han.644 Om man fördjupar abstraktionen ett steg kan man betrakta 

arkitekturens och stilens betydelse. Den franskklassicistiska byggnadsstilen, dess 

pilastrar, fris och attika, kunde å ena sidan, utan dess mera kunskaper om arkitektur, 

uppfattas som någonting annorlunda och högtidligt, officiellt i sin miljö. För den som 

var mera initierad i tidens byggnadskonst signalerade arkitekturen att det var en 

offentlig byggnad. Om betraktaren vid anblicken av de dorisk-toskanska pilastrarna 

inte genast tänkte på romarnas forum och basilikor associerade man förmodligen 

ändå till makt, överhet samt stränga och enkla medborgerliga dygder.  

Ytterligare vägledning utöver den rena arkitekturens språk gav husets bild- och 

textprogram. På den över en halv meter höga frisen uppgavs på latin att det var 

Gustaf III som i sitt tolfte regeringsår hade uppfört byggnaden för Themis. Den som 

var osäker på vad Themis egentligen representerade kunde, sedan 1802, studera den 

relief som hängde ovanför ingången och igenkänna spöknippet och en main de justice. 

För dem som hade anledning att träda in i huset, fanns mera att begrunda på denna 

bild- och textnivå. Den åttkantiga foajén gav sannolikt ett majestätiskt intryck i sig 

och där kunde man också begrunda marmortavlorna som tackade bönderna i Ilmola 

och hyllade deras medborgerliga dygd. Först då man hade tillträde till domsalen stötte 

man på den egentliga bildprakten i form av emblem och porträtt. Presidentens 

bostad i bottenvåningen var inte dekorerad på samma sätt även om den var ett 

offentligt residens där det ordnades mottagningar, middagar och baler.  

De olika medierna – ceremonierna, texterna, bilderna och huset – bildar en 

sammanhängande väv som förmedlar och uttrycker samma grundtema om kungen, 

undersåtarna, rätten och lagen, men på olika sätt och med olika betoningar. Genom 

ceremonier vände man sig till en mindre och exklusiv eller lokal grupp och genom 

tryckta texter och bilder nådde man en bredare publik och t.o.m. flera språkgrupper. 

Genom det visuella, prakt och magnificens, talade ceremonierna och huset i sig till 

betraktarens känslor; de rörde, bländade, tjusade och imponerade. Både hovkansler 

                                                
643 Tuneld 1792, s. 98. 
644 Catteau 1783, s. 73–74.  
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Fredrik Sparre och kammarherre Gustaf Johan Ehrensvärd beskrev instiftningsakten 

i Stockholm som ”auguste”, d.v.s. upphöjd, högtidlig eller vördnadsvärd.  

Att endast vända sig till publikens känslor räcker dock inte. Man måste också 

ha argument som riktar sig till förnuftet. Ceremonierna, trycksakerna och huset 

byggde därför också på förnuftsbaserade element. Gustaf III ”undervisade” med sina 

tal i genus demonstrativum i Stockholm publiken i drottningens stånddrabantsal. På 

lokalnivån i Vasa undervisade och förmanade presidenterna Kurck och Bonde i sina 

tal 1776 och 1786 festpubliken. Också emblemen på hovrättens hus hade en 

undervisande karaktär, förutom att de var dekorativa och signalerade husets 

högtidliga och offentliga funktion. Bildreliefen över ingången talade om överhetens 

auktoritet och makt att döma brottsliga. Relieferna i domsalen balanserade budskapet 

om straffet med en påminnelse också till domarna om att rätten skall vara opartisk 

och rättvis; svärdet och spöknippet kompletterades av vågskålen och ögonbindeln. 

På detta sätt kan de ovan beskrivna medierna ses och analyseras som en enda 

stor retorisk text. Liksom talaren i den retoriska traditionen väljer en del argument 

som åberopar publikens förnuft (logos) och andra som talar känslans språk (ethos och 

pathos) har också budskapet om Vasa hovrätt inslag av bägge dessa dimensioner. 

Budskapet har sedan formulerats med olika retoriska stilfigurer och troper, som bild, 

handling, text, byggnad. I retoriken skulle man tala om narrationer, metaforer, 

personifikationer, exempla etc. Innan vältalaren har kommit till de språkliga figurerna 

(elocutio) har han eller hon börjat med att finna lämpliga argument (inventio) och 

disponerat dem (dispositio). Detsamma gäller också den textväv som handlar om 

projektet Vasa hovrätt.  

Gustaf III:s roll som Roi législateur byggdes upp av flera element. Stoffet till de 

argument eller motivkretsar som förmedlades genom de olika medierna fann man i 

t.ex. historien, traditionen, litteraturen, filosofin och statsläran. Dessa arrangerades i 

lämpliga helheter beroende på den aktuella publiken. Ofta kan man finna flera lager 

av budskap som förmedlas genom dessa medier. Alla kunde t.ex. inte tolka texter på 

latin, men de insåg bildernas symbolik. Somliga kunde tyda allegoriernas referenser 

till antikens hjältar, som Herkules eller Caesar, samtida förebilder bland de enväldiga 

monarkerna eller det förgångnas Vasakungar, medan andra i första hand upplevde ett 

imponerande spektakel.  
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M o t i v k r e t s a r n a  

 

A n t i k e n s  h e r o e r  

I genomgången av de olika nivåerna för projektet Vasa hovrätt, från dess första 

instiftande sommaren 1776 till invigningen av den nya byggnaden tio år senare, har 

det framgått att Gustaf III och hans medaktörer använde sig av referenser till en bred 

repertoar av motivkretsar och berättelser. Dessa undertexter av citat, lån, metaforer 

och allusioner bildade en ny ”intertext”, som manifesterades genom olika medier. 

Den klassiska världen med dess auktorer, hjältar och konflikter ingick som en central 

referenspunkt i 1700-talets idévärld och utgjorde ett självklart förråd av roller, tecken 

och modeller. Sedan barnsben hade främst små gossar, som hade tillgång till 

undervisning, läst klassiska texter för att lära känna inte bara latinet, utan också 

historien och moralen. Ciceros brev och tal, romerska historiker som Cornelius 

Nepos, Sallustius och Livius, samt poeterna (les anciens) var lika kända som de 

samtida, moderna författarna och den klassiska myt- och fabelvärlden erbjöd vid 

sidan av Bibelns berättelser en stående repertoar av allegorier och 

personifikationer.645 Antikens gudar och hjältar anlitades sedan renässansen som 

återkommande allusioner, som illustrerade kungligheternas makt, dygder och bragder. 

Olympus och Parnassus, men också den klassiska tidens historiska personer och 

händelser, utgjorde en rik och omfattande korpus med motiv och stoff för 

tidigmoderna poeter och konstnärer. T.ex. Herkules, Achilles eller Alexander den 

stores stordåd parallelliserades med tappra och framgångsrika kungar och furstar, 

utan att det spelade någon roll om förebilden var en mytisk gestalt eller en historisk 

person.646 

I textvärlden kring Vasa hovrätt spelar de bibliska referenserna en marginell 

roll. De förekommer närmast som hänvisningar till den Allsmäktige. De bibliska 

berättelserna hörde inte heller egentligen till Gustaf III:s egna retoriska repertoar. 

                                                
645 Skuncke 1993, s. 129–133 och särskilt om Gustaf III:s undervisning s. 136–142. Broberg 1997, s. 16. 
646 McGowan 1989, s. 246–247. Om Ludvig XIV:s Frankrike finns det många studier. Se Burke 1996 för 
en populär sammanfattning av kungabilden under hela Ludvig XIV:s regeringstid, Néraudau 1986 om de 
olympiska metaforerna, Cleary 1999 utformandet av Places royales under Ludvig XIV:s och Ludvig 
XV:s tid. Ludvig XIV:s historiograf C.-C. Guyonnet de Vertron publicerade år 1686 en handbok om 
inskriptionskonsten: Le Nouveau Pantheon, ou le Rapport des divinitez du paganisme, des héros de 
l’antiquité et des princes surnommes grands aux vertus et aux actions de Louis-le-Grand, avec des 
inscriptions latines et françoises en vers et en prose, pour l’histoire du roy, pur les revers de ses 
médailles, pour les monuments publics. I 1700-talets värld var Katarina II en lärdomens och 
vetenskapernas Minerva, liksom också den svenska drottningen Lovisa Ulrika. Kungen av England kunde 
framställas som Neptunus, medan Fredrik II av Preussen ofta representerades som krigsguden Mars. 
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Den antika historien och mytologin ingick däremot som en levande del av den 

gustavianska litteraturen, konsten och arkitekturen. På Vasa hovrätts sigill finns en 

Herkules som kuvar hydran. Halvguden var här en metafor både för hovrätten, som 

skulle krossa brottsligheten i det nordliga Finland, och för Gustaf III, som genom 

sina reformer och lagar krossade anarkins och egennyttans hydra i hela riket. Gustaf 

III som Herkules är en bekant, om än inte ofta återkommande, bild från den 

gustavianska tiden. Sommaren 1776 kom Herkules som allegoriskt motiv till 

användning också vid det tornerspel som kungen arrangerade på Ekolsund i augusti. 

De 14 riddarnas sköldar pryddes med noga utvalda sinnebilder och deviser. Motivet 

på Gustaf III:s sköld var detsamma som på Vasa hovrätts sigill som kungen hade 

överräckt till hovrättens president två månader tidigare: Herkules och den lerneiska 

hydran. Devisen löd: FACTA LABORE VIA EST, ”vägen är banad genom mycket 

arbete”.647  

Rättrådiga konungar ur den bibliska och antika historien, såsom Lykurgus, 

Solon, David eller Salomon, hörde däremot inte till den gustavianska repertoaren.648 

Gustaf III porträtterades hellre i den aktivare Herkulesgestalten, som en tapper och 

kämpande hjälte. Ibland kunde kungen också avbildas som Apollon, liksom i Sergels 

staty nedanför Slottsbacken i Stockholm, men denna beskyddare för musiska konster 

och medicinen passade inte in i den rättsliga kontext som Vasa hovrätt utgjorde. 

Överlag kan man säga att den antika gudavärlden nästan lyser med sin frånvaro i de 

olika ceremonierna som firade hovrättens tillkomst. De antika referenserna finns 

främst i medaljens och sigillets bildvärld samt i det till Themis helgade hovrättshusets 

arkitektur. 

Byggnadens klassicistiska utformning och inskriptionen på frisen knyter 

hovrätten till den klassiska traditionen, till antikens Rom, som också medaljens bild 

och legend går tillbaka på. Att hugga in sentenser och budskap i sten var en klassisk 

genre som i Vasa tillämpades på latin, svenska och finska. När Adelcrantz också av 

                                                
647 Rangström 1992c, s. 228–229. Gustaf III återupplivade under 1770- och 1780-talen riddarspelens och 
karusellernas tradition i Sverige. Under Gustaf II Adolfs, Kristinas och Karl XI:s tider hade man infört 
torneringar och riddarspel efter europeisk modell. Gustaf III:s riddarspel är influerade av dessa svenska 
förebilder samt av Ludvig XIV:s franska karuseller och den italienska renässansens upptåg. Rangström 
1992a, s. 144–145, och Rangström 1992b, s. 221. 
648 Detta till skillnad från Katarina II, som i samband med sammankallandet av den lagstiftande 
kommissionen jämfördes med antika regenter. Michail Cheraskov skrev bl.a. en novell, Numa eller det 
blomstrande Rom (1768), vars grundintrig härstammade från Plutarkos. Chersakov gjorde det dock tydligt 
för läsaren att det handlade om en allegori över Katarina II och Ryssland. I en panegyrisk dikt, som 
föregår novellen, hyllas Peter den store och Katarina den stora som Lykurgus och Numa. Wortman 1995, 
s. 124, Baehr 1978, s. 6. 
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ekonomiska skäl valde byggnadens doriska pilastrar tänkte han på romarnas forum 

och basilikor där rätt hade skipats av de gamle, les anciens. Lagen och rätten hade en 

levande klassisk tradition, som också medaljens ”miseris perfugium malis pernicies” 

alluderade på. Sallustius hade under det sista århundradet före Kristus illustrerat två 

motsatta ståndpunkter till straffet genom tal av Caesar och Cato. Samma diskussion 

var fortfarande aktuell i det gustavianska Sverige.  

 

G u s t a v e r n a  

Kungens egna tal vid invigningsceremonin i Stockholm 1776 saknade alla slag av 

mytologiska eller andra metaforer och allegorier. Den enda han jämförde sig med var 

Gustaf II Adolf, som år 1623 hade grundat hovrätten i Åbo. Genom att åberopa 

denna föregångare på den svenska tronen gav Gustaf III inte endast en saklig 

historisk bakgrund till sitt agerande. Gustaf Adolf innehade nämligen en alldeles 

speciell och betydelsebärande funktion för Gustaf III. Ett ständigt återkommande 

inslag i Gustaf III:s roll som kung var hans förhållande till de gamla Vasakungarna. 

Allusioner till främst Gustaf Vasa och Gustaf II Adolf förekommer i Gustaf III:s 

egna texter mycket oftare än till antikens hjältar. Historiens exempla virtutis var alltid 

aktuella för Gustaf III, och den svenska historien gav därtill rikligt med förebilder.649  

Kungen hade sedan späda år framförts som ”den tredje gustaven”, en roll som 

han också själv anammade.650 I denna anda planerade han statyer och minnesplatser 

över sina stora föregångare. I Gripsholms slott inreddes en Vasasal och alla tänkbara 

inventarier från tidigare svenska kungars tider togs fram. I Gustaf III:s sängkammare 

placerades en stol som senare i hans bouppteckning sades ha tillhört och brukats av 

Gustaf I.651 Norrmalmstorg planerades som en monumental inramning för 

l’Archevêques ryttarstaty av Gustaf II Adolf. Gustaf III skrev också pjäser om sina 

företrädare: Gustaf Adolfs ädelmod och Gustaf Adolf och Ebba Brahe från 1782–1783 samt 

den heroiska operan Gustaf Vasa från år 1786. Vasaätten och tanken om de tre 

gustaverna möter på alla nivåer i Gustaf III:s regering. Vid torneringen 1777 hade 

Herkules på kungens sköld förbytts till en vase under devisen VETERUM NON 

IMMEMOR PARENTUM, ”glömmer icke de gamla förfäderna”. Också den av 

                                                
649 Se Delblanc 1965 och Skuncke 1993. 
650 Samma ordningstalens logik använde för övrigt också Katarina den stora av Ryssland på inskriptionen 
till Peter den stores ryttarstaty i S:t Petersburg, som avtäcktes år 1782: Petro Primo – Catarina Secunda 
MDCCLXXXII. 
651 Mascoll Silfverstolpe 1937, s. 122. Se även Strömbom 1937 och Setterwall 1937. 
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Gustaf III planerade svenska nationella dräkten, som introducerades 1778, bar starka 

drag av historicitet och Gustaf Adolf-tid.652  

Referenserna till Gustaf II Adolf i samband med Vasa hovrätt skall ses mot 

denna bakgrund. I sitt första tal vid invigningen i Stockholm 1776 visade kungen hur 

han som en värdig efterträdare till Gustaf Adolf fullbordades dennes verk i Finland. I 

talets avslutande ord återkom han till Gustaf II Adolfs ”efterdöme” och i sin 

fullmakt till hovrätten uttryckte han samma orsak som denne för grundandet av en 

hovrätt – det var en åtgärd mot undersåtarnas långa och dyra rättegångsvägar. Att 

hovrätten grundades i staden Vasa torde inte heller enbart ha berott på praktiska 

omständigheter. Att rätten skulle komma att bära den anrika Vasaättens namn måste 

ha varit ett medvetet drag av en kung som aldrig avstod från ett tillfälle att framhäva 

sina blodsband till ätten. Domsalen dekorerades med två reliefer föreställande 

vasakärven som var både stadens och ättens symbol. Vid kröningen 1772 hade 

Gustaf III instiftat Vasaorden och 1776 planerade han att dekorerades samtliga 

ledamöter vid Vasa hovrätt med denna orden. Att riket år 1776 försågs med 

ytterligare en institution som bar Vasanamnet var ett konsekvent led i Gustaf III:s 

strävan att mytologisera och monumentalisera Vasaätten i den svenska historien. 

 

U p p l y s n i n g  o c h  e n v ä l d e   

Genom referenser och allusioner till den klassiska och den svenska historien och 

mytvärlden samt till hjältar som Herkules, Cato, Caesar, Gustaf II Adolf skrevs 

Gustaf III:s styrelse, hans lag och rätt, in i en stolt europeisk tradition av goda 

härskare och dygdiga stormän. Vid sidan av dessa historiens och mytens exempel 

möter också en helt annan diskurs i de tal, ceremonier och inskriptioner som åtföljer 

grundandet av Vasa hovrätt. I K.M:ts kungörelsen 20 juni 1775 angavs motivet för 

den nya hovrätten: ”at winna hwad Oss altid ömt om hiertat är, nemligen at wåre 

trogne undersåtare måge Lag och Rätt utan uppehåll til godo niuta”. I ett brev till 

överintendenten Adelcrantz den 23 oktober samma år konstaterade kungen att 

hovrättshuset i Vasa skulle bli ”ett vedermäle av Vår ömhet att bland trogna 

Undersåtare dela Lag och rätt”, och under de kommande åren restes i staden den 

upplysta gustavianska styrelsens mönsteranläggning.  

                                                
652 Om bakgrunden till ”den tredje gustaven”, se Skuncke 1993. Om Gustaf III och Vasakonungarna, se 
också Skuncke & Ivarsdotter 1998, s. 241–243 och 336–343, Lönnroth 1986a, s. 75–80, Fogelmarck & 
Olausson 1998, s. 294–296. Om torneringsskölden 1777 och svenska dräkten se Rangström 1992c, s. 229, 
Rangström 1997, s. 165–177 och Rangström 1998, s. 261. 
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”Lag” och ”rätt” var vid sidan av ”säkerhet” och ”frihet” aktuella begrepp i 

1700-talets moralfilosofiska, statsrättsliga och politiska diskussioner som behandlade 

frågor om individen, naturen, samfundet och härskaren. Gustaf III:s texter och 

handlingar bär också spår av den här typen av diskussioner och frågeställningar. När 

Gustaf III övertog den svenska kronan profilerade han sig inte endast som 

Vasaättling, utan också i allra högsta grad som ”upplyst härskare” av 1700-talssnitt. 

”Vare detta Palais et beständigt Äreminne af en Älskad KONUNGS ömma vård om 

Des undersåtares välstånd och rättigheter!” utbrast presidenten greve Bonde vid sitt 

invigningstal i hovrättens nya ”palats” i Vasa år 1786.653 Gustaf III:s kungaroll 

speglade inte endast det förflutnas stormän, utan också sin samtids ”upplysta 

despoter”, av vilka Fredrik II, Katarina II, Josef II och Leopold av Toscana var de 

namnkunnigaste. Gustaf III:s reformer inom rättsväsendet och lagstiftningen har sina 

europeiska motsvarigheter i Preussen, Österrike och Toscana där man också 

avskaffade tortyren samt delvis dödsstraffet och censuren.  

Att rättegångsvägen skulle vara kort, att målen skulle behandlas snabbt, att 

rättsväsendet skulle vara effektivt och rättvist var typiska målsättningar hos samtidens 

upplysta despoter.654 Om dessa önskemål kan anses vara influerade uttryckligen av 

upplysningsfilosofin är inte alltid lätt att fastställa. Det fanns många bevekelsegrunder 

för Gustaf III:s reformverksamhet. Idéer artikulerade i främst franska 

upplysningsfilosofers skrifter utövade inflytande, men lika viktigt var upplysningen 

som ett allmänt mode inom vissa kretsar, ett mode som kom att vara i avtagande 

under seklets sista två decennier.655 Argumenten om rättssäkerhet hade också en äldre 

tradition att vila på. När Gustaf III i hovrättens fullmakt av den 28 juni 1776 

konstaterade att ”de rättssökande i ett så vidsträckt Land” måste ha kortare väg till en 

hovrätt var det sannolikt också Gustaf II Adolfs handling av den 15 juni 1623 som 

var modellen. I Åbo hovrätts fullmakt talas som redan tidigare nämnts också om de 

finska undersåtarnas långa resor och stora expenser; ”mången sker [p.g.a. detta] 

                                                
653 I Utdrag af Protocoll den 1 November 1786. 
654 Scott 1990, s. 159.  
655 Diskussion om vad som kan kallas upplysning har förts internationellt och i Sverige, men inte på 
samma principiella sätt i Finland. I Sverige har Tore Frängsmyr förfäktat en smal definition som endast 
accepterar upplysning av fransk modell – rationalistisk, antiklerikal och radikal – som riktig upplysning. 
Om allt annat borde andra begrepp användas. (Frängsmyr [1993] 2006) En slentrianmässig användning av 
begreppet upplysning gillas knappast av någon, men Frängsmyr har kritiserats av flera historiker och 
idéhistoriker för att den smala definitionen ringar ut för mycket. Mot bakgrund av denna diskussion bör 
det konstateras att  denna avhandling inte hävdar att Gustaf III var en upplysningstänkare i egentlig 
mening, utan att han påverkades av upplysningstänkandet i viss mån som filosofiskt tankesystem och 
ännu mera som ett mode, ett allmänt vedertaget, men ganska löst, ideal inom en viss krets av europeiska 
härskare, ämbetsmän och adel. Se vidare Skuncke 2003, Christensson 1996, s. 6–7. 
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förnär uti sin rätt och rättighet”, står det i fullmakten.656 Att man uttryckte en 

uppfattning om att undersåtarna ägde rätt och rättigheter innebar inte alltid en 

influens av 1700-talets upplysningsfilosofi.  

Inte heller presidenterna Kurck och Bonde kan utpekas som typiska 

upplysningsmän. Man kan inte entydigt utläsa någons ideologiska eller filosofiska 

övertygelser endast utgående från festtal i stil med de invigningstal, som har bevarats 

från åren 1776 och 1786, i vilka talarna i hög grad måste beakta sin uppdragsgivares 

åsikter. Det är ändå intressant att notera att både friherre Kurck och greve Bonde gav 

den Allsmäktige en viktig funktion, tvärtemot den franska upplysningen eller det 

sekulariserade naturrättsliga tänkandet som inte ansåg att Gud påverkade 

uppkomsten av det borgerliga samhället eller positiv, mänsklig rätt.657 

Av Gustaf III:s samtida härskare på den europeiska scenen var den franske 

monarken Sveriges viktigaste politiska allierade, också efter det att Ludvig XVI år 

1774 hade bestigit den franska tronen. Frankrike hade under 1700-talet kanske 

förlorat en del av sin prestige som stormakt i politiskt och ekonomiskt hänseende, 

men kulturellt var landet fortfarande den främsta stilbildaren. Den franska modellen 

är också fullt synlig i arrangemangen kring Vasa hovrätt. Vid uppförandet av 

hovrättshuset var det självklart att byggnaden skulle vara i fransk-klassicistisk stil, en 

stil vars främsta representant inom arkitekturen i Sverige under 1770-talet var 

överintendenten Adelcrantz. Stig Fogelmarck har visat att Adelcrantz i utformandet 

av huvudfasadens mittrisalit hämtat tydliga förebilder hos den franske arkitekten J.-F. 

Neufforge vars ritningar och förslag var utgivna i Recueil Elémentaire d’Architecture 1–2 

(1757–1768) och i ett senare utkommet supplementband (1772–1780).658 Även om 

Adelcrantz i ett brev till kungen den 5 februari 1777 förklarade att han hade valt att 

dekorera hovrätten med doriska kolonner, som var brukliga i romarnas forum och 

basilikor, planerade arkitekten inte i övrigt byggnaden t.ex. som en basilika.659 Något 

                                                
656 I Westerlund 1923, s. IX. 
657 Framför allt Kurck betonade Gud starkt i sitt korta tal 21.8.1776: ”För att deruti [god ämbetsutövning] 
vinna det kraftigaste understöd, förene vi våre hjertan i den första och helgade plikt att af den 
allsmäktiges hand utbedja oss den nåd och styrka, som Han allena kan gifva”, konstaterade presidenten i 
början av sitt tal. Bonde gav inte Gud en så framträdande plats i sitt tal eller i domarnas konkreta arbete. 
Han förklarade lagarna främst som en inomvärldslig angelägenhet, men betonade att hela det borgerliga 
samhället hade kommit till genom den allsmäktiges vilja att skydda individerna. Kurcks tal 21.8.1776 
citeras i sin helhet hos Aspelin 1892, 498–500. Bondes tal i Utdrag af Protocoll den 1 November 1786. 
658 Fogelmarck 1957, s. 64–65. Neufforges influens kan enligt Fogelmarck spåras i flera av Adelcrantz 
arbeten. Adelcrantz hade i sin ungdom kompletterat sin utbildning med två studieresor till framför allt 
Italien och Frankrike och senare, som hovintendent, till Paris (s. 16–34). Han har under sin långa 
arkitektbana influerats av flera franska arkitekter (s. 131–132, 282–284). 
659 Överintendenten till K. M:t 5.2.1777, Skrivelser till K.M:t, RA, Stockholm. 
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forum kom inte heller miljön, som skapades genom samspelet av hovrätten och 

landshövdingsresidenset, att utgöra. Området, som dominerades av en bred och 

lummig allé mellan de två byggnaderna hade helt andra förebilder. 

Också instiftningsceremonin 1776 utformade Gustaf III med franska 

förebilder i minnet. Den franska lit de justice-ceremonins symbolik och bildvärld har 

säkerligen varit känd i Sverige bl.a. genom gravyrer och målningar över de franska 

kungarnas ceremonier och Ludvig XIV:s medaljhistoria.660 På den medalj som slogs 

över Ludvig XIV:s lit de justice lyder legenden: HINC•SUPREMA•LEX, ”härifrån 

utgår den högsta lagen”. Budskapet var tydligt. På reversen avbildas Rättvisan och 

Religionen samt den kungliga tronen med kungens spira och hans main de justice 

placerade i kors.661 Den main de justice som förekom på medaljen och i otaliga andra 

sammanhang, där den franske kungens makt och myndighet framhävdes, är 

densamma som också ses över den ursprungliga ingången till Adelcrantz hovrättshus. 

Under den krönta skölden med Gustaf III:s förgyllda monogram avslöjar ett 

spöknippe och en main de justice husets funktion. Vid sidan av spöknippet, som 

härstammade från den romerska rättskipningens värld, hade man alltså valt en 

uttryckligen fransk rättslig symbol för ingångens ornament.  

De franska inslag som har använts i skapandet av Vasa hovrätt både i 

ceremonins och i arkitekturens form alluderar starkt på den enväldiga monarkins 

traditioner och sannolikt också på Ludvig XIV:s 1600-talsrike, som Gustaf III 

beundrade och även imiterade i andra sammanhang. H. M. Scott har i en artikel om 

Josef II som ”upplyst despot” konstaterat det omöjliga i att förklara kejsarens 

”upplysta” reformer med termer från den franska upplysningens horisont.662 Detta 

gäller måhända samtliga s.k. upplysta despoter i Europa, men med all säkerhet gäller 

det Gustaf III. ”Upplysning” och ”upplyst” var lika lösa och undflyende begrepp 

som t.ex. de av Gustaf III ofta hävdade ”frihet” och ”enighet”. 

Stig Boberg visade i sin avhandling om Gustaf III och tryckfriheten att de 

franska upplysningsfilosoferna, och framför allt fysiokraterna, influerade Gustaf III i 

arbetet med tryckfrihetsförordning av år 1774, samtidigt som själva förordningen 

röjer helt andra bevekelsegrunder och en helt annan diskurs, som gick tillbaka på 

traditionella föreställningar om kungen som undersåtarnas sanna välgörare, som 

                                                
660 Hanley 1983 innehåller bilder på flera gravyrer föreställande Karl IX:s, Ludvig XIII:s, Ludvig XIV:s 
och Ludvig XV:s lit de justice-ceremonier.  
661 Kantorowicz 1981, s. 414–415 och fig. 25 ur C.-F. Menestriers Histoire de Louis le Grand (1691). 
662 Scott 1990, s. 147.  
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skyddar folket från makthungriga aristokrater. Kungen säkrade genom förordningen 

sin egen maktsfär, men tillgodosåg undersåtarnas krav på insyn i ämbetsmännens 

arbete.663 Upplysningens och enväldets språk och målsättningar gick in i varandra på 

ett oupplösligt sätt. Också i grundandet av Vasa hovrätt har Gustaf III å ena sidan 

följt den upplysta monarkens modell och appellerat till den upplysta världen, men å 

andra sidan kan man också finna helt andra modeller och målsättningar. Den starka 

kungaroll som kungen skisserade redan vid statsvälvningen 1772 följer som en röd 

tråd igenom hans reformarbete på 1770-talet.  

 

L a g s t i f t a r e n  o c h  r e v o l u t i o n e n  1 7 7 2  

Under hösten 1772 hade Gustaf III:s revolution firats över hela det svenska riket i 

samband med att en tro- och huldhetsed för kungen och den nya ordningen på 

kungens befallning hade svurits i landsorterna. Festligheterna rapporterades under 

vinterns lopp ymnigt i Inrikes Tidningar. Under vinterns lopp rapporterades 

festligheter från hela riket, från bl.a. Mönsterås, Tvååker, Lidköping, Falun, Borås, 

Mariefred, Helsingborg, Ekenäs, Torneå, Piteå och t.o.m. från ”Kongl. Örlogs-

Fregatten Illerim, liggande för Ankars på Redden wid Cadiz” i Spanien.664 Den 22 

februari 1773 kunde tidningen berätta att stadsnotarien i Mariefred inför magistraten, 

borgerskapet och angränsande orters ståndspersoner hade tackat Gud för 

”återfåendet af den sanna Friheten, hwilken endast finnes hos et Laglydigt folk, som 

styres af en Lagbunden, och om Lagarnes helgd ombesörjande Konung”.665  

Programmet förefaller ha varit mer eller mindre detsamma på alla orter. Vid 

sidan av edens avläggande upplästes regeringsformen, konungaförsäkran, konungens 

tal inför ständerna och tacksägelse ”för Hans K. Maj:ts Höga Wärfs lyckeliga utgång” 

i predikstolarna, kyrkfolket sjöng psalmen ”Nu tackar Gud allt folk”, tal hölls, 

kanoner och gevärssalvor avlossades. På kvällarna var städerna illuminerade och man 

arrangerade middagar och baler, som varade till sent på natten.666 Samma vinter 

kunde också Gustaf III:s tal till ständerna 1771 och 1772 inhandlas, t.o.m. ”med 

förgylta Ramar och Glas öfwer”.667 En mera exklusiv och välbärgad krets kunde förse 

sig med den av Gustaf Ljungberger graverade medaljen över regeringsformen. 

                                                
663 Boberg 1951, s. 40–55. 
664 Inrikes Tidningar januari–mars 1773, citat i Inrikes Tidningar 8.2.1773. 
665 Inrikes tidningar 22.2.1773. 
666 Se Inrikes Tidningar 14.1.1773, 21.1.1773, 1.2.1773, 8.2.1773, 11.2.1773, 22.2.1773, 25.2 1773, 
1.3.1773, 11.3.1773, 15.3.1773. 
667 Inrikes Tidningar 8.2.1773. 
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Sedan kröningen 1772 hade ingen lika stor ceremoni arrangerats i Stockholm 

och kanonsalvorna och vivatropen hade tystnat efter den explosion av rojalism och 

hyllningar som följde på statsvälvningen. Tro- och huldhetseden hade svurits i 

landsorterna och kungen hade under sina ”eriksgator” besökt rikets alla hörn. I 

januari 1776 uppmärksammade Carl Fredrik Scheffer i ett memorial kungen på den 

kritik av rikets styrelse, som hade förekommit bland allmänheten framför allt i 

Stockholm. Scheffer förespråkade omedelbara åtgärder mot den anda av 

försumlighet, egennytta och godtycke som han menade var ett arv från ”partitiden” 

före Gustaf III:s tid.668 Det började uppenbarligen vara dags att påminna 

undersåtarna om den nåd som hade vederfarits dem genom kungens oblodiga 

statsvälvning 1772.  

Under instiftelseceremonin för Vasa hovrätt överräckte Gustaf III, förutom 

hovrättens fullmakt och 1734 års lagbok, också den regeringsform som han själv 

hade skapat och genomdrivit. I Gustaf III:s framträdanden som lagens och rättens 

garant var denna första handling – statsvälvningen och införandet av en ny 

regeringsform – år 1772 alltid närvarande. Lagen representerade krossandet av det 

”frihetstida godtycket”, en bild som också förekom på Vasa hovrätts sigill där 

Kungen-Herkules krossade hydran. För att ytterligare tydliggöra denna koppling 

bestämde Gustaf III att den nya hovrätten skulle sammankomma till sin första 

session i Vasa den 21 augusti 1776 på revolutionens årsdag. I sitt tal vid denna första 

session underlät inte heller presidenten friherre Kurck att påminna den samlade 

publiken om dagens betydelse.669 Linjen från kröningen till statsvälvningen och vidare 

till hovrättens instiftande hade också manifesterats i en svit av målningar om inte 

sannolikt ekonomiska hinder hade kommit i vägen. Carl Gustaf Pilos kröningstavla 

blev nästan färdig, medan en tavla över ständernas undertecknande av 

regeringsformen (Pasch) och över instiftningen av Vasa hovrätt (Pilo) blev på 

planerings- och skisstadiet.670  

Trots detta visar talen och arrangemangen kring Vasa hovrätt under åren 

1776–1786 att det var så Gustaf III ville att hovrätten skulle uppfattas, som en direkt 

konsekvens av den kungaroll han hade iscensatt vid statsvälvningen. Den kung som 
                                                
668 Odhner 1885, s. 417. 
669 Se K.M:t till Vasa hovrätt 28.6.1776, Vasa hovrätts arkiv, VLA och Aspelin 1892, s. 499. 
670 Konstakademien i Stockholm äger Hugues Taravals allegori över Gustaf III:s ”revolution” år 1772 i 
olja. Kungen rider på en vit häst mot Stockholms slott beledsagad av olika dygder och hyllad av Ryktet. 
Han emottas av Svea, medan Tvedräkten ligger störtad i högra nedre hörnet. Till vänster på bilden hyllas 
kungen av allmoge och soldater. Bilden var beställd av Gustaf III genom Gustav Philip Creutz, men den 
blev aldrig utförd i stort format. Lönnroth 1998b, bild 55, s. 122–123. 



  243 

grundade hovrätten i Vasa var en Roi législateur, mäktig som Ludvig XIV och Gustaf 

II Adolf, men fast besluten att befästa sin makt med reformer, lag och rätt liksom 

Fredrik II och Katarina II.  
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11  Inför samtid och eftervärld 

 

Gustaf III agerade i förhållande till hovrätten i Vasa som alltid både inför samtiden 

och inför eftervärlden. Hans roll som Roi législateur var ett sätt att legitimera sin 

maktposition i samtiden och att föra fram sin syn på kungen, lagen och rätten mot en 

frihetstida diskurs där ständernas rätt och frihet hade varit de viktiga frågorna. 

Kungens budskap formulerades för en varierad publik genom ceremonierna i 

Stockholm och Vasa, genom protokollen som beskrev akterna och som också 

refererades i tidningar, genom medaljen som slogs och sist men inte minst genom det 

hovrättshus som byggdes i Vasa, med dess inskriptioner och emblem.  

Därutöver riktade sig kungen mot en eftervärld, som han hoppades skulle 

komma ihåg hans tidevarv för dess smak, dess, förnuft och dess rättvisa. I sitt brev 

till den nyinflyttade hovrätten skrev Gustaf III att hovrättshuset en dag skulle 

förfalla, men lagens helgd och rättens skipande, som där alltid hade vårdats skulle stå 

som ett minnesmärke över kungen, hans domare och deras omvårdnad om Finlands 

invånare. Den dag kungen talade om höll på att komma tidigare än någon kunde 

föreställa sig då gamla Vasa brann år 1852. Den gången besparades dock huset. 

Gustaf III:s livliga intresse för att förse riket med anständiga och prydliga byggnader 

vittnar om att han trots allt inte var helt oberörd av hur själva byggnaden skulle 

komma att emottas av eftervärlden. Hovrättshuset planerades inte i första hand för 

att en dag stå i ruiner, utan för att i all sin prakt vittna om Gustaf III:s lag och rätt, 

liksom 1700-talets esprit och smak. Om eller när hovrättshuset en dag trots allt 

förfaller kommer man kanske att finna den kopparask, som murades in i byggnaden 

den 3 juli 1779. Tre medaljer och de av Gustaf III införda speciemynten skall tala om 

en rättrådig och kärleksfull kung och en lycklig tid. Frågan är dock om denna 

mottagare längre kan förstå budskapet. 
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På krigsteatern 
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12 Gustaf III:s ryska krig 1788–1790 

 

K u n g e n  o c h  k r i g e t  

 

Denna delundersökning behandlar krigets betydelse i Gustaf III:s utformande av sitt 

härskarskap. Under de första arton åren av sin regeringstid hade Gustaf III strävat 

efter att utmärka sig som en rättvis och mild konung, som en vitter beskyddare av 

konst och teater samt som en huld landsfader och förnyare på tronen. Svenska 

språket, smaken och kulturen hade enligt den gustavianska samtidsbilden förfinats, 

lanthushållningen och de praktiska näringarna hade gynnats, rättssäkerheten och 

rättsväsendet hade förbättrats.671 Varför eftersträvade Gustaf III också ett krig vid 

sidan av alla sina fredliga framgångar?  

I juni 1788 bröt kriget mellan Sverige och Ryssland ut och Gustaf III hade 

aktivt eftersträvat detta. En hemlig krigskonselj hade våren 1788 förberett 

krigsplanen, men det var i hög grad kungens vilja som dikterade krigsutbrottet. All 

betänksamhet ignorerades och Gustaf III drog sig inte för att manipulera depescher 

från sin minister i Petersburg för att styra rådet åt det håll han önskade, mot krig. 

Eftersom Gustaf III av regeringsformen 1772 var förhindrad att inleda anfallskrig 

utan riksdagens medgivande kunde krig bara inledas efter ett ryskt anfall. Detta 

skedde slutligen i juni 1788 genom överste Berndt Johan Hastfers försorg då svenska 

soldater eventuellt iförda ryska uniformer i ett iscensatt angrepp anföll de egna vid en 

postering i Puumala i Savolax.672 Kriget avslutades två år senare med freden i Värälä 

den 14 augusti 1790.  

Att kriget i första hand var ett resultat av Gustaf III:s vilja och aktiva agerande 

kan sägas vara ett faktum.673 Man har förklarat beslutet med yttre betingelser som ett 

ständigt hot från grannmakterna och deras ökade inblandning i rikets angelägenheter, 

som hade gjort sig tydligt påmint under 1786 års riksdag då Katarina II gjort vissa 

försök att återvinna det inflytande Ryssland haft i Sveriges inre liv före 1772.674 

Lönnroth som representerar en kritisk tradition anser detta hot åtminstone delvis 

                                                
671 Allt detta hörde enligt Gustaf III:s medaljhistoria till hans förtjänster. Se Alm 2002. 
672 Lönnroth 1986a, s. 163, Ericson 1992, s. 80. 
673 Lönnroth 1986a skriver t.ex. ”ansvaret för kriget var hans [kungens], helt och odelat”, s. 159. 
674 Danielson-Kalmari 1925, s. 78, som hänvisar till Odhner 1905, s. 1–6, som dock nyanserar detta motiv 
med andra. Ett viktigt motiv ser Odhner i Gustaf III:s önskan att genom kriget ”återta den förlorade 
folkgunsten” (s. 5). Se även Hennings 1967, s. 248–249. 
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som en produkt av Gustaf III:s egen inbillning eller politiska övertalningsförmåga.675 

Att det kan ha funnits en växande känsla av rysk inblandning i det svenska riket är 

dock möjligt, men detta var knappast den enda eller nödvändigtvis viktigaste orsaken 

till kriget. Kriget som alternativ och målsättning var helt enkelt inte så avlägset för 

1700-talets europeiska härskare. Det fördes flera krig under seklet. Preussen under 

Fredrik II hävdade sin position mot Österrike genom flera krig, en maktkamp mellan 

Ryssland och det Osmanska riket föranledde två krig och Frankrikes och Englands 

tävlan om makten över haven och i kolonierna utmynnade i krig. För många härskare 

tedde sig kriget som ett användbart verktyg. Efter Stora nordiska kriget 1701–1721 

deltog det svenska riket i två misslyckade krig före Gustaf III:s ryska krig: hattarnas 

krig 1741–1743 och Pommerska kriget 1757–1762 som var en del av det europeiska 

Sjuårskriget. Framför allt under seklets andra hälft växte intresset för och omsorgen 

om dem som fick sina liv förödade av kriget, men samtidigt var intresset för 

krigskonsten samt de stora fältherrarna och hjältarna lika stort som någonsin. Karl 

XII, Mauritz av Sachsen och Fredrik den store beundrades som geniala härförare. De 

två senare formulerade sina tankar om krigets teori och praktik i inflytelserika texter 

som lästes av hela Europa.676 

Kriget, krigsbragden och krigsmakten var nära knutna till konungaskapet och 

härskarens roller under tidigmodern tid. Krigets betydelse för härskarna själva och 

deras samtid kan t.ex. studeras i den rikliga förekomsten av konst med motiv från 

slagfält och med olika symboliska framställningar av krigets bragder och dygder i de 

europeiska slottens salar och trädgårdar. Det finns gobelänger, vävda tapeter, 

målningar, statyer och hela bataljgallerier som hyllar och manifesterar dynastiers, 

rikens och enskilda furstars eller härförares historiska stunder och ärorika segrar.677 I 

Frankrike, i Versailles och i familjen Condés Chantilly, hade Gustaf III sett de 

franska militära framgångarna exponerade längs palatsväggarna. Hos Katarina II, i 

parken vid Tsarskoje Selo, hade han ställts inför den ryska kejsarmaktens segrar mot 

Turkiet i form av olika monument.678 Den offentliga scenen runt kungen och 

kungahuset hade därutöver sin ständigt närvarande militära sida med kungens stora 

                                                
675 Lönnroth 1986a, s. 161–162. 
676 Se vidare Starkey 2003. 
677 Adamson 1999, s. 8. Jfr Gustaf III:s planerade bataljgalleri på Drottningholm med tavlor av Louis Jean 
Desprez, varav en del färdigställdes av konstnären, andra inte. Galleriet skulle vara en pendang till de 
redan existerande gallerierna med scener från Karl X Gustafs och Karl XI:s krigståg mot Danmark. Se 
vidare Olausson 1992a, s. 35–36, och Wollin 1932, s. 83–84.  
678 Om Versailles, Sabatier 1999, s. 277–289, s. 334–397 med illustrationer, om Chantilly, Babelon 2000, 
s. 8–11, s. 34–37. Om Gustaf III hos Katarina II, se Olausson 1998a och 1998b. 
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vakt, livgardet och livdragoner. Krigsmaktens kanonsalut, militärmusik och parader 

var en levande del av de kungliga ceremonierna. Exerciser och truppinspektioner 

ingick i de kungliga resorna i riket. Detta var inte enbart imponerande att skåda, utan 

uttryckte också kungens roll i relation till krigsmakten. Krigsmakten var också 

avgörande för härskarens maktposition. Det var det militära stödet som hade gjort 

det möjligt för Gustaf III, och många andra härskare, att etablera sin makt.  

Rollen som fältherre var inte heller enbart retorisk eller förbehållen konstens 

värld där härskarna gärna lät sig avporträtteras i rustning eller till häst.679 Gustaf III:s 

morbror Fredrik den store hade genom sina fälttåg och skrifter manifesterat 

betydelsen av kungen som fältherre, liksom man i den svenska historien hade Gustaf 

Vasa, Gustaf II Adolf och krigarkungarna under karolinsk tid som betydande 

exempel.680 Dessa krigarkonungar var exempel på hur kriget och krigsframgångarna 

lyfte de berörda kungadömena till första rangens riken i Europa. Hela rikets ära och 

prestige stod på spel, den var direkt bunden till härskarens ära och prestige. 

Kriget gav konungen situationer, ämnen och medier genom vilka man kunde 

skapa och profilera en härskarroll. Möjligheten att både inför en inhemsk och en 

utländsk publik få framstå och agera som en stor krigarkonung och som en 

aktningsvärd aktör i den europeiska politiken var av betydelse både för Gustaf III 

och senare för sonen Gustaf IV Adolf i deras krigspolitik. Gustaf III hade sedan 

1780-talets början varit inställd på ett lägligt krig och sådana utrikespolitiska 

förankringar som skulle möjliggöra en svensk krigspolitik. Det var ett politiskt och 

diplomatiskt spel med många aktörer och intressen. Sveriges allierade Frankrike hade 

genom sina subsidier möjliggjort statsvälvningen 1772 och önskade se ett starkt 

Sverige som motvikt mot Ryssland och Preussen. Ryssland, Preussen och Danmark 

hade däremot gått samman som garanter för den frihetstida författningen, men hade 

år 1772 inte resurser att hindra Gustaf III:s maktövertagande. Alliansen stod dock 

fast och de tre Östersjörikena var inställda på att hindra en svensk expansion. Till 

detta kom England, Österrike och Turkiet som alla hade sina intressen och 

ambitioner som under decenniernas lopp styrde allianserna åt olika håll. Polens 

delningar och den ryska expansionen söderut med österrikiskt stöd utgjorde två stora 

frågor i maktbalansen i Europa under 1700-talets slut som också den svenska 

utrikespolitiken. Revolutionen 1789 förändrade slutligen allianserna radikalt. 

                                                
679 Se Laine & Brown 2006 om porträttklädsel och porträttformler för män i 1700-talets porträttkonst, s. 
114–129. 
680 Om Fredrik II, se Schieder 2000, s. 218– 232, Preisendörfer 2000. s. 341–343. 
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Det var bland dessa allianser som Gustaf III försökte orientera sig i sitt spel på 

den internationella arenan. Han besökte personligen Katarina II två gånger, i S:t 

Petersburg år 1777 och i Fredrikshamn 1783. Trots aktiva försök lyckades kungen 

inte engagera Katarina den stora i en allians som skulle ha möjliggjort ett krig mot 

Danmark och en svensk erövring av Norge. Under sin långa utlandsresa 1783–1784, 

efter mötet med kejsarinnan i Fredrikshamn i juni 1783, vistades kungen med svit vid 

flera olika hov i Tyskland och Italien och förde diplomatiska samtal. Besöket hos 

Ludvig XVI i Frankrike var resans politiska huvudnummer, men mot 1780-talets slut, 

och slutgiltigt 1789, var Frankrike hindrat av inre svårigheter att stödja de svenska 

ambitionerna. Under 1780-talets sista år ändrades de svenska krigsplanerna så att det 

var Ryssland som stod i fokus. Den ryska krigsmaktens engagemang i söder med 

flera turkiska krig gjorde tanken på ett krig i norr möjlig. Det var konflikterna och 

krigen i söder som hade gjort att kejsarinnan inte hade haft resurser att reagera 

militärt i norr år 1772. Kanske kunde detta kort användas igen. Turkiet var sedan 

Karl XII:s dagar allierat med Sverige. År 1787 begav sig Gustaf III med en mindre 

svit till Köpenhamn för att där sondera om sprickor i den rysk-danska alliansen.681  

Ett krig har dock aldrig varit ett helt riskfritt sätt att stärka sin makt och styra 

kungarollen i offentligheten. Den som genom krig vill leda sitt rike till en prestigefull 

och inflytelserik position i den europeiska storpolitiken kan inte alltid räkna med 

framgång. För Gustaf IV Adolf ledde kriget 1808–1809 till förlust av kronan och ett 

kringflackande liv på kontinenten, slutligen som ”överste Gustafsson”. För Gustaf 

III höll krigspolitiken också på att leda till katastrof. Hans maktställning stod på spel 

genast sommaren 1788 då oppositionen visade sig vara mycket mera hätsk och 

svårare att styra än vad kungen uppenbarligen väntat. Krigsframgångarna uteblev 

både på grund av dålig planering och på den missnöjda officerskårens ovilja att föra 

krig mot Ryssland. De dåliga krigsförberedelserna var uppenbara för många, vilket 

oroade och minskade förtroendet för kungen och hans krigsplan. Det gryende 

missnöjet med Gustaf III:s maktanspråk och ställning hade redan på riksdagen 1786 

lett till en maktkamp. Kungen och hans rojalistiska krets möttes 1786 av en 

opposition som då lyckades mobilisera sig över ståndsgränserna.682 Denna 

maktkonflikt blommade strax upp på nytt sommaren 1788. Ryktet att skärmytslingen 

                                                
681 Hennings 1957, s. 254–264, Lönnroth 1986a, s. 84–112. On resan till Italien och Frankrike 1783, se 
Knapas 1997, s. 13–17, Tegnér 1883, s. 85–151. Om resan till Köpenhamn, Tegnér 1883, s. 190–203. Om 
Gustaf III:s besök hos Katarina II, se Olausson 1998a (S:t Petersburg 1777) och Tandefelt 1999 
(Fredrikshamn 1783). Om de svensk-turkiska kontakterna, se Klinge 1998. 
682 Om riksdagen 1786, se Odhner 1896, s. 423–474. 
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i Puumala var iscensatt av Gustaf III – vilket enligt regeringsformen 1772 gjorde hela 

kriget olagligt – spelade i händerna på oppositionen och under sensommaren ställde 

sig en stor del av den adliga officerskåren på tvären vilket kom till uttryck både 

genom Anjalaförbundet och genom att officerare tog avsked och lämnade kriget. 

All krigföring kräver en mobilisering av fantasin, av föreställningar som väcker 

och stärker anslutningen till det gemensamma projektet att övervinna fienden. Därför 

är den symboliska sidan av kriget en viktig dimension som ingen härskare har råd att 

ignorera. Kriget måste ges en estetisk dimension som tilltalar och hänrycker känslor 

och sinnen. Hunger, kyla, rädsla och tristess kläs över med storslagenhet, dramatik 

och poetisk skönhet samt rappa replikskiften, anekdoter och minnesvärda ord. 

Krigets vardag förvandlas till ”en helt poetisk syn”, till något stort och sublimt. 

Samtidigt och sammanvävt med denna esteticerande process finns en moralisk 

dimension som framhåller rättrådigheten, dygderna och de rätta motiven.683 Gustaf 

III:s ryska krig visar hur avgörande denna sida av krigets verklighet kan vara. Dessa 

föreställningar, känsloväckande bilder och retoriska argument måste i högsta grad 

uppfattas som en del av verkligheten för de berörda.  

Gustaf III har av historieskrivningen ibland beskrivits som en till och med 

sinnesrubbad person, villad av föreställningar om ära och storhet, som med berått 

mod och mot nästan alla sina rådgivares direktiv inledde ett krig, utan att krigsmakten 

var det minsta förberedd och utrustad för detta. Erik Lönnroth, som i Den stora rollen 

(1986) i hög grad behandlar Gustaf III och kriget, slår fast att kungen var en hysterisk 

fantasimänniska, ”en egocentrisk hysteriker, som tidvis förlorade kontakten med 

verkligheten men förr eller senare återfick fotfästet i den värld där han levde”, och 

låter detta personlighetsdrag förklara kungens agerande inför och under kriget.684 

Krigsmakten behövde bröd, furage och andra förnödenheter, ammunition, material 

att sköta sårade och annan utrustning, utan dessa resurser kunde den inte fungera 

                                                
683 Preisendörfer 2000, s. 17 och 343. Gustaf III kunde beskriva kriget i estetiska termer: ”Vi utkämpade 
en häftig drabbning i Uttis, och om Ni hade sett slagfältet, skulle det ha varit en helt poetisk syn, det är 
den värsta vidrighet man kan föreställa sig”. Gustaf III till Leopold 8.7.1789, i Proschwitz 1992, s. 340. I 
Holmberg 1954, s. 163, citeras också kungen som i ett brev till skalden talar om ”den skönaste fasa” som 
kriget är. 
684 Lönnroth 1986a, s. 2–3, 6, 49, 165, Rystad 1992. Även Ericson et al. 2003, s. 388, där Erik Lönnroth 
tolkas så här: ”Historikern Erik Lönnroth menade att under den svenska gustavianska tiden var ett 
betydelsefullt inslag i landets befolkning ett stort antal framstående tokar. Främst bland dessa måste i så 
fall vara Gustav III själv. Lönnroth karaktäriserade honom som en egocentrisk hysteriker som tidvis 
förlorade kontakten med verkligheten. En av hans egenheter var att han mer eller mindre medvetet 
formade sig efter historiska och litterära ideal och att han var särskilt inriktad på heroism.”  
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effektivt.685 Detta var krigets stora stötesten. Men det ryska kriget 1788–1790 visar 

vilken avgörande betydelse mobiliserandet av fantasin samt föreställningens och de 

mentala bildernas makt kan ha.  

De krigande behövde förutom livsviktiga materiella tillgångar också 

föreställningar om hjältemod, om rikets och krigsmannens ära, om fiendens falska list 

och grymhet, om en rättmätig krigsorsak och om karismatiska hjältar som 

personifierar och representerar äran, tapperheten och den moraliska resningen. För 

att dramatisera och illustrera allt detta på ett övertygande och medryckande sätt för 

soldater, befäl och civilbefolkning behövdes olika medel. Dem behärskade Gustaf III 

och den gustavianska apparaten av rojalistiska ämbetsmän, författare och konstnärer. 

Utan ett skickligt utnyttjande av medier, begrepp, roller och föreställningar som 

skapar en övertygande estetisk och moralisk bild av verkligheten hade Gustaf III med 

största sannolikhet aldrig kunnat slutföra kriget med bibehållen – de facto t.o.m. 

ökad – kungamakt och en fred utan landavträdelser. Sonens, Gustaf IV Adolfs öde 

tjugo år senare kom att bli ett annat, och mordet på Gustaf III år 1792 visar också att 

fantasins, retorikens och föreställningarnas makt hade sina begränsningar. När 

symbolernas referenssystem – Vasaätten, begreppen frihet och medborgare, kungen 

som landsfader – blev för avlägset och främmande för aktörerna var det svårt att 

upprätthålla den gustavianska föreställningsvärldens hegemoni. Konkurrerande 

berättelser och symboler – revolutionära frihetsbegrepp och idén om det ärorika 

tyrannmordet – hyllade andra hjältar och skapade annan handling.686  

Föremålet för denna delundersökning är de estetiska och moraliska 

föreställningarna, bilderna som kriget skapade, men som också skapade kriget. Kriget 

erbjuder en sammanhållen arena som aktivt fylldes med teman, roller, begrepp och 

metaforer ur 1700-talets föreställningsvärld med sina politiska och estetiska nivåer. 

Kriget har en kulturhistoria och är i sig ett kulturellt fenomen. I denna del kommer 

motsättningen med Erik Lönnroths utgångspunkter i Den stora rollen att artikuleras 

tydligare än tidigare eftersom vi här kommer in på samma period i kungens regering. 

                                                
685 Jfr misslyckandet vid Hogland då svenska linjeflottan pga. avsaknad av ammunition och material att 
reparera skadade skepp inte följande dag kunde uppta striden med den ryska flottan. Slaget förblev 
oavgjort och den svenska flottans plan att ta Petersburg var slutgiltigt torpederad. Den tyfussmitta och de 
sjukdomar som man med det tagna ryska skeppet Vladislav importerade till Sveaborg och den svenska 
linjeflottan kom också att förlama flottan inte bara sommaren 1788, utan också under följande sommars 
kampanj. Se vidare Glete 1992. 
686 Preisendörfer 2000, s. 361, som diskuterar en ceremoni- och ritualbaserad politik och under 1700-
talets slut väckta kameralistiska och upplysta krav på ”verkliga sakfrågor”. Jfr Alm 2002 som också utgår 
från frågan om huruvida härskaren vill och lyckas anamma och monopolisera den rådande politiska 
diskussionens kärnbegrepp och symboler. 
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Föreliggande behandling av kungen och kriget utgår från att det sätt som kriget 

genomfördes på inte bara var beroende av enskilda personers böjelser eller förmåga, 

tidens strategiska eller taktiska tänkande eller materiella betingelser som resurser, 

hälsa, hunger och tillgången till skor och ammunition. Det formades också av idéer, 

symboler, traditioner och kulturella mönster. Krigets mening finns inte endast i dess 

rationella, utilistiska mål, om sådana finns, utan är också meningsskapande på ett 

annat sätt. Krigshandlingarna bär på budskap som är medvetet eller omedvetet sända 

till mottagare i samtiden och i eftervärlden.687 Studiens ämne är inte kungens 

personlighet, utan det kulturella mönstret som framstäder i krigets verklighet. Här 

tydliggörs vilka funktioner det till synes ytliga och det symboliska hade i 

krigspolitiken för att den vägen nå krigets kulturhistoria.  

Tidigare undersökningar om av Gustaf III:s ryska krig på en symbolisk nivå har 

utgått från olika typer av källor. Den rojalistiska krigspropagandan, i första hand i 

tidningspress och i en riklig pamflettlitteratur, har 1967 beskrivits och analyserats av 

Stig Boberg i studien Kunglig krigspropaganda. Boberg identifierar olika drag i 

krigspropagandan och delar in den i texter och argument om krigets orsaker, om 

frikårerna, om adelsfientlighet och rysshat. Han studerar krigsnyheter och texter som 

var riktade till utlandet. Marie-Christine Skuncke (1987) har kompletterat studiens 

material med dramatiken. På den svenska teater- och operascenen strävade Gustaf 

III inte enbart efter att utveckla ett litterärt språk på svenska. Genom sina och andras 

pjäser strävade han också efter att skapa och forma ett nytt Sverige, byggt på enheten 

mellan en rättrådig, god och tapper kung samt ett troget och likaledes tappert folk. 

Teaterscenen användes under kriget i både folkliga och förnämare sammanhang. 

Ytterligare har medaljkonsten och kriget behandlats.688 Konstnärer som Sergel, C. A. 

Ehrensvärd, Desprez och Hilleström d.ä. har även ägnats konsthistoriska studier och 

utställningskataloger som har presenterat deras bilder av kriget.  

I denna undersökning studeras det skrivna ordet i relation till det konstnärliga 

materialet och till evenemang och iscensättningar i handling. Studien bidrar dock inte 

enbart med en ytterligare kompletteringar av det behandlade materialet genom vilka 

man skapade och förmedlade bilden av kriget. Krigets pamfletter, dikter, tal, 

                                                
687 Se Blok 2001, s. 103–105 som diskuterar frågan om det finns ”meningslöst våld”. Även Burke 2004, s. 
106–107. 
688 Boberg 1967, Skuncke 1987. Se vidare om Gustaf III och musikdramatiken i Skuncke & Ivarsdotter 
1998. De till minnet av slag och segrar planerade medaljerna i kungens medaljhistoria har hänförts till 
propagandan i Alm 2000 medan belöningsmedaljerna från krigets sista år har behandlats av Lagerqvist 
2006. Se även Reuterswärd 2001 för en genomgång av offentliga kungörelser under kriget.  
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medaljer, kartor, gravyrer, ceremonier och sånger relateras i denna studie inte endast 

till den politiska situationen, till frågan om aktörernas politiska ambition, deras 

avsikter eller sammanhang. Det är inte bara om hur Gustaf III och hans krets 

strävade efter att övertyga och påverka undersåtarnas eller andra mottagares agerande 

som är i fokus, eller följdfrågan hur detta lyckades. Kriget – ”krigsteatern” – studeras 

här som en scen där 1700-talets idévärld, med innehåll och betydelser från den 

klassiska och moderna litteraturen och historien, från retoriken, dramatiken, konsten 

och musiken, kommer till uttryck och samspelar med politiska, strategiska och 

personhistoriska nivåer. Det huvudsakliga intresset är ställt på hur detta idégods 

producerades och reproducerades på själva krigsteatern, hur det verkade i krigets 

evenemang, dess texter och i monumentalisering. På detta sätt kan man förklara en 

del drag som ibland tett sig bisarra i främst Gustaf III:s sätt att agera under krigsåren.  

 

 

D r a m a t s  s c e n e r  o c h  r o l l e r  

 

Kultursemiotikern Jurij Lotman har betraktat det ryska högreståndssamhället kring 

sekelskiftet 1800 med hjälp av begreppet ”teatrikalitet”. Han beskriver det ”teatrala 

rummet” som en scen där det som är förvandlas till tecken som betecknar något 

utöver sig själv. Han utvecklar ett dubbelt seende som kan appliceras både på 

teaterscenen och utanför den. Man ser det som sker på ytan, men ser också i detta 

tecken med innebörder som pekar utanför sig själv och det är inte självklart vilken 

nivå som är den viktigare, mera essentiella eller sanna.689 Eller, för att applicera detta 

på krigets historia, det är inte självklart att den nivå som den traditionella 

krigshistorien behandlar är den som samtiden har värderat högst. Är det slagets så att 

säga verkliga utgång eller den heroiska berättelse man kan utforma av slaget som är 

det primära resultatet av det skedda? Är det bara resultatet eller också formen som är 

av betydelse? Utgångspunkten är att berättelsen om kriget, eller snarare krigets 

berättelser, är av central betydelse för krigets essens. Den teatrala eller litterära 

                                                
689 Lotman 1984a, s. 141. Den ikonografiska forskningen har i århundraden uttolkat och förklarat 
symboler i konst och arkitektur. Den semiotiska metoden har flyttat symboltolkandet och avkodandet av 
tecken till också andra sammanhang än det rent konstnärliga. Forskning om teatrala rum som talar med 
tecken och budskap har också bedrivits utan en uttalad semiotisk metod. I Finland har Matti Klinge i flera 
sammanhang utforskat kejserliga, nationella och akademiska symboler och budskap. Se Klinge 1981 och 
Klinge 1986.  
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formen är i dialog med krigets mera brutala verklighet och är en levande och 

betydelsefull sida av kriget mellan Sverige och Ryssland 1788–1790.  

Kriget 1788–1790 är i dag tillgängligt för oss i form av olika återgivningar. När 

kriget avbildades och återgavs i skriven text i rapporter, hyllningsdikter, brev och 

memoarer, eller visuellt i bilder, gavs det form och tolkning. Dessa återgivningar hade 

ofta ett syfte, antingen det var tydligt uttryckt eller mera dolt. En stor del av det 

skriftliga och visuella materialet som skildrar kriget har haft målsättningen att på olika 

sätt lyfta fram den ena krigande partens framgångar, tapperhet eller rättvisa. Inte 

sällan skedde detta genom att man förklenade fienden eller misstänkliggjorde dennes 

avsikter. I det svenska materialet finner man en ”tapper och rättvis kung” och ”rätt 

tänkande svenska män” – kvinnorna är ganska osynliga i denna fråga – som 

kontrasteras både mot den ryska, och ibland danska fienden, och mot en inhemsk 

fiende, en falsk opposition.690 I det ickeoffentliga, oppositionella svenska materialet 

finns också texter som vänder på argumenten och riktar begrepp som falsk, feg, 

lögnaktig och svag mot Gustaf III. Dessa återgivningar med en tendens för eller mot 

kungen och kriget kan i högre eller lägre grad kallas propaganda. Propagandan var 

dock inte helt väsensskild från annat litterärt eller konstnärligt skapande. I bägge 

fallen förvandlades det skedda i den narrativa processen.  

Genom estetiska konventioner med litterära och konstnärliga hänvisningar 

historien, litteraturen och konsten, gavs krigshandlingarna, krigets ”vi” och ”de” och 

orsaker sammanhang som relaterade till historien, till mytologiska berättelser och 

litterära världar. Kriget gavs dimensioner utöver sig själv genom dessa tecken i 

texten. Samma sak gäller de texter och tecken som skapades genom bilder, 

monument och skulpturer som bottnade i samma estetiska konventioner och 

idévärld. Också dessa konstnärliga uttrycksformer kan tolkas som en text. De 

krigande parterna delade i hög grad dessa intertextuella referenser, detta ”språk” och 

dess tecken. Den klassiska historien och mytologin med sina lagerkransar, olivkvistar, 

triumftåg och portar, gudagestalter, hjältar och ideal utgjorde ett levande språk att 

uttrycka dagsaktuella händelser och relationer med. Ett annat språk att bruka var det 

                                                
690 Se Boberg 1967. I en genomgång av den rojalistiska tidningen Fahlu Weckoblad 1788–1790 möter de 
ryska, danska och inhemska fienderna som slavar, trälar, barbarer, urgamla fiender, utländskt sinnade, 
uslingar och mörksens anhang. De behäftades med adjektiv som trolös, trotsig, högmodig, omänsklig, 
grym, vinningslysten, listig, laglös, feg och försagd. Deras agerande var ränker, stämplingar, skapande av 
söndring, förmäten regeringssjuka, egennytta. Den utländska och inhemska fienden beskrevs ofta med 
t.o.m. samma epitet. ”Vi” i texterna är kungens trogna undersåtar, redliga, äkta, ärliga, rättsinniga, fria, 
friborne, käcka och hurtiga svenskar, svear, av götisk stam, som drivs av plikt, nit, hjältemod, mod, 
ståndaktighet, vördnad för Gud, lydnad för kung och lag. 
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religiösa språket med referenser till den bibliska historien där kungen som Herrens 

smorda och svenskarna som Israels folk hörde hemma. Den inhemska – både den 

svenska och den ryska – moderna och äldre historien innehöll också ett förråd av 

personifikationer, paralleller och metaforer att använda sig av. Vi känner igen 

referenserna till Vasaättens hjältekonungar i den föregående delundersökningen där 

också upplysningens språk och begreppsvärld – lag, rätt, frihet, medborgare – 

fungerade som tecken som gav tal, ceremonier och arkitektur referenser som pekade 

mot någon annat och abstrakt.691  

Förutom detta av intertextualiteter kodade språk formades återgivningarna 

också av strukturella konventioner och genrer. Många av krigets texter, kanske alla, 

kunde tolkas med Hayden Whites begrepp emplotment.692 Återgivningarna är inte 

endast beroende av det skedda, utan också av tillgängliga litterära former, genrer och 

konventioner. Krigshandlingarna blev i återgivningarna berättelser med intriger och 

en uppsättning protagonister och antagonister, statister, miljöer, relationer och 

konflikter. Man kan finna ett förlopp, kanske flera scener, en klimax och en 

upplösning. Också om det handlar om rapporter och berättelser insända av 

befälhavaren i fält, privata brev eller memoarer kan man identifiera intriger och 

genrer, roller och scener. Vissa genrer och vissa skribenter som kammarherren G. J. 

Ehrensvärd, den bitska Axel von Fersen d.ä. och kabinettsekreteraren J. A. 

Ehrenström var mera tydligt lämpade för ett dramatiserat berättande, men också 

rapporter från krigsskådeplatser och annat mera formellt material bygger berättelser 

och helheter.693 

”Teatrikaliteten” existerar dock inte endast i berättelserna och återgivningarna 

av det skedda. Intriger (emplotment), roller, scener och genrer kan också identifieras i 

själva skeendet på krigsteatern, i betydelsen krigsskådeplatsen, och på sekundära 

scener till exempel i Stockholm, Dalarna, Göteborg och Helsingfors – eller i S:t 

Petersburg och Reval om man förflyttar sig till det ryska sammanhanget. Relationen 

                                                
691 Jfr Knapas 1997, s. 452. 
692 White 1973, där White behandlar historieverk som litterära artefakter som skildrar historien genom en 
poetik. Historikern formar enligt White berättelsen enligt litterära genrer. Den tradition av 
historieskrivning som formades på 1800-talet utnyttjar, enligt White komedin, tragedin, romansen eller 
satiren som form. Emplotment som begrepp har sedermera använts av flera kulturhistoriker, filosofer och 
litteraturvetare. Se även Burke 2004, s. 79–80. 
693 Ehrensvärd 1877–1878, Fersen 1867–1872, Ehrenström 1882 är dagböcker som skildrar händelser och 
aktörer på ett sammanhållet och drivet sätt som en litterärt njutbar helhet, liksom också hertiginnan av 
Södermanlands på 1900-talet till svenska översatta och utgivna dagböcker. I jämförelse med den samtida 
G. M. Armfelts dagboksanteckningar är dessa skildringar mycket bearbetade och organiserade texter. Se 
Armfelt (utg. Knapas) 1997. 
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mellan händelser och verksamhet i livet eller verkligheten och händelser avbildade i 

text, konst eller dramatik är inte enkelriktad så att verkligheten alltid formar de fiktiva 

beskrivningarna av verkligheten, eller att man i form av propaganda formulerar 

tendentiösa beskrivningar av den för att påverka folks uppfattningar och vidare 

handlingar. Jurij Lotman har uttryckt saken ur ett kultursemiotiskt perspektiv, som att 

det inte bara finns en kodad version av människors beteende och en avkodad 

version, utan det finns flera koder, flera slags kodade beteenden som samexisterar 

och bygger på olika mönster, roller och sammanhang.  

Gapet mellan en händelse i det levda livet och i återgivningar i dikt och konst 

är inte oöverkomligt. Litterära, teatrala och historiska konventioner påverkar både 

människornas beteende i sig och tolkningarna av detta beteende. I 1700-

talsporträtten, liksom under tidigare sekel, korresponderar de avporträtterades kläder, 

gester och ansiktsuttryck med de roller och positioner i samhället som de innehade 

eller eftersträvade. Fårade pannor och allvarliga uttryck på riksråd, ett förbindligt 

leende för att ange fransk förfining och elegant älskvärdhet, en sträng uppsyn för att 

demonstrera patriotism och försvarsvilja. Ändå betyder det inte att modellens 

framtoning och person ändrades eller skapades av konstnären. Också utanför ateljén 

betedde man sig, klädde man sig och förde man sig enligt situationens krav och den 

egna personens status och ställning.694  

Ett porträtt eller en berättelse som kan synas vara avkodad i semiotisk 

betydelse, helt utan underliggande retoriska eller metaforiska drag, behöver heller inte 

vara mera sann eller trognare verkligheten. Det skenbart avskalade porträttet och 

enkla berättandet utan litterära konventioner och referenser kan vara och uttrycka en 

antagen roll, förmedla ett budskap och vara en kod.695 I en jämförelse mellan 1600-

talsporträtten och 1700-talsporträtten är det just det som i viss mån sker. 1600-talets 

mera påkostade och ostentativa symbolik tonades, till exempel hos den svenska 

porträttmålaren Gustaf Lundberg, ned och ersätts av mera subtila och ”svaga” 

markörer.696 Ett gammalt retoriskt konstgrepp i all vältalighet – ett ofta 

förekommande drag i talets captatio benevolentiae, i talarens strävan att fånga 
                                                
694 Laine & Brown 2006, s. 120, 125–129. Detta gäller också kvinnorna som i många porträtt avbildades 
som en motpart till mannen och hans porträtt. Om kvinnoporträtten skriver Carolina Brown i Laine & 
Brown 2006, s.136–193. 
695 Lotman 1984b, s. 173. Begreppen kod, kodad och avkodad i semiotiken tar tag i det sätt på vilket 
människors tal, uttal, ordval, språkval, uttryckssätt, diskussionsämnen, gester, rörelser, kläder, smycken 
m.m. är betydelsebärande, tecken som signalerar något utöver sig självt. Både verbal och ickeverbal 
kommunikation kan tolkas som text som är bemängd med koder som av de invigda och berörda har 
kunnat tolkas, avkodas.  
696 Laine & Brown 2006, s. 116–118, 125–129. 
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uppmärksamheten och vinna åhörarnas välvilja och förtroende – är ju att skenbart 

framträda helt utan retorik. Man framför ”enfaldiga tal” – i 1700-talets betydelse 

enkelt tal – utan omsvep. Vad vi har att identifiera är alltså både en dramatisering av 

skeendet i sig och en dramatisering av återgivningarna, två nivåer som är i ständig 

växelverkan och inte kan skiljas från varandra. 

Intresset för att betrakta mänskligt handlande som olika former av 

dramatiseringar, performanser eller iscensättande av roller finns också utanför den 

Lotmanska kultursemiotiken. Erving Goffman laborerar i den för den anglosaxiska 

s.k. historiska antropologin betydelsefulla boken Presentation of Self in Everyday Life 

(1959) med begreppen handling och uttryck, action och expression, för att beskriva 

olika nivåer i människors handlande inför varandra som både består av att genomföra 

uppgifter och att uttrycka, dramatisera att man gör detta.697 Begreppen kan vara till 

nytta då man vill tydliggöra att de historiska aktörerna inte enbart handlar för att 

uppnå något bestämt mål – erövra Nyslott till exempel – utan också dramatiserar 

handling för dramatiseringens egen skull. På andra sidan kan paret handling och 

uttryck skapa bilden av att dramatiseringarna inte är handlingar i sin egen rätt, utan är 

underställda något slags objektivt handlande med praktiska mål. Det som Goffman 

kallar uttryck är dock inte alls nödvändigtvis underställt handlingen, utan en handling 

i sig.  

Intresse för dramatiseringar, mänskligt agerande som drama finns också i 

övrigt inom den ”nya kulturhistorien”. Victor Turners begrepp ”social drama” har 

intresserat och utvecklats av flera forskare, även om antropologens sätt att beskriva 

störningar och konflikter i det sociala livet i form av mer eller mindre stående 

sekvenser med fyra återkommande faser inte nödvändigtvis är tillämpbara i historisk 

forskning. Däremot har själva idén att iaktta dramatiserade scener och roller utan att 

man binder sig till ett visst stående dramatiskt förlopp visat sig fruktbart. 

Kulturhistoriker har till exempel studerat en given kultur utgående från 

uppfattningen att den äger en ”dramatisk verktygslåda”, en uppsättning av t.o.m. 

halvrituella handlingsmönster och former som upprepas och återskapas i praxis. De 

historiska aktörernas handlingar bör enligt detta sätt att se betraktas i relation till en 

kulturell repertoar av exempel på hur man agerar och genomför olika handlingar.698 

                                                
697 Goffman [1959] 1990, s. 43, där Goffman beskriver den sociala och praktiska betydelsen av att 
människor i sitt arbete både handlar – genomför arbetsuppgiften – och uttrycker att de genomför sitt 
arbete på ett aktivt och förtroendeingivande sätt.  
698 Burke 2004, s. 37–40, Rhys 1982, s. 323–357. 
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Jurij Lotman har jämfört militärparaden och slagfältet med varandra och beskrivit 

dem som varandras motsatser i avseende på situationernas teatrala genre och stil, på 

relationen mellan befäl och underlydande, åskådare och aktör. I paraden reglerades 

varenda mans plats, rörelser och handling och det fanns inget utrymme för variation 

inom ledet. Betoningen låg på det estetiska och exakta genomförandet.699 Lotman 

jämför paraden i estetisk mening med balett, med trupperna som corps-de-ballet, medan 

slagets form enligt honom är den stora tragedin. Liksom i en balettföreställning 

handlade militärparaden om att exakt genomföra de i förväg planerade, 

koreograferade och reglementsenligt inövade rörelserna. Det pudrade håret, 

stångpiskan och löslockarna skulle sitta oklanderligt också på varje menig soldat.700 

Balettens eller paradens teatrala nerv låg inte i den gripande intrigen, utan det var 

ordningen, konsten att följa de estetiska reglerna, som utgjorde det sköna och 

konstfulla. Hur det hela slutade var av sekundär betydelse, snarast en absurd fråga. I 

en drabbning på slagfältet var resultatet alltid viktigt – för deltagarna och för en 

publik som följde med skeendet på stället eller genom sekundära skildringar. Också 

slagfältets drabbningar följde den samtida krigskonstens regler som dirigerar strategi, 

taktik och truppernas sätt att formera sig och röra sig i terrängen. När striden var 

inledd var det ändå inte möjligt att följa strikta rörelsescheman och slaget tillät och 

krävde individuella insatser. Liksom i den stora tragedin där publiken inte vet hur det 

skall gå, vem som kommer att gå ur det hela som segrare och vem som får betala 

med sitt liv, sin ära, sin lycka, utgör intresset för den slutliga utgången alltid en central 

del av intresset för drabbningen.701 

Både paradens estetiska ordning och slagfältets dramatik gav kungen eller 

befälhavaren olika typiska roller och aktionsramar. I paraden iscensattes enligt 

Lotman befälhavaren–härskarens totala kontroll och envälde över en på förhand 

given ordning. Lotman säger t.o.m. att kejsar Paul I då han kommenderade en parad 

försökte visa en gudomlig teater med kejsaren själv i rollen som den allsmäktige som 

styr över människornas/undersåtarnas rörelser i jordelivet.702 På slagfältet var 

utgången aldrig helt klar och kungen–befälhavaren spelade en annan roll än i 

ledningen för och som åskådare till en parad. På slagfältet antog kungen som 

befälhavare snarare rollen som hjälte. Han utsatte sig för dödsfara för sitt rike, och 

                                                
699 Lotman 1984a, s. 153–154.  
700 Hazelius-Berg 1936, s. 116. 
701 Lotman 1984a, s. 154–156. 
702 Lotman 1984a, s. 156. 
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uppträdde som mannen i närkamp med ödet, även om verkligheten inte alltid var så 

hjältemodig. Det var inte längre disciplinens och kontrollens skönhet som var det 

avgörande, utan mötet med det okända och det oförutsägbara, konsten att bemästra 

det okontrollerade.703  

Militärparaden var en stående del av den kungliga scenen under 1700-talet. 

Några dagar före sin avfärd till Finland sommaren 1788 lät Gustaf III de till 

huvudstaden anlända trupperna paradera på Ladugårdsgärdet. Kungen begav sig till 

paraden med sina adjutanter och gardesofficerare. Hans kritiker klandrade honom för 

att ytterligare anstränga de trötta soldaterna med parad.704 Paraderingen, som tydligen 

samlade en publik från staden, har dock haft i uppgift att skapa en estetisk och 

dynamisk bild av krigsmakten. Hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta beskriver 

stämningen i ett brev till prinsessan Sofia Albertina: ”I allmänhet tyckas såväl 

officerare som soldater gå till verket med iver, och mod saknas dem ingalunda, oaktat 

de synnerligen uttröttande marscher de nödgats företaga äro de glada och vid gott 

humör samt önska ingenting hellre än att få lägga i dagen sina tappra känslor”.705 

Tappra, motiverade glada soldater som bara väntar på att få tjäna sin kung i fält. 

Hertiginnans beskrivning speglar uppenbarligen kungens avsikt.  

Gustaf III var och är ändå inte som kejsar Paul I och hans son Alexander I – 

som inspirerade Jurij Lotman till hans analys av paraden och slagfältet – känd för en 

mani för parader och drillade exerciser.706 Kungen inför parader är inte den offentliga 

krigarroll man associerar med Gustaf III och inte den han var mån om att iscensätta. 

Hans teaterintresse, som pjäsförfattare och åskådare, var alltid mera riktat mot de 

stora heroiska dramerna och detta återspeglade sig med all tydlighet i hans sätt att 

regissera sina roller och sina scener på den reella krigsteatern. Han var inte den 

oinskränkta härskaren som från en distanserad position styrde sina parader som en 

balett, utan uppfyllde en mera dynamisk och mänsklig roll. Däremot är det tydligt att 

han antog roller och iscensatte – eller strävade efter att iscensätta – dramatiserade 

intriger eller berättelser som var formade enligt en för tillfället lämplig teatral genre 

och stil. Den skapade intrigen förmedlade ett visst budskap – kanske ibland flera – 

och byggde på en litterär poetik och på fiktiva källor lika väl som på de 

förhandenvarande materiella realiteterna. I dessa dramatiserade scener aktualiserades 

                                                
703 Lotman 1984a, s. 156. 
704 Hedvig Elisabet Charlotta II, 1903, s. 239 samt not *** s. 239–240. 
705 Hedvig Elisabet Charlotta II, 1903, s. 240, not, i utgivarens översättning från franskan. 
706 Se även Wortman 1995. 
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klassisk historia och mytologi samt den moderna historien och Gustaf III:s egen 

livshistoria, allt enligt behov och tillfälle. Litterära hjältar och historiska hjältar, 

upplysningsfilosofi och traditionella härskardygder var levande sida vid sida och 

bildade nya kombinationer och samverkade med den aktuella situationen, 

ambitionerna, konflikterna och förhoppningarna. 

Inför sina undersåtar dramatiserade Gustaf III ofta under kriget det heroiska 

dramat med kungen, äran och fäderneslandet som centrala begrepp, men i mindre 

kretsar aktualiserades också både komedi och tragedi. Denna delundersökning följer 

Gustaf III genom kriget med olika nedslag i kungliga situationer och dramatiseringar 

för att se vilka iscensättningar kriget gav upphov till, vilka berättelser, roller och 

budskap som skapades och med vilka medel. Gustaf III var dock inte den enda som 

skapade scener eller iscensättningar i detta krig, han var inte heller ensam eller 

exklusiv i sitt beteende. Hans position och roll som kung gav honom extraordinära 

skyldigheter och möjligheter att både skapa scener och iscensätta dem inför stor 

publik, och hans position tvingade eller övertygade i högre grad omvärlden att beakta 

och acceptera hans iscensättningar. Hans berättelser och tolkningar var dock inte de 

enda. Också andra aktörer och individer i detta krig agerade i relation till det som 

kunde kallas symboliska system av koder, konventioner, traditioner och idéer.  

Läsaren kommer nedan att möta flera andra som också organiserar sitt 

agerande i handling och i text efter litterära förlagor och teatrala konventioner. 

Adelsmän och kvinnor, liksom andra utbildade personer, hade i sina studier i retorik, 

historia och moral studerat s.k. exempla – exempel på moraliskt efterföljansvärt eller 

förkastligt handlande – och lärt sig att samla på pikanta citat, repliker eller 

sedelärande berättelser som man kunde använda sig av i tal och text.707 Skillnaden 

mellan yttre roller och ett inre jag var inte lika kategorisk eller central som senare i 

historien. Individens beteende och tal byggde under 1700-talet på vem man var i 

relation till sin omgivning med börd, rang, ämbete, position och kön som viktiga 

markörer. Dessa koordinater var också ständigt närvarande och synliga, de 

manifesterades genom individens klädsel – som också var reglerad i lag, inte bara 

                                                
707 I den romerska retoriken var exemplum en i texten infogad berättelse som tjänade som belägg för den 
åsikt man argumenterade för. Den retoriskt skolade romaren lärde sig ett omfattande urval exempla som 
kom från den romerska och grekiska historien med dess uppsättning hjältar och bragder. Samma klassiska 
exempel studerades i 1700-talets retorikundervisningen. De lämpliga historiska exemplen samlades i 
exempelsamlingar. I utvidgad betydelse kom exemplum att betyda en person som åskådliggör t.ex. vissa 
egenskaper och används för att tjäna som ett moraliskt föredöme eller avskräckande exempel i allmänhet 
eller i någon speciell situation. Historien var exempelsamlingarnas främsta källa och historieskrivningen i 
sig var starkt knuten till denna idé om de efterföljansvärda och avskräckande exemplen. 
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genom konventionens makt – hennes hem, hennes vagnar, hennes betjänter, hennes 

umgängeskretsar och vanor.  

Positionen uttrycktes och skapades ständigt genom yttre markörer och attribut 

och dessa attribut var inte nödvändigtvis bara reflektioner av en stabil position. En 

adelsman var inte frälse bara genom sin börd styrkt av tillbörliga skriftliga dokument, 

utan också i hög grad genom att han i livsstil, kläder, åtbörder agerade som en 

frälseman. Det korrekta beteendet för stunden bestämdes också av sammanhanget, 

var man var – vid hovet, på lantgodset, i ämbetsverket, i hushållet eller i garnisonen – 

och med vem man talade och umgicks. Tilltalet påverkades av om det var en 

överordnad, en underordnad eller en jämlike, en man eller kvinna, ett barn eller en 

vuxen, bonde eller lärd man talade med.708 Förklädnaden, förställningen och 

rollspelandet hade en alldeles speciell ställning i hovkulturen, men den sociala 

identiteten, jaget som är beroende av sociala roller och relationer, är något som kan 

iakttas i alla sociala skikt under 1700-talet.709  

Även om Gustaf III:s iscensättningar här står i centrum är han inte unik – om 

än uppenbarligen speciellt intresserad och begåvad – som manusförfattare, regissör 

och skådespelare i sitt historiska sammanhang. De symboliska referensramar som 

Gustaf III agerade inom var typiska och gemensamma för hans tid, men knappast 

statiska eller utan konkurrens. När Olof Celsius år 1746 dedicerade Konung Gustaf Den 

Förstes Historia till den nyfödda kronprinsen skrev han att prinsen ”uti sin Stamfars 

Historie” skulle ”läsa de gerningar, för hwilkas utöfwande, han hos sig sjelf ” skulle 

finna ”en medfödd böjelse”.710 De stora kungarna och hjältarna var de rätta exemplen 

för en kung, men också andra kunde och skulle i historien finna användbara exempel 

med tillhörande dygder för sin handling. Olika dygder var knutna till krigaryrket, 

bondens värv, prästerskapet, kvinnornas sfär och barnens liv. De furstliga dygderna 

skilde sig också från undersåtarnas dygder i och med furstarnas upphöjda position.711 

                                                
708 Jämför med retorikens krav på decorum. Lotman 1984a, Roosevelt 1995, Parland-von Essen 2005. 
Scott & Storrs 1995 om adelsrollen och livsstilen, s. 9–10, 16–17. Liliequist 1997 resonerar om 
tidigmodern identitet och samhällets fasta sociala roller utgående från några förklädnads- och 
förställningshistorier i det svenska 1700-talssamhället och hävdar att rollspel och identitetsbyten är ett 
framträdande tema i 1600- och 1700-talens samhälle. I Kekäläinen 2000 diskuteras den engelske 
herremannen James Boswells rollspel i 1700-talets London och dess urbana gentlemannakultur. Det 
offentliga framträdandet är inte ett fönster till ett inre jag, utan en lek med roller. Kekäläinen identifierar 
också en antiteatral roll i Boswells omvärld, representerad av litteratören Joseph Addison.  
709 Se Liliequist 1997 
710 Citerat i Skuncke 1993, s. 79. 
711 Om retoriken och det retoriska exemplet, se Delblanc 1965, s. 84–89 
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Också det militära systemet, krigsmakten, byggde på flera olika sociala roller 

och relationer med sina särskilda tecken. Indelningen i prestigefulla livregementen 

och vanliga regementen, mellan armé, linjeflotta och skärgårdsflotta, mellan 

Stockholm, Karlskrona och Åbo/Sveaborg, mellan befäl och manskap innebar ett 

helt landskap av möjliga scener och roller. Därtill kommer krigarrollen i relation till 

det övriga civila samhället, till civilstaten och till allmogen. Soldatens pudrade 

stångpiska och uniform markerade en distans till den övriga allmogen som soldatens 

liv annars var så integrerat i.712 Krigsväsendet hade sina politiska och militära 

funktioner, men dessa kan inte särskiljas från dess symboliska nivå som finns uttryckt 

i fästningarnas arkitektur, skeppens utsmyckning och namnskick, fanor och flaggor, 

uniformer och vapen. Militärstaten utgjorde inte endast rikets krigsmakt, dess militära 

skydd och styrka, utan också en egen semiotisk värld om man så vill, en värld av 

betydelser och tecken som kan studeras ur ett estetiskt perspektiv.713  

 

 

T e a t e r n s  v ä r l d  

 

Teatern och operan var i 1700-talets högreståndsvärld dominerande både som 

konstformer och som platser, ställen för umgänge. Teatern var en integrerad del av 

livet för ”la bonne compagnie”, adeln och annan societet. Teatern var ett ställe att 

möta likar och i tidens europeiska teater- och operahus inreddes utrymmen som 

vestibul och stora trappor för umgänge.714 Teaterns ställning som den förnämsta 

genren inom vitterheten stod ännu mer eller mindre ohotad och inom de dramatiska 

genrerna var det tragedin som omedelbart gav författaren inträde i kategorin ”de 

stora och seriösa diktarna”.715 Det är därför inte konstigt att just teatern påverkade 

sättet på vilket man såg på verkligheten omkring en, liksom sättet att handla i denna 

verklighet. Carolina Brown har i sin analys av Gustaf Lundbergs kvinnoporträtt med 

damer i herdinneklädsel och ”en Savoyarde” visat hur litterära förebilder, 

rollgestaltningar på teaterscenen, adelns amatörskådespeleri och maskeradfester samt 
                                                
712 Jfr G. M. Sprengtportens bekymmer med sin bondehär i Karelen som måste vara klädd så att den 
skiljer sig från den finska allmogen. Danielson-Kalmari 2, 1925, s. 122–123. 
713 Knapas 1998, s. 38–39. 
714 Också själva teatersalongen med sina loger användes för socialt umgänge, konversation, intriger och 
amorösa kontakter. Lagrave 1972, s. 499–505. 
715 Rougemont 1988, s. 34, gäller Frankrike, men Frankrikes tongivande roll som stilbildare inom 
kulturlivet i Europa gör det möjligt att anta att detta var fallet också i andra länder. Det var genom att 
översätta och skriva för teaterscenen som författare som J. G. Oxenstierna, G. G. Adlerbeth, J. H. 
Kellgren, A. M. Lenngren och C. G. Leopold vann inträde i Gustaf III:s författargarde.  
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porträttkonsten gick in i och påverkade varandra. På Lundbergs porträtt av Charlotta 

von Langenberg har den unga damens dräkt getts en utformning som i detalj liknade 

herdinnan Bastienne i Charles Simon Favarts operakomedi Les Amours de Bastien et 

Bastienne (1753), som spelades på Bollhusteatern i Stockholm. Den fiktiva 

herdinnerollen och den sociala rollen och ställningen som en blivande medlem i en 

av Skeppsbroadelns mest inflytelserika familjer ingick i ett intrikat spel i Lundbergs 

porträtt.716  

Scenkonsten och dramatiken var också en litterär genre och konst som odlades 

av flera av 1700-talets stora monarker. Gustaf III dramatiska författarskap är känt 

och omskrivet.717 Katarina den stora skrev pjäser, bl.a. en parodisk historia om 

Gustaf III som en ”Ynke Hjälte” under kriget 1788–1790,718 och några 

operalibretton hör faktiskt till Fredrik II:s litterära produktion. Teatern och operan 

som en form som tilltalar flera sinnen och deras förmåga att regelbundet nå ut till en 

betydelsefull publik har stått klart för dessa krönta huvuden.  

Teatern på 1700-talets präglades av en formlig explosion eller invasion av 

visuella element, av masscener samt pittoreska och exotiska inslag. En utveckling och 

uppblomstring skedde från och med 1700-talets mitt i form av tillkomsten av flera 

mindre genrer: opéra-comique med starka inslag av sång och musik, pantomimer, 

balett och melodrama som alla odlade och utvecklade det estetiska intrycket, 

färgprakten, allegoriska och exotiska dräkter, teatermaskineri och spännande 

scenografi, dans och sång, allt sådant som ställer det talade ordet i skymundan.719 

Teaterupplevelsen var annorlunda än under senare mera verkcentrerade tider när 

publiken andäktigt upplever ett skådespel, själv sittande i en mörk salong, tyst och 

betraktande. I 1700-talets teater- och operahus var det ett kontinuerligt kommande 

och gående.720 Gustaf Mauritz Armfelt skriver om en teaterkväll i Rom i november 

1783 att kungen och hans svit efter middagen, som intogs mitt på dagen, ”foro på 

operan, sedermera på opera Bouffa, några till och med for till arlequinaden på Nya 

Theatern”. Och han fortsätter: ”Jag for ifrån baletten på bägge spectaklerna och ville 

                                                
716 Laine & Brown 2006, s. 157–161. 
717 Levertin 1894, Skuncke 1993, Skuncke & Ivarsdotter 1998. 
718 Skuncke & Ivarsdotter 1998, s. 349–353. 
719 Rougemont 1988, s. 34–35, 51–52, 54. Detta gäller speciellt Frankrike. Samma tendens gjorde sig 
också gällande i Sverige eftersom man tog så starkt modell just från Frankrike, se Skuncke 2006, s. 481, 
485. 
720 Rougemont 1988, s. 500. 
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inte gärna försumma sången på någotdera, men Marchesis sista aria i Ezio förlorade 

jag aldeles”.721  

Sättet att umgås och vara på teatern sammanhänger med det som visades på 

scenen. I Paris var det bara operan som gav ett verk under en kväll. På de övriga 

scenerna spelades minst två eller tre pjäser, till och med fyra till fem, på en kväll. Man 

spelade inte ett verk, utan en repertoar som bestod av någon längre pjäs och flera 

kortare i de mindre genrerna. Teaterupplevelsen byggdes upp av olika prologer, 

intermedier och epiloger som ackompanjerade huvudpjäserna.722 Divertissemang av 

olika slag, kupletter och baletter, finner vi också i hovets och adelns festkultur, inte 

bara på slottens teaterscener, utan också i övriga salar eller om somrarna i 

trädgårdarnas grönska. Liksom en kväll på teatern eller operan på 1700-talet ofta 

bestod av flera kortare och längre pjäser, bestod också hovets fester och högtidsdagar 

av ett pärlband av divertissemang, pjäser och operor, varvade med måltider och baler. 

723 

Krigsmakten, krigaräran och krigardygden var återkommande inslag i 1700-

talets teatrala hovkultur. I Gustaf III:s och J. H. Kellgrens opera Gustaf Wasa från 

1786 utgjorde striderna mellan danskar och svenskar samt de militära miljöerna och 

dräkterna en viktig del av operans visuella effekt.724 Militärens teatrala prakt användes 

dock också utanför den traditionella teaterscenen. Påkostade s.k. lustläger som 

förenade de militära övningarnas teknik och exerciser med smakfulla estetiska 

arrangemang och överdådiga trakteringar och annat roande program hade redan 

införlivat den militära verkligheten med de europeiska furstehovens konst och 

festkultur. Hertigen av Saint-Simon har beskrivit en belägring som uppfördes under 

Ludvig XIV:s läger i Compiègne 1698: ”Det var den ståtligaste syn man kan tänka 

sig: hela denna armé och hela detta oerhörda antal nyfikna av alla stånd och villkor, 

till häst och till fots, på avstånd från trupperna för att inte gå i vägen för dem; och 

detta spel av anfallande och försvarare, som uppfördes helt öppet, eftersom det enda 

som var allvarligt var att visa upp sig och det enda som krävde försiktighet var att 

utföra korrekta rörelser.”725 Stort utrymme i skildringen får också de storslagna 

trakteringar som ”till och med enkla kaptener” dukade fram och den smak, elegans 

                                                
721 Armfelt (utg. Knapas) 1997, 27.11.1783. 
722 Rougemont 1988, s. 54. 
723 Hertiginnans dagbok är en god källa till hovets fester och divertissemang, men det är också en sur och 
kritisk skribent som Axel von Fersen d.ä.  
724 Se Stribolt & Cederlöf 1992. 
725 Saint-Simon 2005, citat s. 297–298, om hela tiden i Compiègne, s. 287–301. 
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och frikostighet som visades i samband med detta.726 Ett annat berömt lustläger är 

August den starkes Zeithainerläger i juni 1730, där trettiotusen man i nya uniformer 

övade revyer, manövrar och träffningar, samtidigt som den militära elegansen 

kompletterades av baler, konserter, teater, jakt, illuminationer och fyrverkeri. 

Konungens huvudkvarter var placerat i en paviljong, på vars tak vajade två fanor 

med inskriptionen otia Martis, ”Mars viloläger”.727  

Krigsövningarna var ett imponerande och ett vackert skådespel för en publik 

att betrakta. Publik var härskaren själv och inbjudna gäster, gärna utländska 

diplomater som kunde rapportera om alla militära härligheter för sina egna herrar. 

Under Katarina den storas berömda och beryktade resa till Krim år 1787 spelade 

furst Potemkin återkommande upp överväldigande och exotiska krigsscener och 

spektakel inför kejsarinnan och hennes medresenärer kejsar Josef II, den franska 

ambassadören greve de Ségur, furst de Ligne och den österrikiska diplomaten greve 

Cobenzl samt en hel mängd andra utlänningar och ryska adelsmän och dignitärer, 

bl.a. furst Nassau-Siegen som två år senare 1789 nästan krossade den svenska 

skärgårdsflottan vid Svensksund i Finska viken. På vägen från staden Cherson till 

Krim omgavs den kejserliga karossen plötsligt av 3000 donkosacker och en skvadron 

kalmucker i full mundering ledda av sin hetman. De paraderade förbi och gick till 

regisserat anfall flera gånger under upphävande av fasansfulla krigstjut. Sedan delade 

de på sig i två grupper och utkämpade en strid inför de hänförda resenärerna.  

Potemkin och den ryska krigsmakten överlag gjorde allt den kunde av rikets 

exotiska folkslag i militära sammanhang. En annan dag galopperade 1200 tatarer fram 

och omringade kejsarinnans vagn. Josef II, som senare tillsammans med en mindre 

svit inspekterade staden Balaklava på Krim, möttes av ett regemente amasoner. Det 

var 200 albanska kvinnor klädda i karmosinröda sammetskjolar, gröna 

sammetsjackor, vita turbaner med paljetter och vita strutsfjädrar samt bröstharnesk. 

Kvinnorna var bestyckade med musköter, bajonetter och lansar.728  

Lustlägren och andra spektakulära militära uppvisningar var skådespel som 

samtidigt visade krigsmaktens imponerande styrka och dess smakfulla elegans eller i 

fallet Krim, dess exotiska prakt och originalitet. Krigets estetik var på detta sätt 

inkorporerad i ett större system av förlustelser och fester. Intresset för att utforma 

                                                
726 Saint-Simon 2005, s. 289–290. 
727 Alex. von Gleichen-Russwurm 1919, s. 17–18. 
728 Sebag Montefiore 2005, s. 439–449. Exemplen är otaliga. På sin återresa besökte kejsarinnan Poltava 
där Potemkin lät återuppföra slaget i en tablå som levde och rörde sig. Det var 50 000 soldater som 
spelade stridande ryska och svenska trupper (s. 448). En karta över spektaklet i F 626, UUB. 
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och betrakta militära läger som skådespel återfinns i en mera modest form i Sverige. 

De värvade förbandens övningar på Ladugårdsgärdet var under gustaviansk tid – och 

senare – folkfester för Stockholms invånare. På somrarna samlades stora styrkor för 

att utföra verklighetstrogna krigsövningar, så kallade simulacrer. Tältläger ställdes upp 

och övningar framfördes. Kungen deltog och var en central aktör i de högtidliga och 

av utstuderad ceremoni dikterade utmarscherna från staden till Gärdet.729  

Kungens utmarsch till Ladugårdsgärde den 23 maj 1778 dikterades av en 

ordning som Gustaf III signerade samma dag. I den långa processionen som inleddes 

av två hingstridare gick stallpager, ridpager och kammarpager, understallmästare, 

hovstallmästare och överhovstallmästaren och bredvid kungen själv riksstallmästaren, 

drabantkåren, en löjtnant av drabanterna, en kapten av livgardet och en av lätta 

dragonerna, kungens första generaladjutant och generaladjutanten av flottan, kungens 

kammarherrar och överjägmästaren. Kungen och riksstallmästaren kom sist med 

kaptenlöjtnanten av drabanterna en halv hingstlängd bakom sig.730 Sommaren 1779 

ingick i Dagligt Allehanda en notis som meddelade att alla kvinnor som presenterats 

vid det kungliga hovet kunde infinna sig i kungens tält på Ladugårdsgärdet på tisdag-, 

onsdag- och fredagaftnar klockan 18 ”när Kongl. Maj:t sjelf är wid Campement”. 

Damerna skulle vara klädda i hovdräkt, hovets variant av den svenska dräkten. 

Ytterligare meddelades att kungen vid dessa tillfällen också mottog uppvaktning av 

franska ambassadören och av andra utländska ministrar och kavaljerer.731 

Av dessa läger och simulacrer har flera stick, laveringar och teckningar 

bevarats, bl.a. av bröderna Elias och Johan Fredrik Martin. Officeren Fredrik Adolf 

von Numers, som också deltog och tecknade i kriget 1788–1790, har skildrat en 

reträtt i små båtar under 1774 års fältövningar. Carl Michael Bellman, som också han 

kom att skildra det ryska kriget, har i Fredmans epistel 70 diktat om artillerilägret 

1773. Trumslagaren trummar, och elden ljungar, men i de sista stroferna anländer 

Ulla som en Venus. Simulacrerna samlade inte bara soldater till övning, utan också 

nyfikna av alla stånd.732 En akvarellerad etsning av Martin Rudolf Heland – efter en 

bild av Elias Martin – från 1782 föreställer den midsommarfest som avslutade 

övningen det året. Ett av blommor skapat jättelikt G och en bekrönt jättekärve 

(symbol för Vasaätten) är uppförda vid sidan av de traditionella 

                                                
729 Nilsson 1992, s. 55, bildtext. 
730 ”Överkammarherrens hovjournaler 1778–1826”, s. 33–38, Hovordningar och hovjournaler vol. 3, 
Riksmarskalksämbetet, Slottsarkivet, Stockholm. 
731 Dagligt Allehanda 22.6.1779. 
732 Grate 1998, s. 104–110. 
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midsommarstängerna. En del kan vara konstnärens fantasi och utsmyckning, men det 

är också möjligt att den här typen av dekorationer hade utförts. (Bild 11) 

Uttalat teatrala och spektakulära evenemang i Sverige som förenade militära 

övningar med konstnärlig ambition var de gustavianska tornerspelen och framför allt 

de senare riddarspelen eller s.k. karusellerna. Kungen lät sig speciellt influeras av de 

s.k. karusellerna i Berlin 1750 och S:t Petersburg 1765 och under sina egna förfäder 

(Gustaf II Adolf, Kristina, Karl XI), men storslagna tornerspel hörde till den furstliga 

festkulturen i Europa sedan länge.733 Mindre dramatiserade tornerspel, där deltagarna 

under eget namn uppträdde i ridderliga tävlingar, arrangerades på Ekolsund 1776, 

Adolf Fredriks torg 1777 och på Drottningholm 1781. Det vore fel att kalla dessa 

spel icke-teatrala eftersom tornerspelen inte hade uppfyllt någon egentligt militärt 

syfte på flera sekel. Man tävlade iklädd rustning och i ”burgundisk dräkt”, kämpade 

med stridsklubbor, kastspjut, värjor och pistoler, red mot turkhuvuden av papier-

maché och tävlade i ringränning.734 Spelens syfte och innehåll låg tydligt på ett annat 

plan än i den militära övningen. Kombattanternas uppträdande i olika kadriljer, 

klädda i rustningar eller kostymer med standar och vapensköldar, liksom tillhörande 

utmaningsritualer och prisutdelningsfester formade tornerspelen till stora fester och 

estetisk-konstnärliga prestationer.  

Tornerspelen var dock inte bara dekor, kostym och smakfullt användande av 

vapen. I den ridderliga glansen betydelser ingick som alltid hos Gustaf III ett 

budskap om militär ära och förfädernas tapperhet. ”Then manlige drift, som hos Oss 

blifvit fortplantad af Våre Förfäder, gör at Vi önske uplifva theras Ridderlige 

Idrotter, och under fredens lugn öfva Oss i krigets bragder”, förklarade Gustaf III i 

sin utmaningsskrift som inledde tornerspelen i Ekolsund sommaren 1776. I den 

historiska introduktionen till tornerspelet 1777 på Adolf Fredriks torg förklarade 

Gustaf III att tornerspelens syfte var att upprätthålla den ”hjältemodiga andan” och 

det ”rättmätiga begäret efter äran” hos adelsståndet, ett stånd som var ämnat till 

rikets försvar. Samma ord kunde ha stått som introduktion för kriget 1788–1790. 

Spektaklen hyllade också den konstruerade medeltida ridderliga romantiska 

höviskheten i vilken trogen och dygdig kärlek till en hjärtats dam ingick som 

komponent. Kungen skulle – åter 1776 – med sex riddare försvara devisen att 

                                                
733 Se Riddarlek och tornerspel 1992. 
734 Rangström 1992e.  
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kärleken alltid är starkast i de hjärtan som sent känna hans lagar.735 I de s.k. 

karusellspelen 1778, 1779, (ett planerat 1782) och 1785 hade man utvecklat de 

teatrala ramarna ytterligare. Deltagarna gavs roller och spelade i stor utomhusteater 

under namn som Dianas fest (La Fête de Diane 1778) och Erövringen av 

Galtarklippan (La Prise de la Roche Galtare 1779).736 

 

 

                                                
735 Citat i Rangström 1992b, s. 221 och 1992c, s. 222. Gustaf III:s utmaningsskrift vid tornerspelet på 
Ekolsund 1776 trycktes som patentfolio, utan rubrik, ort eller år. Här har exemplaret i Helsingfors 
universitetsbiblioteks Calonius-Naumannsamling begagnats, signum A.113.99: [Gustaf III 1776]. 
Tornerspelet som helhet och dess kungörelse fastslogs i Ordning som skal i akt tagas Vid Tornerspelet på 
Ekolsund 1776 och Ordning Vid Torner-Spelets Kungörelse 1776. Spår av denna idévärld och detta 
uttryckssätt finns hos Gustaf III också när kriget aktualiseras 1788.  
736 Ture Rangström 1992. 
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13 Krigets iscensättningar 

 

K u n g e n s  a v f ä r d  d e n  2 3  j u n i  1 7 8 8 :  h j ä l t e m o d  o c h  g a l a n t e r i  

 

Under krigets första skede erbjöd slagfältet inte de stora rollerna för Gustaf III. 

Krigets första sjöbatalj, vid Hogland den 17 juli 1788, är däremot hertig Karls stora 

genombrott som krigshjälte med högstämda hyllningsdikter, kämpavisor, teaterpjäser 

och segerfester som ackompanjerade storamiralens (tvivelaktiga) seger.737 Gustaf III 

använde sig av en annan form, en annan scen än slagfältet för sitt första 

framträdande i den heroiska rollen. Paraderingen på Ladugärdsgärdet i juni 1788 var 

upptakten för den stora föreställningen som var kungens avfärd från Stockholm som 

kulminerade i en procession från slottet till kajen och avfärd med den defilerande 

linjeflottan i bakgrunden.  

Gustaf III iscensatte genom sin avfärd en hjälteroll som spelades ut genom val 

av dag, genom klädsel och genom att rådet, ordenskapitlet, hovet, kungafamiljen och 

slutligen hela Stockholms invånare engagerades som deltagare och publik. Kungen 

var klädd i historiserande kläder. Enligt Axel von Fersen d.ä. var kungen klädd i en 

jacka broderad som Gustaf II Adolfs, med ett brett axelgehäng med Karl XII:s värja 

och i Karl XI:s hatt med en stor halmtapp och en gul och blå kokard.738 Dagen var 

den 23 juni, det var stiltje och ingenting var färdigt för krig, men det var samma dag 

158 år tidigare som Gustaf II Adolf hade lämnat Stockholm för det som skulle bli det 

trettioåriga kriget. Att välja symboliska datum från historien var återkommande 

praxis vid denna tid. Vasa hovrätt (se del 2) inledde sin verksamhet på dagen för 

regeringsformens införande den 21 augusti 1772 och Gustaf III skulle komma att 

underteckna ratifikationen av freden 1790 i Värälä den 19 augusti på årsdagen för 

statsvälvningen. Genom det historiska datumet knöt man den aktuella handlingen till 

en historisk händelse eller en person. Man signalerade att grundandet av Vasa hovrätt 

byggde vidare på det reformarbete som ”lagstiftarkonungen” Gustaf III inledde 1772 

med införandet av ny regeringsform. Statsvälvningen och freden i Värälä beskrevs 

genom det gemensamma datumet som påföljande scener i samma process, dvs. 

berättelsen om kungen som befriar det svenska riket från yttre och inre tvång.  

                                                
737 Leopoldt 1788, Bellman 1788b. Se Afzelius 1966, Lönnroth 1986b, Skuncke 1987. 
738 Fersen VII, 1871, s. 38. Se även Alm 2000, s. 373, Rangström 1997, s. 225–226, Holmberg 1954, s. 
143. Det finns skäl att betvivla att Fersen minns alla detaljer helt rätt, vilket vi skall återkomma till. 
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Gustaf II Adolfs och Gustaf III:s avfärder från Stockholm 1630 och 1788 blev 

också på ett symboliskt plan ett och detsamma, vilket ytterligare underströks av 

klädvalet. Den betydelsefulla Gustaf Adolf-symboliken uppfattades uppenbarligen 

inte endast av den exklusivaste kretsen av hovmän och högre dignitärer, utan 

förmedlades också till andra. Stockholmsborgaren Johan Hjerpe antecknade om 

dagens händelser: ”Nu war den merckwärdiga afton då wår älskade Gustaf skulle 

med sina kämpar draga i härnad mot fienden – det war just den afton då man firar 

sommarens fäst som hjelten wår Fader utdrog, lik en Gustaf Adolph hwa[r]s stoft wi 

ännu wörda.”739 Under krigsåren ingick dessutom i pressen då och då anekdoter om 

och tal av Gustaf II Adolf som byggde på parallellen mellan förfadern och den 

regerande kungen.740 

För en person och en kultur som hade lärt sig att betrakta världen, samt 

uttrycka sig och handla, i ständig samverkan med de historiska exemplen och med ett 

metaforiskt tänkande var det inte besynnerligt att organisera sitt agerande utgående 

från symboler på detta sätt. Prinsen av Nassau-Siegen handlade enligt samma princip 

då han två år senare lät sin flotta anfalla den svenska skärgårdsflottan vid Svensksund 

just den 9 juli 1790. Detta var årsdagen för kejsarinnans trontillträde den 28 juni 1762 

enligt den i Ryssland gällande julianska kalendern, den 9 juli enligt den i Sverige 

brukade gregorianska kalendern. De svenska flottorna var starkt medtagna av 

utbrytningen ur Viborgska viken den 3 juli 1790,741 men vann ändå en förödande 

seger över den ryska skärgårdsflottan.742 Den tänkta segern över Sverige på 

kejsarinnans tronbestigningsdag förbyttes således i ett fiasko. Praktiska realiteter som 

                                                
739 23.6.1788, Johan Hjerpes dagboksanteckningar 1788–1789, F 824a, UUB. Hjerpe är i citatet också i 
övrigt känslig för symbolik. Han talar om vår älskade Gustaf som drar i härnad med sina kämpar och 
utnyttjar alltså ett litterariserat språkbruk med uttryck som man också kan finna i tidens krigsdikter. Hans 
beskrivning av dagen uppvisar också i övrigt en symmetri som man lockas att uppfatta som medveten och 
litterär. Beskrivningen av dagen inleds med livgardets embarkering på förmiddagen. Gardessoldaterna 
vandrade i beskrivningen från högkvarteret på slottet till Skeppsholmen ackompanjerade av gardets 
trumslagare och musiker och åtföljda av en svans av hustrur och barn som grät; flera hustrur svimmade. 
På kvällen skedde sedan en annan procession, som i Hjerpes skildring kan tänkas vara en pendang till den 
förra. Kungen, hans familj, hovstaten och diplomatkåren vandrade, flankerade av en militär häck, utmed 
slottets trappor och ned till en väntande slup vid kajen. Kungen, drottningen och kronprinsen tog ett ömt 
avsked, skriver Hjerpe, kronprinsen grät. Om Hjerpe, se Jarrick 1992, som dock verkar ge en något smal 
bild av Hjerpes sociala bakgrund och position. Dagbokens stil och innehåll vittnar om att skribenten inte 
är vilket enkelt bodbiträde som helst. 
740 I Fahlu Weckoblad som har studerats systematiskt under krigsåren 1788–1790: 24.12.1788, 28.3.1789, 
25.4.1789 och 4.7.1789. 
741 De två flottorna förlorade sju linjeskepp, tre fregatter, ett tiotal mindre fartyg och 4500 man. 
Linjeflottan drabbades mer än skärgårdsflottan. Ericson et al. 2003, s. 388. 
742 Det andra slaget vid Svensksund utkämpades under Gustaf III:s befäl med C. O. Cronstedt som 
flaggkapten. Det ryska anfallet kom inte oönskat. Kungen hade fattat beslutet att inte fortsätta reträtten, 
utan att ännu en gång ta strid med ryska skärgårdsflottan vid Svensksund. Den första gången skedde det 
utan framgång sommaren 1789. Se Ericson et al. 2003, s. 395–405. 
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väder och vind eller materiella förberedelser var inte alltid i takt med idéerna och 

föreställningarna, vilket kunde åstadkomma större eller mindre haverier i planerna. 

Gustaf III och Stockholmseskadern rörde sig knappt ur fläcken den första natten 

efter avfärden, men de mentala bildernas kraft är stark och kan i hög grad bortse från 

sådant som inte passar in i bilden.  

Erik Lönnroth har i en artikel från 1972 argumenterat för att erfarenheterna 

från statsvälvningen 1772 lärde Gustaf III att det effektfulla personliga framträdandet 

var en fungerande politisk strategi. Rätt hjälteroll genomförd med konsekvens och 

synlighet övertygade omgivningen om det nödvändiga i det han var i färd att göra.743 

Vägen till kriget 1788 uppvisar samma drag, med avfärden den 23 juni som ett tänkt 

avgörande publikt framträdande. Den storstilade avfärden, föregången av parader på 

Ladugårdsgärdet dagarna innan, handlade om att lansera kriget och krigarrollen inför 

rådet, ämbetsmännen, hovet och Stockholms borgerskap, och inte minst för de 

utländska ministrarna och Europa. Alla grupper var uppmärksammade i programmet. 

Den 23 juni 1788 började för kungens del med ett rådssammanträde med 

utnämning av nya rådsherrar.744 Sedan följde ordenskapitel då kungen utnämnde en 

riddare av Nordstjärneorden – polismästaren Henric Liljensparre – och tre av 

Vasaorden – direktören för Västindiska kompaniet David Schinkel, grosshandlaren 

Joachim Brandenburg och skeppsbyggmästaren Johan Acrel – samt instiftade en ny 

grad av Svärdsorden. Liljensparre som länge varit Gustaf III till nytta genom den av 

honom organiserade spionverksamheten mot misstänkta oppositionella personer var 

också kungen behjälplig före och under kriget. Han hade biträtt krigsförberedelserna 

genom att av borgerskapet upphandla proviant och utrustning. Han biträdde under 

krigsåren kungen med att dirigera stadens invånare både i hyllningar av kungen och 

demonstrationer mot adliga oppositionella.745  

Ordenskapitlets viktigaste punkt var utan tvivel instiftandet av den nya graden. 

Gustaf III påminde om sin ”sårgfällighet att uti svenska bröst uplifva gammal Svensk 

Mandom och Ära”. Graden riddare av Svärdsorden med stora korset var avsedd 

uttryckligen för förtjänster i krig och kunde inte delas ut annat än då ”Sveriges Rike 

uti örlog stadt är, eller kunna vinnas utan genom värkelige krigs bedrifter uti Rikets 

                                                
743 Lönnroth 1998a, s. 195–198. Lönnroth formulerar redan här de begrepp och utgångspunkter som han 
skulle komma att utveckla i boken Den stora rollen, Lönnroth 1986a. Jfr Schück 1904, s. 25, som också 
antyder en likhet i situationen 1772 och under kriget 1788–1790.  
744 Protokoll hållet i konungens rådkammare på Stockholms slott 23.6.1788, Gustavianska samlingen F 
441, UUB. 
745 Protokoll vid Serafimerordenskapitlet 23.6.1788, KMO, Stockholm; Sahlberg 1980–1981, s. 39–43. 



  272 

tjänst.” ”Att öka helgden af denna lag” förklarade kungen enligt protokollet, ”ville 

Kongl. Maij:t sig själf densamma underkasta, och således icke denna gradens 

ordenstecken antaga innan Segren krönt de vapn dem Kongl. Maij:t för sin Krona 

och Fosterland drager.”746 Sedan följde en deposition av kronans och Gustaf III:s 

diamanter och sedan hölls cour då kungen tog avsked av hovets damer och herrar. 

Sällskapet var fortfarande exklusivt, men definitivt annorlunda än råds- och 

ordenssammankomsternas herrsällskap. På mottagningen infann sig också alla 

utländska sändebud förutom den ryska ministern greve Razumovskij som kungen 

samma morgon hade anmodat att lämna riket.747 

I dessa evenemang ser man hur publiken stegvis växer och blir mera blandad. 

Samtidigt fick kungen, som i ett väl uppbyggt retoriskt tal, möjlighet att spela på olika 

strängar i sin ”argumentering” för publiken. Först talade kungen med och i rådet. I 

rådet diskuterades inte, utan sammanträdet bestod av flera på varandra upplästa tal 

och dokument. Gustaf III talade till de nytillsatta riksråden greve Carl Wilhelm von 

Düben och greve Fredric Ulric von Rosen som svarade kungen. Sedan överlämnade 

kungen sin instruktion till rådet och greve Wachtmeister läste upp den varefter han 

höll ett tal till kungen. Han uttryckte rådets önskan att allmakten, Gud, skulle bespara 

Gustaf III:s liv. Efter praktiska arrangemang angående finanserna och rikets juveler 

yttrade sig kungen slutligen om det kommande krigets orsaker och läste upp den 

ryska ministern Razumovskijs not som han tolkade som hotfullt samt de svenska 

noterna till Razumovskij och till de övriga utländska ministrarna vid det svenska 

hovet.748 Det var artigt och allvarligt politiskt och diplomatiskt språk, 

ämbetsmannaspråk.  

Direkt efter rådssammanträdet följde ordenskapitel och stiftande av ny grad för 

krigsbruk. Nu var det en åtminstone delvis annan publik, men också som en följd av 

det förändrade sammanhanget ett annat språk – mannamod, ära, svenska stridsmän – 

och en annan roll. Statsmannen som ser om sitt rike övergår i fursten som förbereder 

                                                
746 Protokoll vid Serafimerordenskapitlet 23.6.1788, KMO, Stockholm. Hertig Karl blev riddare med 
stora korset av Kgl. Svärdsorden bland de första sju som utnämndes den 27 juli 1788. Då hade han 
utmärkt sig till sjöss i och med slaget i Hogland den 17 juli. Gustaf III antog själv utmärkelsen år 1790 
efter generalitetets framställning. Sammanlagt tjugofyra riddare med stora korset utsågs under kriget 
1788–1790 varav tolv fick utmärkelsen år 1790. Löfström 1948, s. 593, Areen & Lewenhaupt I, 1942, s. 
199–204. 
747 En nyckel till Gustaf III:s argumentering för krig i juni 1788 var en not från ryska kejsarinnan, som 
hade formulerats av Razumovskij, som innehöll en mening som kunde tolkas som ett åtskiljande av 
Sveriges kung och Sveriges folk. Den ryska ministern lämnade Sverige först långt senare på hösten. Se 
Hennings 1957, Lönnroth 1986a, Hedvig Elisabet Charlotta II, 1903. 
748 Protokoll hållet i konungens rådkammare på Stockholms slott 23.6.1788, Gustavianska samlingen F 
441, UUB. 
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sig i sin krets av riddersmän. Vid hovmottagningen, couren, när Gustaf III tog 

avsked av hovet – som inte bara var ämbetsmän i hovstaten, utan också en 

umgängeskrets bestående av både damer och herrar – gavs möjligheter att utveckla 

den ridderliga rollen åt det personliga och mera känslorelaterade hållet. ”Denna dag 

var onekligen en af de sorgligaste jag varit med om, hela hofvet var i tårar och 

kungen själf mycket upprörd”, skrev Hedvig Elisabet Charlotta.749 I denna krets av 

män och kvinnor, familj och vänner kunde kungen uppenbarligen odla den 

känslosamma rollen fullt ut. Alla var kanske inte verkliga vänner, men det var denna 

relation som spelades och som scenen dramatiserade. 

Sedan breddades publiken än en gång för den sista uppvisningen i en mera 

traditionell utformning när kungen i procession lämnade slottet och vandrade mot 

den väntande kungsslupen. Det var inte längre endast kungen i sin krets av 

ämbetsmän och hov, utan en mera offentlig situation inför allmänheten. 

Hillebardiärer och hovets pager ledde processionen. Rådets herrar gick före kungen 

som gick på drottningens högra sida, medan hertig Fredrik Adolf gick på hennes 

vänstra sida. Efter dem kom den snart tioåriga kronprinsen som förde hertiginnan av 

Södermanland. Resten av hovets damer och herrar följde efter de kungliga 

personerna. Gatorna kantades av vad Axel von Fersen d.ä. betecknade som ”en stor 

mängd pöbel”, människor som av nyfikenhet, rojalism eller pengar lockats att samlas 

längs gatorna. Vid kajen stannade drottningen, kronprinsen och hertiginnan som 

kungen omfamnade. Rådet fick kyssa kungens hand och sedan steg Gustaf III och 

hans bror Fredrik Adolf med uppvaktning på slupen som förde dem till jakten 

Amphion. Hertig Karl var vid denna tidpunkt redan i Finland. Stockholmseskaderns 

28 galärer defilerade förbi i maklig takt i det lugna och vindstilla vattnet. Först 

klockan 5 om natten kunde man avsegla. Och inte heller då kom man längre än till 

Fjäderholmarna för att vänta på bättre vind. 750  

Det innehåll man själv lägger i sin handling och i symbolik av typen val av 

datum eller kläder omfattas inte alltid av alla. Gustaf III:s avfärd kritiserades av den 

starka opposition som redan då fanns inom adelsståndet. Kungens kritiker fann de 

utstuderade formerna överdrivna och anstötliga.751 I S:t Petersburg skrev kejsarinnan 

den 7 juli 1788 hånfullt till Josef II: ”Jag har hört att han [Gustaf III] har satt på sig 

Gustaf Adolfs kostym och harnesk, armskydd och lårskört och trängt in till mina 

                                                
749 Hedvig Elisabet Charlotta II, 1903, s. 239. 
750 Lönnroth 1986a, s. 164, Fersen VII, 1871, s. 38. 
751 Hedvig Elisabet Charlottas II, 1903, s. 239. 
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gränser”.752 Missnöjet och misstron mot kungen var för stort i de ledande politiska 

kretsarna i Sverige för att framgångarna från den 19 augusti 1772 skulle kunna 

upprepas. Det symboliska innehållet och publikens erfarenheter var inte helt 

förenliga, vilket oppositionen och Katarina II kunde utnyttja. Varför var det ändå en 

naturlig och följdriktig politisk handling för kungen att genom historiserande kläder, 

sammanträden och mottagning på slottet samt en stor procession manifestera och 

dramatisera sin bild av sig själv som en Gustaf II Adolfs efterföljare som skyddar sitt 

lands frihet och oberoende? Lönnroth har påtalat ”den stora rollens” seger och 

genomslagskraft år 1772 som gett Gustaf III erfarenheten att detta är ett fungerande 

politiskt koncept, men han knyter detta till vad han kallar kungens hysteriska och 

egocentriska personlighet. Hans tolkning är inte omöjlig, men kungens visshet om 

det verksamma i hans metod fick också näring från andra håll än den personliga 

läggningen.  

Utklädning och kulisser var som ovan konstaterats inte aparta fenomen i den 

här tidens politiska kultur, även om Gustaf III:s idealisering och imiterande av 

Vasaförfäderna förlöjligades av hans motståndare med Katarina II i spetsen. Gustaf 

III:s avfärd skedde ett år efter Katarina II:s berömda resa till Krim sommaren 1787, 

som gett oss begreppet potemkinkulisser. Kejsarinnan reste då längs floden Dnjepr till 

de nyförvärvade trakterna vid Svarta havet. Furst Grigorij Potemkin, furst av 

Taurien, stod för de praktiska arrangemangen, som bl.a. bestod av byggda kulisser 

och i granna kläder utklädda undersåtar längs flodens stränder. Potemkin iståndsatte 

ett skådespel för kejsarinnan och hennes gäster att beundra, men kejsarinnans resa 

utgjorde i sig själv en teatral traversée triomphale som skulle ges all möjlig internationell 

publicitet. År 1787 behövde Katarina II skapa trovärdighet för ”det grekiska 

projektet” som hade en rysk erövring av Konstantinopel som slutmål. När följet drog 

fram längs Dnjepr på sju stora galärer i rött och guld, följda av 73 mindre skepp, var 

det inte endast kulissbyarna på Krim som utgjorde skådespelet, utan också 

kejsarinnan och hennes följe. Publiken fanns på Krim, men också i övriga Ryssland 

och Europa. ”Kejsarinnans flotta på Dnjepr är ett mästerverk av god smak och 

prakt”, rapporterade tidningen Amsterdamsche Courant.753 Kejsarinnans bruk av 

                                                
752 Katarina II till Josef II, citerat i Dafgård 1998, s. 111. Jfr Ivarsdotter i Skuncke & Ivarsdotter 1998, om 
kejsarinnans smädliga pjäs om Gustaf III som en ”ynke hjälte”. 
753 Krim hade annekterats år 1783 och Grigorij Potemkin ledde kolonisationen av området. Resan – med 
prominenta gäster som Josef II, kung Stanislav av Polen samt österrikiska och engelska sändebuden och 
franska ambassadören – och Potemkins arrangemang blev uppmärksammade redan av samtiden. Kritiken 
såg det som Potemkins sätt att försöka lura kejsarinnan och potemkinkulisser betyder i dagens språkbruk 
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Preobrazjienskijgardets gröna uniform i dammodell vittnar ytterligare om bruket att 

bygga furstliga roller genom klädernas symbolik hos andra än Gustaf III. Den gröna 

uniformen med guldgaloner infördes år 1720 av Peter den store och representerade 

för den ryska adeln under 1700-talet troheten mot imperiet i den form som det fick 

genom Peter den stores reformer. Kejsarinnan bar en sådan uniform i samband med 

sitt maktövertagande år 1762 och under mötet med Gustaf III i Fredrikshamn år 

1783.754 Peter den store var för kejsarinnan vad Gustaf Vasa och Gustaf II Adolf var 

för Gustaf III, en legitimerande rollmodell och parallell.755 

De stora offentliga evenemangens förmåga att uppväcka känslor och lidelser 

var helt enkelt inte okänd för samtiden. I sitt intresse för operan fängslades Gustaf 

III av den musikaliska dramatikens förmåga att tala till publiken genom flera 

sinnesintryck på en gång, genom musik, dans, tal, scenografi och olika effekter. I 

tidens teater var det också just de visuella inslagen, det ickeverbala och spektakulära 

som var så framträdande och betydelsefulla. Också som talare betonade Gustaf III 

betydelsen av retorikens medel att uttrycka och utnyttja känslor, ethos och pathos. 

Utnyttjandet av en passionspsykologi för politiska och samhälleliga ändamål 

intresserade både lärda tänkare och härskare, även om motiven kunde vara olika. 

Gustaf III fick år 1773 genom Carl Fredrik Scheffer ta del av den franska 

fysiokratiska författaren Dupont de Nemours visioner om offentliga medborgarfester 

med syfte att erbjuda en ny och nyttig, sekulariserad festkultur med fokus på 

nationen, patriotismen och medborgarskapet. En central tanke hos Dupont de 

Nemour var att känslorna, passionerna skulle ge överheten möjligheter att styra 

tankar och handlingar. De av regeringen förespråkade värderingarna och idealen 

lanserades enligt honom bäst genom festen som form. Lagar, traktater och ord räckte 

inte som medel. Hos Gustaf III omvandlades planerna från ett demokratiskt och 

civistiskt innehåll till det honom mera närstående rojalistiska. Utgångspunkten att 

gemensamma fester som framkallar gemensamma känslor kan och bör utnyttjas 

                                                                                                                                          
falska bländverk. Sedermera har man också uppmärksammat den vackra kulissens och det lyckade 
spektaklets betydelse just som iscensatt landskap, som en konst i sig. Konsten låg i skapandet av en teatral 
verklighet, här iscensättandet av Krim som en rik trädgård. Om resan till Krim 1787, se Dixon 2001, s. 
43, Waegemans 1992, som citerar Amsterdamsche Courant 31.5.1787: ”De Reisvloot der Keizerinne op 
den Dnieper is een meesterstuk van goeden smaak en pracht”.  
754 Livgardet, inom vilket kuppen mot Peter III hade inletts, bar uniformen under åren 1763–1796, dvs. till 
kejsarinnans död. Katarina den stora & Gustav III 1999, föremål nr 86, s. 141, även nr 94, s. 143, 
Wortman 1995, s. 110. Se även Tandefelt 1999. 
755 Se Rasmussen 1978.  
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politiskt för att uppfostra undersåtarna, eller medborgarna, till goda medborgerliga 

dygder, anammade han däremot.756 

De första planerna som Gustaf III skisserade utgående från den franske 

fysiokratens livfulla skildringar av den offentliga festens användningsområden var en 

fest vid avtäckandet av Gustaf Vasas staty följande år 1774.757 Avfärden 1788 

arrangerades inte lika tydligt som en allmän fest med tal, dans och sång. Den för 

hovceremonier traditionella processionen, kungen i kläder som påminner om hans 

stora förfäder krigarkonungarna, de defilerande örlogsskeppen och den längs gatorna 

samlade allmänheten utgjorde ändå ett skådespel och en publik skapat för att tilltala 

sinnen, väcka känslor. Ännu den följande dagen kunde nyfikna stockholmare beskåda 

linjeflottans stora skepp eftersom den omöjliga vinden inte tillät någon hastig 

avfärd.758 ”Intet kunde vara mera imposant och nobelt än min avfärd”, skrev kungen 

om avfärden till Armfelt.759 Det var stort, det var skönt och det var heroiskt. Det 

finns inte orsak att tro att det inte var allvar när Gustaf III iscensatte sin avfärd. Den 

heroiska rollen, som också ekar i brev till Armfelt och Sofia Albertina i juni 1788,760 

var en allvarligt tänkt politisk strategi som byggde på en stark tilltro till den egna 

personliga förmågan att genom sin kungliga närvaro och högtidliga och teatrala 

former styra omgivningen. Men det var också en politisk lek, och ibland mera en 

hövisk lek med galanta förtecken.   

Hedvig Elisabet Charlotta berättar i sina dagboksanteckningar från juni 1788 

att Gustaf III hade inbjudit henne och prinsessan Sofia Albertina att den 25 juni 

komma till Amphion som på grund av den svaga vinden inte hade hunnit långt från 

Stockholm. Också generallöjtnanten och överstekammarjunkaren friherre Evert 

Taube deltog i middagen och sällskapet skämtade om hans fula grå hatt. ”Säg intet 

ont om den” hade Taube svarat. Han vidhöll att också Karl XI hade burit en sådan 

hatt som fortfarande fanns förvarad på Drottningholm. Då ville kungen ha en sådan 

hatt och hertiginnan lovade sända honom en, vilket hon gjorde följande dag. På 

                                                
756 Begreppet medborgerlig används här i Gustaf III:s 1700-talsbetydelse, som nyttig samhällsvarelse, 
idog för det allmännas väl. Se Christensson 1996, s. 126–129. I Delblanc 1965 diskuteras kungens 
reaktion på brevet utförligt.  
757 Delblanc 1965, s. 158–163. Om kungens planer för avtäckningen se även vidare på s. 160–162. 
758 Johan Hjerpes dagboksanteckningar juni 1788, F 824a, UUB. Hjerpe skriver att han på 
midsommardagens morgon klockan 8 gick till Kastellholmen för att se eskadern, men bara hann se de 
sista skeppen. Samma kväll sökte han sig med två vänner till Blockhusudden där eskadern låg för ankar. 
Besättningen och soldaterna eldade och kokade mat längs stränderna, vilket enligt Hjerpe ”gjorde en 
wacker Illumination utmed borgen”.  
759 Gustaf III till Armfelt 24.6.1788, citerat i Lönnroth 1986a, s. 164.  
760 Gustaf III till Armfelt, se ovan, Gustaf III till Sofia Albertina 13.6.1788, citerat i Hedvig Elisabet 
Charlotta II, 1903, s. 238, not. Breven i original på franska.  
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hatten fäste hon enligt egen utsago ”en kokard och en utaf halm gjord prydnad, 

sådan som brukades förr i världen”. Kungen tackade henne i ett brev och sade sig 

betrakta hatten som ”en Fortunati hatt”. Han lovade återsända prydnaden efter första 

stora seger, ”på samma sätt som riddarne fordom plägade vid sina damers fötter 

nedlägga sina vapen”.761 Den seriösa hjälterollen hade alltså sin galanta och lekfulla 

dimension. Kriget förvandlades till en hövisk lek, bekant från hovets torner- och 

karusellspel. Kungen är riddaren och hertiginnan hans dam för vars skull striden 

utkämpas.  

Intressant är också att se att den hatt i Karl XI-stil med halmprydnad och 

kokard som Axel von Fersen skriver att kungen bar den 23 juni enligt hertiginnans 

vittnesbörd har kommit i hans ägo först tre eller fyra dagar senare. Man påminns om 

C. G. Malmströms gamla slutsats att också Axel von Fersens beskrivning är en 

konstruktion, och dessutom av en mycket kritisk skribent som gärna antydde 

kungens fåfänga, slöseri och fantasteri.762 Detta gör inte Fersens vittnesmål  mindre 

intressant. I källmaterialet möter vi inte bara Gustaf III:s skapande av roller och 

scener, ibland för politiska syften, ibland som en del i en artig konversations- eller 

korrespondensstil. Vi möter också motbilden och nidbilden som svänger allt upp och 

ned och i stället för det heroiska ser det löjliga eller fördärvliga i kungens beteende. 

Som Gustaf III kunde också Fersen skapa önskad effekt med orden.763  

 

 

S l a g e t  v i d  H o g l a n d :  s c e n b i l d e r ,  a k t ö r e r ,  o c h  b e t r a k t a r e  

 

Gustaf III hade sommaren 1788 beordrat en relativt stor mängd ämbets- och 

hovmän att följa honom till Finland. Under de följande kampanjerna kom han med 

ett betydligt mindre följe, men denna första krigssommar skulle inledas med stil. Då 

kriget var över beskrev Carl Gustaf Leopold i ett tal i anledning av fredsslutet Gustaf 

III:s fälttåg som Ludvig XIV:s första fälttåg mot Spanska Nederländerna 1667–1668: 

”en fortsatt högtid, och dess läger ett hof, täflande med hufvudstadens”. Skaldens 

närhet till Gustaf III och hans under åren utvecklade kännedom om teman som stod 

kungen nära gör det möjligt att anta att denna jämförelse med solkonungen också har 

                                                
761 Hedvig Elisabet Charlotta II, 1903, s. 240–241, och not *: Gustaf III till Hedvig Elisabet Charlotta 
26.6.1788. 
762 Se Christensson 2003, s. 134, s. 134–135. 
763 Vidare om Gustaf III i nidbilder av och smädeskrifter i Mattsson 2006.  
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föresvävat Gustaf III sommaren 1788.764 Axel von Fersen beskrev i sina historiska 

anteckningar samma sak mera föraktfullt. Kungens högkvarter liknade mera ett hov 

än ett högkvarter ”och var komponeradt af öfverstekammarjunkaren, hofmarskalken 

och hela betjeningen af kammarjunkare, som, tillika med några och tjugo unga 

adjutanter, omgåfvo Konungen. Riksrådet grefve Oxenstierna, med alla 

statssekreterare och kanslibetjening, voro ock uti sviten och ceremonimästaren hade 

ock fått ordres att vara följaktig till Finland. Man dömde deraf att Konungen vore 

förvissad att innan kort ingå mediations negocionen.”765  

Alla Gustaf III:s förberedelser vittnar om hans förhoppning och antagande att 

kriget skulle vara kortvarigt.766 Fersen hade rätt i att sviten som följde Gustaf III till 

Finland till sin sammansättning var föga militär och hade andra uppgifter. Som han 

konstaterar hade en stor hov- och ämbetsmannasvit varit till nytta under 

diplomatiska underhandlingar. De kunde också upprätthålla en hovetikett och 

hovceremoni i kungens närhet. Med en ceremonimästare närvarande kunde man 

genomföra kommande segerceremonier och fester på ett vederbörligt sätt.  

Riksrådet greve Johan Gabriel Oxenstiernas roll i Finland är oklar. Han var 

formellt tillförordnad kanslipresident, men hade inga betydelsefulla politiska 

uppgifter, liksom han inte heller samma höst var särskilt inkopplad i 

underhandlingarna med det engelska sändebudet Elliot eller den preussiska Borcke. 

Dessa förde förhandlingarna direkt med Gustaf III eller med kabinettssekreteraren 

von Asp som också hade varit i Finland samma sommar. Oxenstierna var kritisk till 

kriget, men lojal med Gustaf III. När han efter kungens död 1792 av Svenska 

Akademien fick uppgiften att skriva kungens äreminne inarbetade han långa partier 

med beskrivningar av krigets skeenden, också om krigsåren 1789–1790 som han inte 

hade egna erfarenheter av, utan bara hållit sig informerad om genom korrespondens. 

Då var perspektivet kungens och tonen hyllande. Under sommaren 1788 hade 

skalden också bearbetat sin dikt Skördarne som i en första version blivit färdig år 

1773. I den version han utarbetade under sommaren 1788 fick kriget en mera 

                                                
764 Citerat i Knapas 1997, s. 462–463, hela talet i Leopold 1833, s. 39–45. Ludvig XIV anförde sina 
trupper personligen i det s.k. devolutionskriget 1667–1668. Med sig i fält hade han, mot traditionen, hela 
hovet inklusive drottningen och två mätresser. Två konstnärer följde med, Charles Lebrun och Adam-
Frans van de Meulen. Se Burke 1996, s. 87–88. 
765 Fersen VII, 1871, s. 42–43. 
766 Rystad 1992, s. 13.  
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framträdande plats på bekostnad av den tidigare versionens idylliska herde-

landskap.767 

Kriget inleddes vid den tid som Gustaf III hade önskat, men det avslutades 

inte lika fort som han hade tänkt. Den 29 juni 1788 utbröt striderna i Savolax efter 

det från svensk sida iscensatta ”ryska” anfallet vid Puumala dagen innan.768 Den 30 

juni hade Gustaf III hunnit till Korpoström och två dagar senare var han på 

Sveaborg utanför Helsingfors. Krigsbrottet rapporterades i Inrikes Tidningar den 14 

och 21 juli 1788 med den av Gustaf III sanktionerade förklaringen att ryska lätta 

trupper natten till den 28 juni hade anfallit en svensk postering i Savolax. Den 21 juli 

berättade tidningen att överstarna Hastfer, Stedingk och Brunow hade tagit den på 

ryska sidan om gränsen varande staden Nyslott i besittning och nu blockerade den i 

väntan på huvudarmén. ”Man förmodar, at denna fästning icke skal kunna göra långt 

motstånd, sedan friherre Hastfer erhållit en betydande förstärkning ifrån Hufwud-

Arméen, som Konungen i Egen Person commenderar och som ligger i fältläger wid 

Helsingfors”, rapporterades i ett brev från Helsingfors daterat den 12 juli 1788, 

författat av någon av ämbetsmännen Gustaf III:s fältkansli.  

Riktigt så gick det ändå inte. Blockaden upphävdes efter sju veckor utan 

resultat. I stället riktade de svenska trupperna stegen mot Fredrikshamn. 

Huvudarmén fördes av översten Gustaf Mauritz Armfelt över Abborfors. Norr om 

den avancerade generalmajoren Carl Gustaf Armfelt, den förras farbror, med 2000 

man över Kymmene älv den 16 juli 1788. Gustaf III, som sedan han anlänt till 

Helsingfors den 3 juli flera gånger reste mellan Helsingfors, Borgå, Lovisa och 

fronten, vistades ett dygn med Armfelt den äldre, men återvände till Helsingfors då 

budet kom om slaget vid Hogland den 17 juli 1788.769 Mellan den 20 och 24 juli var 

han i Helsingfors och orkestrerade en tacksägelsegudstjänst med Te Deum över den 

svenska linjeflottans seger vid Hogland medan missnöjet med kriget jäste i armén och 

rykten om att det ryska anfallet var en svensk skapelse redan var i svang.770  

Den krigsplan som den hemliga krigskonseljen hade formulerat under våren 

1788 byggde på krigföring till havs. Den svenska linjeflottan skulle lyckas vinna 

                                                
767 Frykenstedt 1972, s. 9–20, 35, 55–59 (äreminnet), 59–105 (Skördarne). Oxenstierna närde inga 
illusioner om varför han 1786 kallats att dela ansvaret för kanslipresidentämbetet. Gustaf III:s önskan att 
vid sin sida ha en Oxenstierna var också enligt hertiginnan av Södermanland den viktigaste orsaken till 
utnämningen (s. 103). Om detta, se även ovan, del 1, kap. 6, ”Ämbeten ...”. 
768 Ericson 1992, s. 80. 
769 Ericson 1992, s. 80. 
770 Om Gustaf III:s förflyttningar i Finland, se kronologiskt uppställd förteckning av Adolf Neovius, 
Neovius 1900. 
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herraväldet över Finska viken och armétrupper skulle transporteras över havet – 

förbi det ryska fästningssystemet i Viborgska guvernementet – till Oranienbaum för 

att från den södra sidan hota Petersburg. Samtidigt skulle andra trupper komma 

landvägen från norr. Mobiliseringen av linjeflottan på Sveaborg, i Stockholm och i 

Karlskrona skedde i maj och juni. Som en orsak gavs att man ville skydda riket ifall 

den ryska eskadern, som under sommaren skulle segla till Medelhavet mot turkarna, 

egentligen var en bluff och det ryska syftemålet var att angripa Sverige. Linjeflottan 

var förberedd och redo för det korta krig som Gustaf III planerade. Den första 

drabbningen den 17 juli 1788, som kom att benämnas efter ön Hogland, utkämpades 

mellan Kallbådagrund och Stenskär i Finska viken. Den svenska flottan fördes av 

hertig Karl som redan på sin dopdag år 1748 av ständerna getts titeln storamiral. 

Någon verklig praktisk sjömilitär utbildning eller erfarenhet hade han inte och 

ledningen sköttes av hertigens flaggkapten Otto Henrik Nordenskjöld.771  

Man har förklarat Gustaf III:s val att låta brodern Karl ta befälet över 

örlogsflottan i Karlskrona med hans strävan att hålla de egentliga sjömilitärerna 

utanför planläggningen av kriget eftersom han förväntade sig motstånd hos dem. 

Överamiralen greve Carl August Ehrensvärd var ett otänkbart val efter att han i ett 

memorial den 3 mars 1788 hade förklarat att flottan och dess manskap var 

fullständigt oförberedda för krig. Uppdraget att aktivt försöka provocera fram ett 

anfall av ryska flottan kunde inte ges till vem som helst och hertig Karl var tillräckligt 

lojal och okunnig för att passa kungens syften. Samtidigt gav det ära och prestige åt 

örlogsflottans företag att det var kungens bror som förde befälet. År 1748 hade det 

varit en symbolisk markering av flottans växande betydelse att vid dopet göra den 

lilla prinsen till storamiral. Samtidigt hade man – efter nederlaget i hattarnas krig mot 

Ryssland 1741–1743 – börjat satsa på att bygga ut en svensk skärgårdsflotta och 

började bygga sjöfästningen Sveaborg.772 På samma sätt kom den vuxna prinsen 

fyrtio år senare att vara en symbol på krigsteatern, i en särskild roll. Han fattade 

beslut över örlogsflottans rörelser och agerande, men i strid sköttes det verkliga 

befälet av flaggkaptenen vars kompetens alla var ense om.  

                                                
771 Lönnroth 1986b, s. 124–125, Glete 1992, Ericson et al. 2003, s. 374. 
772 Lönnroth 1986b, s. 125–126. 
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Uppgiften som befälhavare och fältherre innehöll dessa två komponenter, som 

med Erving Goffmans begreppspar kunde kallas för handling och uttryck,773 och 

hertigen tog under slaget i första hand ansvar för det som kan benämnas uttrycket, 

medan den erfarna och kunniga Nordenskiöld skötte handlingen, dvs. ordergivning 

och dirigerande av slagets gång. Uttrycket var alltså dramatiseringen av det faktum att 

en viktig handling blev utförd. Gustaf III:s avfärd från Stockholm dryga tre veckor 

före sjöslaget var på samma sätt i hög grad uttryck, performans och iscensättning i 

betydelsen att det inte bara handlade om att kungen och hans svit embarkerade 

skeppen och reste till Finland. Det primära och centrala i handlingen var att 

iscensätta berättelsen om hjältekonungen som reser mot gränsen för att försvara 

rikets heder. Till skillnad från hertigen, som enligt Lönnroth ”insåg sin begränsning” 

och överlät befälet på andra, var Gustaf III dock under kriget mån om att själv 

bestämma, agera och föra befäl. Hertigens uppgift under batalj var däremot främst 

att spela den viktiga rollen som kungens lojala och tappra bror som vid kungens sida 

försvarar den svenska äran. Han var inte bara hertig Karl, utan också ”hertig Karl”, 

en kungason, konungens bror, en Vasaättling.774 Hertig Karls uppgift på chefsskeppet 

Kronprins Gustaf skall ändå inte ringaktas. Furstlig närvaro på krigsscenen ingick i en 

militär tradition som inte nödvändigtvis eller ens gärna krävde att fursten egentligen 

agerade. I de konstnärliga avbildningarna av Ludvig XIV:s första krig mot Spanska 

Nederländerna på 1660-talet framställdes kungen som den agerande personen. 

Officiellt hette det att kungens underlydande endast utförde hans order. I 

verkligheten var det inte så, men det var inget som ingick i berättelsen om kriget. 

Gustaf III skrev efter slaget vid Hogland till rådet: ”[...] aldrig tillförene en Boren 

Swänsk Konungs Son uti hafwets wågor förswarat [svenska flaggans] Ära”.775  

När slaget vid Hogland sedan firades och förevigades för eftervärlden i ord och 

bild kom hertig Karl att tjäna som berättelsens heros och huvudgestalt. Den stupade 

Baltzar Horn och de tillfångatagna bröderna Wachtmeister – bröder till riksdrotsen 

Carl Axel Wachtmeister – hyllades också ibland, bl.a. av Carl Gustaf Leopold. Det 

var ändå hertigen som var segerdikternas och bataljscenernas huvudgestalt.776 På Per 

                                                
773 Goffman [1959] 1990, s. 43. Erving Goffman använder begreppen expression (uttryck) och action 
(handling) i den för den s.k. nya kulturhistorien så betydelsefulla boken The Presentation of Self in 
Everyday life (1959). 
774 Lönnroth 1986b, s. 127, 129. 
775 Gustaf III till Rikets råd, i rådsprotokoll i inrikes-civilärenden 31.7.1788, Inrikes-civilexpeditionen A 1 
a, vol. 115, RA, Stockholm. Om Ludvig XIV, Burke 1996, s. 90. 
776 Erik Lönnroth skriver att hertigen blev en ”propagandatillgång”, Lönnroth 1986b, s. 129. Viktigt att 
notera är dock att de allra flesta diktverken som hyllade segern vid Hogland också var måna om att 
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Krafft d.ä:s målning över slaget vid Hogland står hertigen i målningens mitt på 

däcket på chefsskeppet Kronprins Gustaf med en ”ropare”, en megafon,777 i sin högra 

hand och med den andra handen utsträckt och pekande ut ur bilden, med en typisk 

befälhavargest. Gestiken var bekant som uttrycksmedel i konsten och på 

teaterscenen. Samma gest gav Pehr Hilleström d.ä. åt Gustaf III på sin målning över 

kungen vid Uttismalm den 28 juni 1789 och den förekom ofta när befälhavare och 

härförare porträtterades i bild eller som statyer. Det var med andra ord ett typiskt 

tecken på befälhavarskap uttryckt genom gesternas språk.778  

När sekundmajoren vid konungens värvade regemente Fredrik Georg Hierta i 

Journal öfver Kungl. Svenska Flottans Sjö-Expedition 1788 (1788) beskrev örlogsflottans 

kampanj sommaren 1788 var det också hertigen som var centralgestalt. I skildringen 

av slaget vid Hogland nämns inte den betydelsefulla flaggkaptenen eller hans insatser, 

även om Hiertas beskrivning av slaget vid Hogland enligt en kommentator ”visar sig 

mäktig en osminkad realism, som blir särskilt verkningsfull genom kontrasten mot 

den lite omständliga elegans, som på 1700-talsmanér präglar den övriga 

framställningen”.779 Samma kommentator konstaterar att Nordenskjölds uppgift hade 

varit att ”leda utan att framträda”,780 vilket är en mycket exakt beskrivning av 

motsatsen till hertig Karls uppgift. I Hiertas berättelse är det således endast hertigen 

som framträder. Han står tillsammans med amiralen greve Anton Johan Wrangel på 

”hyttan av Skeppet” och röker pipa. En kanonkula var nära att träffa Karl, men 

dödade i stället en man vid volontärerna som hjälpte hertigen att dra fram en 

                                                                                                                                          
poängtera Gustaf III:s roll och betydelse. Att det var han och ingen annan som var krigets verkliga 
huvudrollsinnehavare stod klart för de flesta skalder. Hertigens roll var att vara sin brors förlängda arm. 
Så inleder t.ex. C. G. Leopold sin dikt Öfver Segren vid Hogland med orden ”Mån ej ett smickradt hopp 
min höjda själ bedrager? / Nej Sverges frögd är trygg, och GUSTAF segrat har. / O GUSTAF ADOLPHS 
blod! O Fosterlandets Far”. Leopoldt 1788. Bland Svenska Akademiens tävlingsämnen för år 1789 finner 
man dock att ämnet för skaldekonsten var lovsång över Baltzar Horn till Rantzien som förde skeppet 
Wasa i striden vid Hogland och blev skjuten då han med detta skepp biträdde amiralsskeppet. Se Inrikes 
Tidningar 29.12.1788. 
777 Eventuellt har Krafft tänkt sig den ”ropare” i silver med hertigens vapen som tillverkades för honom år 
1789. Se Katarina den stora & Gustav III 1998, s. 195–196 och bild 152.  
778 I bildserien ”Nordischer Kriegsschauplatz”, nr 14, ser man det svenska anfallet mot Elgsö under 
ledning av Armfelt. Här har fotografier i Museiverkets historiska bildarkiv, Helsingfors använts. Armfelt 
och de övriga officerarna till häst leder käckt sina mannar med svärdet utsträckt, medan soldaterna 
vandrar i prydliga formationer. Se även J. T. Schoultz målning över slaget vid Svensksund 24.8.1789 på 
Rosersbergs slott (nr 10) där Gustaf III står i blickfånget med armen utsträckt mot skeppen i bakgrunden. 
Olika gester och utsträckta händer kan också i övrigt studeras i porträttkonsten. På Gustaf Lundbergs 
porträtt av den femåriga Gustaf 1751 riktas kronprinsens vänstra hand mot ärans tempel i fonden. År 1777 
avporträtterade Alexander Roslin Gustaf III i kröningsdräkt med vänstra handen mot riksregalierna. 
Liknande exempel finns från andra länder. Porträttkonsten är full av gestik.  
779 von Koskull 1962, s. XV–XVI. von Koskull ser således det obearbetade vittnesmålet som värdefullare 
och mera intressant än det litterärt bearbetade, något som länge har varit ett typiskt drag för historiker.  
780 von Koskull 1962, s. XX. 
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hönshäck att sitta på för den ålderstigne Wrangel; ”hans Kongl. Höghet undgick 

genom Guds beskydd liqviden med detta dödsens sändebud […] Emedlertid var 

faran helt nära Hertigens Person, och ögnablecket för handen, som kunnat sänka 

Sverige och Konungahuset i tårar.”781  

I en dikt i Stockholms Posten den 29 juli 1788 betonade pseudonymen N- - -m att 

det var en prins som utsatte sitt blod för fiendens kulor: ”I hwarje enskildt bröst, 

som nit och trohet andas, / Hur bör ej glädjen nu med öma sångljud blandas? / Då 

Sjelf en dyrbar Prins, försedd med mannamod, / För Swerge offra will et ädelt 

Kungablod.” Att hertig Karl under slaget så att säga spelade rollen av befälhavare och 

fyllde uppgiften att uttrycka befälhavarskap genom att stå på chefsskeppets däck och 

röka pipa var inte betydelselöst. Kriget upphöjdes i de på slaget följande skildringarna 

till en episk och litterär nivå genom de kungliga personernas närvaro samtidigt som 

kungablodet tjänade som ett slags argument för den svenska styrkan: ”Mot Tredje 

Gustafs Folk, hwem wågar nu at strida, / Då Gustaf har en Carl och Fredric wid sin 

sida?” fortsatte samma poet i Stockholms Posten.782 En härskares egen närvaro och 

synlighet i ett krig, på ett slagfält eller i ett sjöslag hade en stor betydelse i 1700-talets 

krig, inte alltid i realiteten, men nog i föreställningarna och återgivningarna.783 Vid 

Hogland var det hertig Karl, en prins av blodet, som hade denna uppgift.  

Samma tematik upprepades i flera dikter. De kungliga brödernas insats lyftes 

också upp i en dikt som skrivits för firandet av segern i Hogland i Falun den 31 juli 

1788, publicerad i Fahlu Weckoblad: ”Då GUSTAFS lof mot Himlen ljungar, / Gör 

kunnigt för din eftervärld: / Som Han är värdig store Kungar, / Är CARL sin store 

broder wärd.”784 Två veckor senare hyllade E. A. Winblad i samma tidning hertigen 

med ord som inte bara beskrev honom som bror till kung Gustaf, utan också som en 

efterträdare till den svenska historiens ”Carlar”: 

 

                                                
781 Hierta [1788] 1962 facsimile, s. 43–44. Det handlar igenom en anekdot med spridning. Hertigen själv 
skrev direkt efter slaget till Carl Bonde: ”Vår herre har varit min beskyddare en kula har snuddat öfver 
mitt hufvud och svedt min plüme en anna skjöt sönder en höns häck vars splint slog ihjäl en musikant 
[…] brewid min sida. Jag har lyckligen sluppitt alt utan en liten obetydlig skrapa på benet den jag aldrig 
vet hvarken när eller hur jag fådt […]”. Hertig Karl till Carl Bonde 21.7.1788, mikrokort 298e i Kungliga 
autografer, Autografsamlingen, Ericsbergsarkivet, RA, Stockholm. ”En liten souvenir feck likväl Hans 
Kongl. Höghet af denna Bataillen; men när det skedde, vet hertigen inte sjelf; emedlertid hade något 
smärre stycke splint träffat H.K.H. på benet, hvaraf det svulnade, och hindrade Hertigen at vid andra 
Dagens Högtidligheter vara i full Uniform”, skriver Hierta. Hierta [1788] 1962, s. 44.  
782 Stockholms Posten 29.7.1788. Diktens strofer 1 och 5. Även i Götheborgska Nyheter 2.8.1788.  
783 Preisendörfer 2000, s. 338–339. 
784 Fahlu Weckoblad 2.8.1788. Även publicerad i Götheborgska Nyheter 16.8.1788 då dikten angavs vara 
tagen ur Carlstads Weckoblad.  
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Än en Carl wårt tidhwarf fägnar: 
Undra ej Han wist sig stor! 
Mindre bragd ej Hjelten ägnar, 
Han är ju Kung Gustafs Bror? 
Swerje ingen fruktan hafwer, 
Som blir sält och ärorikt, 
När hos Carlar och Gustafwer 
Wasablodet är sig likt. 
 
Hjeltens skål jag glad wil töma! 
Han som wågade och wann, 
Och lärt Europa döma 
Hwad en Carl än göra kan. 
Mod och Ära Segrarn leder, 
Som ingen fruktan wet, 
Wisar Swenska Wimpelns heder 
Hjemte Sin Odödlighet.785 
 

Segerskildringarna föll in i tidens litterära konventioner. Den franskklassicistiska 

litteraturen indelades stilarter – hög, låg och mellanstil – vilket dikterade författarnas 

sätt att bygga upp sina dikter, val av genre, versmått, ämne och ord. I den höga stilen 

skrev man om hjältedåd och stora bragder och då var det gudar, furstar och stora 

hjältar som agerade. Då hertig Karl som storamiral beskrevs som en episk hjälte fick 

han ofta agera tillsammans med den klassiska gudavärldens gestalter, Fama, Mars, 

Neptunus, Apollo. I Bellmans Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland Den 17 julii 1788 

mottog Neptunus hertigen i sitt rike och de två hjältarna uppträder sida vid sida på 

chefsskeppets däck.786 I Falun uppfördes ett divertissemang, en prolog, där slaget 

gavs en fornnordisk episk ram och hertig Karl placerades i ett götiskt sammanhang 

och mötte de holmgårdiska vikingarna i en strid som gick tillbaka till ett gammalt agg 

mellan Swithjod (Sverige) och Gardarik (Ryssland).787  

Befälhavare över den ryska flottan var den i Skottland födde amiral Samuel 

Greigh, i rysk tjänst som Samuil Karlovitj Greig sedan 1760-talet. Greigh hade 

utmärkt sig under den ryska flottans första expedition i Medelhavet 1769–1770 då 

han hade gjort sig ett namn vid uppbrännandet av den turkiska flottan vid Tjesme 7–

8 juli 1770.788 Katarina II:s landsmoderliga kejsarinneroll kunde inte förenas med 

rollen av en kvinnlig krigshjälte som personligen närvar i stridens hetta. Kvinnor var 

                                                
785 Fahlu Weckoblad 16.8.1788, stroferna 3 och 4. 
786 Bellman 1788b. Även i Bellman 1938, Standardupplagan VII, s. 108–119, melodi s. 214. 
787 ”Utdrag af Gudarnas Glädje-Sång” i Fahlu Weckoblad 23.8.1788.  
788 Det var dock befälhavaren greve Alexej Grigorjevitj Orlov som gjorde sig ett namn i mera konkret 
betydelse genom uppbrännandet av turkiska flottan i Tjesme. Han fick som belöning det hedrande namnet 
Orlov-Tjesmenskij. 
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inte krigshjältar, inte ens om de var kejsarinnor. Katarina II fick i stället dirigera 

kriget genom manliga befälhavare och heroer – och ändå illustrerar de svenska 

nidbilder av kejsarinnan henne just som en kvinna som beter sig okvinnligt och tar 

för sig på ett för kvinnor onaturligt sätt, av både yngre män och främmande 

territorier.789 På den turkiska krigsteatern hade Katarina II sin förtrodda furst 

Potemkin av Tauris. På den svenska krigsteatern i norr fanns ingen lika lyskraftig 

personlighet. Kejsarinnans son, storfurst Paul Petrovitj, sändes dock att närvara i 

Finland sommaren 1788. Han vistades i augusti 1788 i Viborg, och det rapporterades 

också i Stockholms Posten att han levde utan all yttre prakt och var klädd i samma 

uniform som hans regemente som kamperade utanför staden. Han steg, enligt 

rapporteringen, upp klockan fyra varje morgon och red ut till regementet, och gjorde 

turer till omgivande städer och regementen.790 Någon egentlig militär funktion hade 

storfurst Paul inte på krigsteatern, ännu mindre än hertig Karl. Katarina II litade inte 

på sin son. Hans närvaro tjänade ändå syftet att skapa berättelser om den kejserliga 

storfurstens närvaro, hans plikttrogenhet (han vaknar tidigt) och hans militära 

enkelhet (han klär sig i samma uniform som regementets officerare); en berättelse 

som också smög sig in i en svensk tidning. Någon speciellt stor episk roll som 

krigshjälte vågade kejsarinnan inte ge åt sin son som snarare utgjorde ett politiskt och 

dynastiskt hot än en bundsförvant för sin mor. 

Segerdikterna, dramatiseringarna och rapporteringarna som skapades efter 

slaget är efterhandskonstruktioner med den uttryckliga uppgiften att betona, förstora 

och föreviga i det svenska fallet den svenska flottans ärorika seger och stora 

framgångar. De är litterära produkter som inte kan uppfattas som sanningsenliga 

återgivningar av det som skedde i bataljen. Det var inte deras uppgift. Sjöslagets 

skeenden tolkades och behandlades både genom de litterära konventionernas lins och 

genom den politiska tendensens filter. Begrepp, roller och effekter hämtades från 

retorikens, litteraturens och konstens förråd. Det vore ändå fel att tro att skeendena 

till havs den 17 juli 1788 inget hade att göra med de reproduktioner som senare 

skapades eller att de litterära gestalterna och konventionerna inte skulle vara 

                                                
789 Nilsson 1996, s. 221–237, Nilsson 1998, s. 246–247. 
790 Stockholms Posten 25.8.1788. Kronprins Gustaf Adolf, som vid krigsutbrottet var nio år gammal, 
gjorde inga framträdanden på krigsteatern. I mars 1790 fick han däremot göra ett framträdande på 
rådhuset i Stockholm dit han anlände i vagnprocession. På rådhuset höll kronprinsen ett tal samt 
framförde sin fars hälsning och ett brev som upplästes av statssekreterare Schröderheim. Om detta i 
”Överkammarherrens journaler 1778–1826”, Hovordningar och hovjournaler vol. 3, 
Riksmarskalksämbetet, Slottsarkivet, Stockholm och i [Gustaf III] 1792, som innehåller ”Konungens bref 
Öfverlämnat af Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen På Stockholms Rådhus den 29 Martii 1790”.  
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verksamma faktorer i hur deltagarna och åskådarna i land upplevde slaget. Relationen 

mellan livet och dess återgivningar i ord, bild eller dramatiseringar är inte ensidig och 

den estetiska idévärld och litterära repertoar som formade texter och bilder om kriget 

formade också verkligheten i kriget.791 Hertig Karl var ”hertig Karl” redan när han 

tillsammans med örlogsflottan lämnade Karlskrona i början av sommaren 1788. Det 

var hans uppgift att spela den rollen och han gjorde det trots att han uppenbarligen 

inte tyckte speciellt mycket om uppgiften. När han efter segern vid Hogland 

hoppades få lämna sin uppgift övertalades han av J. G. Oxenstierna och Eric Ruuth 

att förbli i sin roll för att inte öka bilden av svensk splittring.792  

När hertig Karl i slagets rök och dån spelade sin roll av furstlig befälhavare 

utspelade sig i Helsingfors en mindre bihistoria när hertig Fredrik Adolf, överstarna 

Anckarsvärd, Toll och Rajalin och andra samlades på Ulrikasborgs berg – som var 

det dåvarande Helsingfors enda berg – för att följa med kanonerna som dundrade till 

havs.793 Någon reell möjlighet att se de stridande skeppen fanns inte. Kallbådagrund 

låg alltför långt österut och det var först följande dag som den svenska flottan vände 

tillbaka till Sveaborg när den ryska styrde mot Kronstadt. Det var alltså snarast 

symboliskt som herrarna sökte sig upp till Ulrikasborg som låg mittemot Sveaborg 

och i Augustin Ehrensvärds ursprungliga planer var tänkt att ingå i fästningsverket. 

Uppe på en kulle hade betraktarna mera sikt än annanstans, men de var också mera 

synliga själva. Gustaf III själv var inte i Helsingfors, utan på väg till C. G. Armfelts 

läger vid gränsen, men i hans frånvaro var det Fredrik Adolf, som annars spelade en 

mycket undanskymd roll i detta krig, som antog rollen som furstlig betraktare.  

Den på en höjd posterade befälhavaren som från sin plats ovanför slagfältet 

kunde betrakta och regissera slaget var ett återkommande inslag i krigföringen vid 

denna tid, även om utsiktsplatsen på en kulle sällan kunde betrygga verklig kontroll 

över ett slagfält.794 Som Lotman konstaterat var befälhavaren på sin upphöjda plats 

både regissör och den åskådare som det imponerande och dramatiska slaget 

uppfördes inför. Taktfast marscherande och uniformerade trupper med flaggor och 

standar utgjorde en anslående anblick. Samtidigt var befälhavaren på sin kulle 

                                                
791 Lotman 1984b. Lotman formulerar saken med semiotikerns språk som att koden som påverkar texten 
också påverkar beteendet (s. 173). 
792 Frykenstedt 1972, s. 14. 
793 Ehrenström 1882, s. 150. 
794 Preisendörfer 2000, s. 338. 
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betraktad, en skådespelare inför åskådarna nedanför. 795 Hertig Fredrik i Helsingfors 

kunde inte betraktas från skeppen till havs, de var för långt borta. Däremot kunde 

han agera inför en publik bestående av invånare och soldater i Helsingfors. ”Alla här 

warande berg och backar woro […] betäckta av folk och soldater som hörde på den 

förskräckliga canonaden”, skrev Axel Adlersparre till sin far några dagar efter 

slaget.796 Man kan dra sig till minnes Ludvig XIV som i Compiègne 1698 följde med 

sina exercerande regementen från en kulle, samtidigt både betraktande och 

betraktad.797 Krigföringen vid den svensk-ryska gränsen var inte lika ägnad för den 

här typens föreställningar där öppna fält utgjorde, med Lotmans ord, ”en naturlig 

amfiteater” där krigets skådespel kunde spelas upp.798 För kriget i skogsmarker hade 

man i Sverige på 1770-talet under Göran Magnus Sprengtporten utvecklat andra 

militära system. Kriget till sjöss var däremot mera lämpligt för den traditionella typen 

av scener – med härföraren som regissör, åskådare och aktör på en höjd – som 

Fredrik Adolf i Gustaf III:s frånvaro uppförde på Ulrikasborgs höjd.  

Gustaf III själv kom också under de följande sjökampanjerna att följa 

skärgårdsflottans drabbningar på samma sätt. Den 24 augusti 1789 följde han första 

slaget vid Svensksund från ett berg på Kotkaön. Kungen hade inte tillåtit 

skärgårdsflottans befälhavare överamiralen greve Ehrensvärd att dra sig tillbaka från 

den annalkande fienden, utan beordrade batalj. Det var också Gustaf III som på 

kvällen sände en överste Klercker från Kotkaön att meddela den svenska flottan 

order om reträtt.799 Under det andra slaget vid Svensksund den 9–10 juni 1790 följde 

kungen som befälhavare bataljen från en holme därifrån han gav order och dirigerade 

svenska flottans rörelser.800 Kungen och andra officerare som följer med sjöslagen 

förekommer på flera målningar och gravyrer som en återkommande och stående 

formel. Liksom befälskapet i konsten uttrycktes med den utsträckta handen 

uttrycktes det både i konsten och i verkligheten med att placera befälhavaren på en 

upphöjd plats. På en karta över slaget vid Svensksund 1789 har Ehrensvärds adjutant, 

löjtnanten Hans Gustaf Wallberg och gravören Jakob Gillberg i ett bildfält tecknat en 

bild där kungen och några andra herrar står på en kulle i förgrunden och sjöslaget 
                                                
795 Lotman 1984a, s. 149. Också Preisendörfer 2000, s. 338, skriver att kullen, bergsknallen, är den plats 
där förvandlingen från furste till fältherre sker.  
796 Axel Adlersparre till sin far 19.7.1788, Gustavianska samlingen F 524, UUB. 
797 Saint-Simon 2005, s. 287–301. Saint-Simon beskriver hur kungens förehavanden med Madame de 
Maintenon som satt i sin vagn och dirigerade kungen väckte lika stort intresse hos omgivningen som 
exercisen nere på exercisfältet.  
798 Lotman 1984a, s. 149. 
799 Ehrenström 1882, s. 214. Första slaget vid Svensksund slutade i svensk förlust. 
800 Ehrenström 1882, s. 288. 
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försiggår inför deras ögon i bildens bakgrund. Kanonkulorna flyger mellan de två 

linjerna och röken står tät från många skepp. På kartan utmärker en krona stället där 

kungen stod på Kotkaön.801 (Bild 12a) 

En nästan exakt återgivning av denna bild är Johan Tietrich Schoultz målning 

över slaget. På båda bilderna står Gustaf III, iklädd hatt med plym för att bli 

igenkänd och vänd mot betraktaren, med ryggen mot havet. Han pekar med sin 

vänstra arm mot skeppen. Kungen är alltså å ena sidan en åskådare som följer med 

och dirigerar de stridande skeppen nedanför kullen, men han är också i blickfånget, i 

bildens förgrund.802 Han agerar, pekar ut mot skeppen, inför dem som betraktar 

tavlan. Möjligen var han också synlig från skeppen. Av affären vid Korkeasaari där 

skärgårdsflottorna tog samman den 15 augusti 1789 finns det motsvarande bilder, en 

gravyr som är ritad och graverad av Hans Gustaf Wallberg (Bild 12b) och en målning 

i olja av J. T. Schoultz. I förgrunden står fyra personer som på baksidan av en gravyr 

i privat ägo identifieras som överamiralen greve Carl August Ehrensvärd med kikare 

och kommendörsband, flaggmajoren Cronstedt med käpp, överadjutanten och 

majoren vid Dalregementet baron Sjöblad och adjutant Palmfelt.803 Ehrensvärd följde 

operationerna från Majasaari. Samma fyra personer står på en målning av Schoultz på 

en klippa i förgrunden som dock är något mera centrerad än i gravyren. Samma slup 

med roddare som håller årorna upp i luften finns till höger om klippan på de båda 

bilderna, men på Schoultz målning har klippan fått några vindpinade träd. 

Proportionerna är något ändrade och i oljemålningen har himlen getts mera effekt 

med solens starka strålar över himlen bakom ett strategiskt placerat moln.804  

Lotmans beskrivning av fältherren som en åskådare som från sin kulle 

betraktar ett skådespel med militära förtecken kan också tillämpas på sjöslagen. Med 

de kommunikationer som fanns under 1700-talet måste det effektiva beslutsfattandet 

ske på platsen till sjöss,805 men den stora samlingen segelfartyg av olika storlek med 

                                                
801 ”Plan de la bataille que s’est donné le 24 Aout 1789 dans le detroit de Svensksund ...”, Museiverket, 
Historiska bildarkivet, låda 1789. Ehrensvärd kritiserade kopparsticket för dess felaktiga proportioner, 
som han skyllde på Gillberg. ”Fartygen äro för stora och gjör Theatren för liten”, konstaterade han i brev 
till Wallberg. Jägerskiöld 1990, s. 82.  
802 Samma komposition med en grupp officerare har också L. J. Desprez nyttjat i sin skildring av slaget 
vid Svensksund 1789. Jägerskiöld 1990, s. 82. Om Schoultz målning, ibid., s. 83. 
803 Anteckningen är enligt uppgift i Museiverkets kartotek Gustaf Palmfelts, daterad 27.8.1848. Meddelat 
i brev från Thorsten Ekroo, Haihara gård, Vehmais till Museiverket. ”Affairen vid Korkiansary den 15 
Augustij 1789”, Museiverket, Historiska bildarkivet, låda 1789.  
804 Om Schoultz målning över affären vid Korkeasaari, se Jägerskiöld 1990, s. 76–77. Den på målningen 
dekorativt utformade slupen i rött och vitt är Ehrensvärds slup som står beredd att transportera 
överamiralen från Majasaari. 
805 Glete 1992, s. 138. 
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sina master, segel, flaggor och vimplar som angav skeppens tillhörighet utgjorde en 

anslående blick. Detta förstod konstnärer som Desprez och Schoultz att utnyttja. 

Gustaf III som iakttagare av sitt krig förstod också att uppskatta det skådespel som 

spelades upp för honom. Linjeskeppen var krigsteaterns flytande och flyttbara scener. 

Skeppsarkitekturen skulle tillfredsställa den moderna krigföringens alla krav, vilket 

män som Fredrik Henrik af Chapman, Carl August Ehrensvärd och Henrik af Trolle 

hade arbetat på. Samtidigt hade de en symbolisk och estetisk funktion som också var 

en del av skeppsbyggarkonstens finesser.  

Liksom de fasta scenerna, fästningsverken och fästningsstäderna, hade skeppen 

dessutom getts namn som anknöt dem till dygderna, rikets historia, dynastin, de 

kristna helgonen och hednisk-litterära gestalterna. När Vargskären utanför 

Helsingfors på 1740-talet skulle förvandlas till fästning gavs de namnet Sveaborg, en 

pendang till Göteborg. Då Veckelax nystad i östra Finland efter stora ofreden (1710–

1721) befästes gavs staden namnet Fredrikshamn efter kung Fredrik och när Degerby 

socken efter följande förlorade krig (1741–1743) mot Ryssland skulle befästas gavs 

orten stadsprivilegier och snart namnet Lovisa, efter drottning Lovisa Ulrika. Den 

svenska örlogsflottans bas var sedan 1680 Karlskrona efter stadens och basens 

grundare Karl XI och S:t Petersburg hade 1703 getts namn både efter Petrus och 

efter den ryska kejsaren, Peter den store. Den kungliga familjens medlemmar stod 

också som patroner för flera svenska skepp. Skeppen Hedvig Elisabeth Charlotta och 

Prins Gustaf i avantgardet, chefsskeppet Konung Gustaf III och i arriärgardet Prins Carl, 

Sophia Magdalena, Fredric Adolph och Gustaf Adolph bar kungliga namn. Chefsskeppet 

flankerades i första divisionen av Wasa och Fäderneslandet. De gustavianska politiska 

dygderna fanns också representerade i skeppen Ähran, Enigheten och Rättvisan 

tillsammans med skeppet Dygden. Det är samma begrepp som man känner igen från 

Sveaborg där bastionerna Dygd och Ähra samt ravelinen Godt Samvete på Vargön 

har fått sina namn från samma begreppsvärld.806 Repetitionsfregatten Patrioten får 

också räknas till denna kategori, även om begreppet patriot under denna tid höll på 

att övertas av de oppositionella, som med denna benämning ville profilera sig mot 

dem man kallade rojalister. Också en för Gustaf III mindre kännetecknande dygd 

fanns representerad i skeppsnamnet Försiktigheten, en central militär dygd det också.  

                                                
806 Också fäderneslandet som begrepp finns inhuggen i sten på Sveaborg, på Augustin Ehrensvärds 
gravmonument där texten uppmanar ”Snillen at kunna – hjertan at vilja gagna Fäderneslandet”. 
Inskriptionen var dock inte ännu inhuggen i stenen under kriget 1788–1790. Namnskicket på Sveaborg 
talar annars om frihetstidens maktkonstellationer. De största bastionerna har alla namngivits efter 
rådsherrar som Palmstierna, Höpken och Fersen. 
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Linjeskeppet Ömheten deltog i slaget tillsammans med några fregatter benämnda 

med namn från pastorallitteraturen, Camilla och Fröja, samt den klassiska 

gudavärldens havsgudinna Thetis och den självständiga Minerva. Från myten och 

teaterns värld härstammade också rapportfartyget Esplendian, som delade namn med 

Gustaf III:s rollfigur i karusellspelet ”La Prise de la Roche Galtare” 1779. Esplendian 

var hertig Karls jakt och den var liksom kungens jakter Amphion och Amadis byggda 

för lustfärder på Mälaren, vilket också namnen vittnar om.807 De var inte döpta för 

att passagerarna och betraktarna skulle begrunda rikets grundvärden eller hörnpelare, 

utan för att föra tankarna till mytologins, litteraturens och hovteaterns värld – till 

lustbarheter snarare än krigiska kraftmätningar. Kungens ”jakt” skonerten Amphion, 

som var känd för att vara en usel seglare, hade sitt namn efter en halvgud och son till 

Zeus. En opera med namnet Amphion av J. G. Naumann från 1777–1778, med text 

efter en fransk förebild av Adlerbeth, hade getts av drottningen till kungen på hans 

födelsedag år 1778, samma år som skonerten Amphion byggdes.808 Amadis förde 

tankarna till samma karusellspel som Esplendian. ”La Prise de la Roche Galtare” 

byggde på riddarsagan om Amadis av Gaules, en hjälte från den medeltida 

riddarromantiken som under 1700-talet fick ett uppsving och gav flera ämnen till de 

gustavianska torner- och karusellspelen.  

Att dessa hovjakter togs med till kriget 1788–1790 vittnar sannolikt om att man 

måste utnyttja alla skepp som fanns att tillgå, men talar också om en närhet mellan 

krigsteaterns värld och hovteaterns värld, vilket fregattnamn som Camilla, Thetis och 

Fröja eller Euridice, Galathée och Zemire också vittnar om.809 De övriga rapportfartygen 

Makrillen, Flugan och Snapp Upp hade mera jordnära namn. Skyddspatroner i den 

samtida svenska militära världen hade de två jagarna Sprengtporten och Trolle. 

Dessutom ingick i den svenska styrkan en fregatt, Hector, och en jagare, Jaroslav, som 

                                                
807 Jägerskiöld 1990, s. 10.  
808 Skuncke & Ivarsdotter 1998, s. 245 om operan Amphion. 
809 Camilla var ju t.ex. känd från Gustav Philip Creutz pastoralerotiska dikt Atis och Camilla. Euridice är 
en fransk form för Eurydike, känd från den mytologiska berättelsen om Orfeus och Eurydike som gav 
stoffet till C. W. Glucks opera Orfeo ed Euridice som år 1773 uppfördes i svensk översättning under 
namnet Orpheus och Euridice. Zemire är bekant från Marmontels opera Zemire et Azor som översattes till 
svenska av Anna Maria Malmstedt och uppfördes på drottningens namnsdag 1778. Berättelsen bygger på 
den traditionella historien om skönheten och odjuret. Galathée är en fransk namnform på Galatea som 
man också kan finna i den gustavianska teaterrepertoaren i. Hon är herdinnan som älskas av herden Acis i 
den heroiska baletten Acis och Galatea. Librettot till Händels Acis and Galatea översattes av Lars Lalin 
och uppfördes första gången på svenska år 1773. Se Skuncke & Ivarsdotter 1998, s. 72, 133–146, 205–
208. 
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hertig Karl hade tagit av den ryska fienden nio dagar tidigare utan strid.810 Det ryska 

skeppet Hector hade också det fått sitt namn från den mytologiska världen. Den 

trojanska prinsen Hector förekommer i Iliaden där han försvarar Troja i nio år, men 

slutligen möter döden genom Achilles hand. 

Bland de ryska skeppen som stred vid Hogland förekom inte lika många 

samtida kejserliga eller furstliga personer. De två skeppen Sankt Peter och Sankta 

Helena var dock inte bara döpta efter helgonen. Namnen syftade också på den ryska 

flottans fader Peter den store och på den då fyraåriga storfurstinnan Helena Pavlovna 

(1784–1803), Katarina II:s barnbarn, dotter till storfurst Paul Petrovitj. Samma 

namngivning efter både helgon och kejserlig person känner man igen också i staden 

S:t Petersburgs namn.811 Därutöver fanns det flera linjeskepp som getts namn av 

medeltida furstar. Vladislav, Mstislav, Rostislav, Jaroslav, Vseslav, Isiaslav och Boleslav var 

namn som burits av medeltida furstar i det fornryska riket som bestod av flera 

furstendömen med Novgorod och Kiev som de två stora. Den svenska 

historieanvändningen hade alltså sin ryska motsvarighet som bl.a. tog sig uttryck i 

namngivningen av flottornas skepp. Av de ryska skeppen från slaget vid Hogland var 

det bara Victor och Hector vars namn hade en bakgrund i den klassiska antiken.  

Skärgårdsflottans skepp hade namn som klingade fornnordiskt: Torborg och 

Ingeborg av udematyp byggda 1776, två skepp av typen pojoma 1764 som gavs 

namnen Fröja och Disa, 1776 kom Brynhilda. År 1762 redan byggdes en turuma med 

namn Norden. År 1771 kom turuma Lodbrok. Senare fick många turuma namn efter 

Lodbroks söner. Hemmema Oden byggdes 1764. 1789–1790 byggdes skärgårdsflottan 

ut och gavs mera artillerikraft. Så tillkom Styrbjörn, Starkotter och Hjalmar.812  

Under slaget vid Hogland gjorde den svenska och den ryska linjeflottan 

ungefär lika stora förluster och båda lyckades ta ett fiendeskepp. Den svenska flottan 

förlorade galärskeppet Prins Gustaf och den ryska förlorade galärskeppet Vladislav. På 

kvällen den 17 juli 1788 var den ryska flottans skepp dock något mer skadade än den 

svenska, men eftersom svenska flottan led av akut ammunitionsbrist kunde man inte 

                                                
810 De i bataljen deltagande svenska och ryska skeppens namn med angivande av respektive chef och 
mängden kanoner uppräknades i Inrikes Tidningar 4.8.1788. De svenska skeppen och skeppscheferna 
även i Hierta [1788] 1962. 
811 Också andra exempel finns. Då Katarina II och Josef II under den spektakulära resan till Krim år 1787 
i staden Cherson sjösatte två linjeskepp och en fregatt döptes ett av linjeskeppen till Sankt Josef för att 
hedra kejsaren. Sebag Montefiore 2005, s. 438. 
812 Jägerskiöld 1990, s. 20–25. De nya skeppstyperna inom skärgårdsflottan fick under Augustin 
Ehrensvärd namn av de finska landskapen i deras finska namnform: Uusimaa (udema av genitivformen 
Uudenmaan lääni), Turunmaa, Hämeenmaa. Den äldre galärflottan hade flera skepp med namn av andra 
landskap i riket.  
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fortsätta slaget följande dag, utan drog sig tillbaka till Sveaborg som var en skyddad 

hamn. På Sveaborg var bristen på ammunition, virke och andra förnödenheter också 

stor och man kunde inte restaurera flottan i slagkraftigt skick, utan blev kvar i hamn. 

Någon landsättning av svenskt infanteri vid Oranienbaum var det alltså inte tal om. I 

stället kom den ryska flottan, efter att skadorna hade reparerats i Kronstadt, att 

blockera den svenska flottan. Finska viken dominerades snart av Ryssland som kunde 

stoppa alla transporter mellan Helsingfors och Karlskrona eller Stockholm. I både 

Ryssland och Sverige firade man slaget som en seger, men den strategiska segern var 

rysk. För svenskarna var det ändå det första stora slaget sedan Karl XII:s tid som 

man inte förlorade mot Ryssland.813  

 

 

T r o f é e r  o c h  h y l l n i n g a r  

 

Historien om sjöslaget tar dock inte slut här. Slaget vid Hogland fortsatte att leva sitt 

eget liv också efter den 17 juli 1788 i form av berättelser, anekdoter, segerfester, 

skådespel, dikter och historiska skildringar. Det är föreställningarna och 

återgivningarna av slaget vid Hogland som tar över scenen. Som tidigare diskuterats 

var dessa representationer i ord, bilder eller handling inte enbart enkla avbildningar 

eller speglingar av den batalj som hade utkämpats mellan de svenska och ryska 

linjeflottorna i juli 1788. De var i allra högsta grad handlingar i sig själva med egna 

syften och sammanhang. Slaget vid Hogland har plockats fram ur historiens fatabur 

och aktualiserats för olika ändamål ännu under 1800-talet. Dagen för det stora slaget 

högtidlighölls exempelvis när hertigen år 1809 blivit kung Karl XIII. Minnet av slaget 

firades den 17 juli 1809, om man får tro angivelsen på en trycksak med kupletter som 

har attribuerats till J. G. Oxenstierna: Couplèts pour l’anniversaire du 17 juillet 1788. 

Celebré le 17 juillet 1809.814 Denna dag hade det gått en månad och elva dagar sedan 

Karl på rikssalen vid plenum plenorum hade godkänt den nya regeringsformen av 

1809 och hyllats som konung. Den 13 mars samma år hade Gustaf IV Adolf 

arresterats och sedermera abdikerat. En ny era med en ny kung stod alltså inför 

dörren, men man blickade ändå bakåt och Karl XIII började skapa en kungaroll åt sig 

själv genom att ta fram sina hjältebedrifter från år 1788. Nya behov och en ny 

                                                
813 Glete 1992, s. 141–146. Se även Ericson et al. 2003, s. 374–381. 
814 [Oxenstierna] 1809.  
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politisk situation som man inte hade kunnat föreställa år 1788 utgjorde kontexten. 

Det som ändå förenade sommaren 1788 med sommaren 1809 var kriget mot 

Ryssland. I juli 1809 låg det svenska riket fortfarande i krig med Ryssland, denna 

gång under Alexander I, även om fredstrevare redan hade gjorts. Den 14 augusti 

inleddes fredsförhandlingarna i Fredrikshamn, freden slöts den 17 september 1809. 

Krigsbedrifterna mot Ryssland miste, kan man tänka, snabbt igen sin aktualitet för 

Karl XIII och hans kungaroll. Slaget vid Hogland avfördes åter från de politiska 

föreställningarnas värld.815  

Så fort slaget vid Hogland i juli 1788 hade blivit känt och bilden av slagets 

resultat som en svensk seger blivit bekant inleddes ett intensivt proklamerande, 

firande och hyllande av segern, hertigen och linjeflottan, liksom av kungen. Gustaf 

III fick kännedom om broderns batalj under sitt vistande vid gränsen i Peippola och 

Anjala. Den 20 och 21 juli var han redan upptagen med att i Helsingfors arrangera 

ceremonierna kring Te Deum som sjöngs i stadens kyrka. ”I går sjöngs här Te Deum 

uti Helsingfors kyrka med all solennitet och all den rafinement af ceremoni, som 

vederbörande [kungen] vet så väl arrangera”, berättade hertig Karl dagen därpå i ett 

brev till Carl Bonde.816 Hertigens brev antyder att Gustaf III själv aktivt medverkade i 

planeringen av tacksägelsegudstjänstens ceremonier, vilket verkar mycket troligt. 

Kungens brevväxling med rådet där direktiven speciellt i ceremonifrågor under 

krigsåren duggade tätt bekräftar engagemanget.817  

Hertig Fredrik hade enligt Oxenstierna inte vågat beordra tacksägelse för hertig 

Karl efter Hogland eftersom den äldsta brodern, Gustaf III, i en hemlig order hade 

bestämt att ett första Te Deum skulle sjungas för den förväntade segern vid 

Nyslott.818 Någon erövring av Nyslott och slottet Olofsborg skedde inte under kriget 

och det var ändå slaget vid Hogland som fick ge anledning till de första segerfesterna, 
                                                
815 Under andra hälften av 1800-talet dyker slaget vid Hogland upp hos en annan kung, Oscar II som 
under pseudonymen Oscar Fredrik bl.a. skrev dikter om slaget vid Hogland och andra slaget vid 
Svensksund. Slaget vid Svensksund 1790 och slagen vid Porrassalmi och Parkuinmäki under landkriget 
1789 kom ännu under 1900-talet att leva ett eget liv i form av fester, minnesmärken och historiska 
iscensättningar i Finland där berättelsen om det ständigt återkommande motståndet mot Ryssland har varit 
speciellt viktig runt sekelskiftet 1900 under de s.k. ofärdsåren och under självständighetstiden fram till 
fortsättningskrigets slut 1944. Minnesmärken över slagen upprestes på 1920-talet i både Porrassalmi och 
Parkunmäki. Den ”svenska” segern som hyllades 1789 lyftes i en ny historisk kontext, präglad av finsk 
nationalism, upp som en ”finsk” seger eftersom soldaterna som stred tillhörde finska regementen, och 
framför allt för att påvisa en sekelgammal strid mellan finnar och ryssar. Se Tuomisto 1998, s. 36–44, för 
genomgång av samtliga i Finland förekommande minnesmärken över Gustaf III:s ryska krig.  
816 Hertig Karl till Carl Bonde 22.7.1788, Ericsbergsarkivets autografsamling, RA, Stockholm; även i 
Hedvig Elisabet Charlotta II, 1903, s. 275, not.  
817 Kungens brev till Wachtmeister och rådet, se Kon. Gustaf III:s bref 1860 och rådsprotokoll i Inrikes-
civilexpeditionen A 1 a, vol. 115, RA, Stockholm.  
818 Frykenstedt 1972, s. 14. 
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tacksägelsegudstjänsterna, troféutställningarna, dikterna, sångerna och hyllningarna. 

Kriget behövde sina hjältar och sina framgångar. Den 23 juli 1788 skrev Gustaf III 

till Svenska Akademien och kungjorde sin brors bragder: ”Min bror har med en stor 

seger firat den dag då akademien hade sammanträde. Nu måste muserna svara.” 

Kungens akademi gavs signalen att slaget kunde hyllas och firas offentligt som en 

seger. Akademien hade kanske ändå på andra vägar fått nys om Gustaf III:s 

inställning till hertigens seger för de hade föregått kungens begäran. 

Akademiledamoten och kungliga sekreteraren Carl Gustaf Leopold hade redan 

författat dikten Öfver segren vid Hogland 1788 som sändes till Gustaf III i Finland och 

sedermera kom att tryckas i flera upplagor under krigsåren.819  

Under åren 1788–1790 var kriget i civilsamhället ofta närvarande i form av 

tacksägelsegudstjänster där deltagarna genom ceremoni, lovsång och predikan blev 

delaktiga i rikets ansträngning och segrar. Man samlades i kyrkorna för att tacka den 

allsmäktige för segern och förvandlades själv till aktörer. I Stockholm engagerades 

kungafamiljen, rådet och hovet i flera processioner till tacksägelsegudstjänster och 

troféutställningar i Storkyrkan. I Helsingfors och nära fronten överlag mobiliserades 

officerarna vid armén, flottan och skärgårdsflottan för dessa ändamål. Rikets segrar 

och enighet demonstrerades på detta sätt inför offentligheten. Som i många andra 

offentliga ceremonier var kyrkan en viktig scen när segerns budskap skulle ges 

evenemangets form. Tacksägelsegudstjänsterna hade liksom kröningar, dop, bröllop 

både ett religiöst och ett sekulärt, politiskt innehåll. Gud och hans kyrka var 

engagerade i kungamaktens ceremonier och i krigets framgångar. När man samlades i 

kyrkorna för tacksägelse, såsom det traditionella bruket var, signalerade man att man 

hade Gud att tacka för segern, att man var Guds utvalda folk. Tacksägelseceremonin 

gav dock möjligheter att iscensätta mycket mer än så: segerns storhet, hjältarnas 

tapperhet och kungens nåd. 

Festligheterna i Helsingfors genomfördes med en storslagenhet som sällan 

hade skådats i denna inte så stora kuststad. Sveaborgs fästning precis utanför hade 

vant invånarna vid militär närvaro redan i fredstid, men de ordinarie ceremonierna 

och militära högtidligheterna kunde knappast komma ens i närheten av det skådespel 

som uppfördes den 21 juli 1788. Programmet inleddes med en marinmilitär 

performans till havs då hertigen och alla örlogsflottans officerare anlände från sina 

skepp i slupar till kungens skonert Amphion. Hertigens slup ledde slupprocessionen 

                                                
819 Gustaf III till Rosenstein 23.7.1788, citerat i Holmberg 1954, s. 148.  
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som redan i sig måste ha varit värt att beskådas både från land och från Amphion. 

Deltagarna samlades hos kungen för att sedan transporteras i land och fortsätta i 

procession till stadens småskaliga rödmyllade träkyrka av korsform, Ulrika 

Eleonorakyrkan, som låg på det stället där det nuvarande Senatstorget ligger.  

Processionen inleddes av hertig Fredriks pager, sedan gick hertig Karls pager 

och sedan kungens pager. Alla tre bröder hade alltså med sig en uppsättning pager. 

Efter dem kom alla skeppscheferna med två officerare från varje fartyg av 

örlogsflottan. Dessa bar de troféer som vunnits, erövrade fiendeflaggor, vimplar eller 

mindre flaggor som kallades gösar. Den erövrade flaggan från skeppet Vladislav som 

svenskarna tagit under slaget bars av överstelöjtnanterna Modée och Eneskjöld, 

flaggan från fregatten Jaroslav bars av överstelöjtnanterna Psilanderhjelm och 

Kuylenstierna, flaggan från fregatten Hector bars av överstelöjtnanterna Hisingschöld 

och Fahlstedt. Vimpeln från Jaroslav bars av överstelöjtnant friherre von Raab, 

vimpeln från Hector bars av överstelöjtnant von Krusenstierna. Slutligen bars gösen 

från Vladislav av överstelöjtnant af Cristiernin, gösen från Jaroslav av major Wollin 

och gösen från Hector av major Nauckhoff. Troféerna, flaggorna, var enligt hertig 

Karl ”med blod bestänkte och lika som de kommit ur Bataillen.”820 Efter dessa kom 

alla regementsofficerare av lantarmén i den ordning som de respektive regementena 

hade inom armén och sedan kom generalitetet, hans excellens riksrådet greve Anton 

Johan Wrangel, hertigen av Östergötland, hertigen av Södermanland och slutligen 

kungen omgiven av sin stora vakt. Efter dessa kom den civila avdelningen: övriga av 

hovstaten, cheferna för de i Finland varande kansliexpeditionerna och alla kungens 

adjutanter. Från bryggan till kyrkan hade man ställt en militär häck av en bataljon av 

livgardet, lätta dragonerna och livregementet. På torget paraderade en bataljon av 

livgardet.821 

Föreställningen fortsatte inne i kyrkan inför en mera begränsad deltagar- och 

åskådarskara. Kyrkorummet var inrett för ceremonin så att en länstol var ställd på en 

upphöjning till höger om altaret. Bakom kungens stol fanns utrymme för hans stora 

vakt. Till höger om denna stol fanns två karmstolar för hertigarna och plats för 

uppvaktande kavaljerer. Nedanför kungens stol fanns två taburetter för riksrådet 

Oxenstierna och en av rikets herrar, amiral Wrangel. Alla amiralitetets officerare 

                                                
820 Hertig Karl till Carl Bonde, 22.7.1788, Ericsbergsarkivet, mikrokort 298e, RA, Stockholm. 
821 Inrikes Tidningar 4.8.1788. Hertig Karl beskriver också dagen i brev till Carl Bonde, se föregående 
not. Hertigen placerar hovstaten före kungen i processionen och säger inget om kanslipersonalen och 
adjutanterna. Beskrivningen i Inrikes Tidningar som har levererats från kungens kansli är sannolikt mera 
tillförlitlig. Samma skildring även i bl.a. Götheborgska Nyheter 2.8.1788. 



  296 

placerades till vänster om altaret. När processionen kom in i kyrkan placerades 

flaggorna, vimplarna och gösarna runt altaret. Som det var brukligt i alla ceremonier 

och under gudstjänst överlag var kyrkorummet med hjälp av upphöjningar och 

varierande slag av sitt- eller ståplatser indelat i rum och platser av olika dignitet, 

höghet och sakralitet. Altaret var traditionellt kyrkans heligaste område dit endast 

vissa utvalda hade tillträde. Där placerades troféerna, på den synligaste platsen i allas 

blickfång, men också på den heligaste platsen, närmast Gud. Till höger om altaret 

skapades ett annat centrum med den för kungen skapade upphöjningen. Hierarkin 

mellan kungen, hertigarna samt riksrådet och rikets herre markerades genom de olika 

stolarna och pallarna. Trängseln var något utom det vanliga i en kyrka som inte var 

dimensionerad för den här typens evenemang. 

När kungen steg in i kyrkan började man spela psalmen Nu tackar Gud allt folk. 

Troféerna hade redan placerats vid altaret och deltagarna hade funnit sina platser. 

Kungliga hovpredikanten von Schwerin höll ett tal inför altaret varefter församlingen 

sjöng Hela världen fröjdes Herran. Efter detta talade kungen som med Inrikes Tidningars 

ord förklarade sin innerliga glädje och vördnad för den högstas milda nåd och 

välsignelse, sin vänskap och tacksamhet emot hertigen av Södermanland, sitt 

synnerligen nådiga välbehag emot hans excellens herr greve Wrangel och sitt 

fullkomliga nöje över hela truppens förhållande.822 Också språket gav ingående 

verktyg att uttrycka skillnader i hierarki och närhet. Till den allsmäktige förhöll sig 

kungen, åtminstone officiellt, vördsamt (kungen riktar sig uppåt), till hertigen med 

vänskap (jämlikt förhållande), till Wrangel med nådigt välbehag (nedåt till högt 

uppsatt person) och till örlogsflottan med fullkomligt nöje (nedåt). Liksom det i 

hierarkier arrangerade kyrkorummet var dessa språkliga hierarkier inte något särskilt 

för denna stund, utan gängse praxis.  

I samband med sin avfärd från Stockholm omkring en månad tidigare hade 

Gustaf III instiftat en ny grad av Svärdsorden och den 21 juli 1788 gavs första 

tillfället att göra bruk av den nya graden. Första hovstallmästaren Hans Henric von 

Essen läste i kyrkan upp de fastställda statuterna och artiklarna för den nya 

värdigheten, riddare av stora korset av Svärdsorden. De första att undfå denna 

värdighet var storamiralen hertig Karl, förste amiralen greve Anton Johan Wrangel, 

den äldsta överstelöjtnanten Fredrik Linderstedt, hertigens flaggkapten Otto Henrik 

                                                
822 Inrikes Tidningar 4.8.1788. Formuleringarna är ändå inte skapade av tidningen, utan härstammar från 
den rapport som hade kommit från Helsingfors, med sannolikhet genom förmedling av riksdrotsen 
Wachtmeister.  
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Nordensköld, överstelöjtnanterna Carl Vilhelm Modée och Carl Vilhelm 

Kuylenstierna, som under processionen till kyrkan burit flaggor, och major Erik 

Klint. Elegantast hade det självfallet varit om kungen själv hade kunnat få den första 

utmärkelsen med stora korset av Svärdsorden, men eftersom detta inte var möjligt 

var hertigen det näst bästa alternativet. Också i samband med belöningarna fick Karl 

spela rollen som stor sjömilitär hjälte, men nu hedrades också flaggkaptenen som 

dessutom befordrades till konteramiral. Modée och Kuylenstierna blev överstar och 

Klint överstelöjtnant. Slutligen utnämndes trettiotvå vanliga riddare av Svärdsorden, 

sjutton av amiralitetet, fjorton av lantarmén som deltagit i sjöslaget och ytterligare 

hertig Karls kavaljer, kaptenen vid Bohusläns dragoner friherre Carl von Höpken. 

Slutligen meddelade kungen att alla officerare av amiralitetet befordrades en grad. 

Alla fänrikar som konstituerats av hertig Karl fick konfirmationsfullmakter av 

kungen, vilket gav dem extra rang. Extra fänriken Ekholm befordrades däremot till 

löjtnant för att han under slaget tre gånger framfört hertigens order utför flottans 

linje då röken stod så tät att det var svårt att signalera order.823  

Riddarna av stora korset och de vanliga riddarna dubbades sedan utanför 

kyrkan av kungen under fanorna framför de paraderande trupperna. I statuterna för 

riddargraden med stora korset hade nämligen fastställts att dubbning skulle ske under 

bar himmel och inför den uppställda ”Krigs-Hären”. Dubbningen skulle förrättas av 

kungen själv, av någon av arvfurstarna eller av högsta närvarande befälhavaren.824 

Med dubbning utomhus och inför hären gavs ordensutnämningen en mera 

omedelbar prägel än de övriga ordnarna som i jämförelse kunde uppfattas som mera 

bundna av formalia som rang, grad och vem som enligt anciennitetsprinciper stod i 

tur att uppmärksammas med en orden.825 Riddargraden med stora korset av 

Svärdsorden kunde framställas som en orden som man förlänades på stunden som 

direkt reaktion på tapperhet, utan hänsyn till annat än förtjänst och mannamod. 

Under kriget förlänades ridderskap inom Svärdsorden med och utan stora korset 

liksom andra belöningar som befordran i grad, befordran till kompani, hedersvärja 

eller medalj m.m. främst på basis av förteckningar över förtjänt befäl eller manskap 

som gjordes upp av regementscheferna. De föreslagna personerna kunde i en tabell 

                                                
823 Inrikes Tidningar 4.8.1788. Riddarna med stora korset: Löfström 1948, s. 593, svärdsriddarna: Kongl. 
Maj:ts Ordens matrikel, KMO, Stockholm. Följande dag, 22.7.1788, utnämndes ytterligare åtta 
Svärdsriddare varav sju var av Arméns flotta.  
824 Areen & Lewenhaupt I, 1942, s. 202. 
825 Jfr del 1 där ordensutnämningarna efter statsvälvningen 1772 är tydligt fördelade enligt två principer: 
belöning för insats på den ena sidan och anciennitet och turordning på den andra. 
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anges ha distingerat sig genom att vara ”blesserade och vanförde” eller ha 

”continueradt striden oaktadt Blessurer”, ”på särskildt sätt distingueradt sig” eller 

vara ”Blesserad med värja eller Bajonett”.826 Kungen var som alltid när det gällde 

nådevedermälen beroende av rapporter och rekommendationer av mellanhänder. 

Riddare med stora korset kunde man inte bli utan att vara Svärdsriddare och inneha 

minst regementsofficers grad.827 Spontaniteten var alltså delvis en chimär. 

Efter dubbningen gick alla i procession i samma ordning som de kommit. 

Programmet avslutades med middag för de deltagande.828 Tacksägelsegudstjänstens 

ceremonier var ett skådespel som var riktat till flera olika åskådarskaror. Rollerna som 

åskådare och aktör gick om vartannat. Gustaf III skapade i segerfesten ett skådespel 

som han själv kunde betrakta. Han var publik när örlogsflottans officerare anlände till 

Amphion anförda av hertig Karl och han kunde från sin upphöjda plats i kyrkan blicka 

ut över troféerna och de i kyrkan samlade människorna. Samtidigt var han på bägge 

ställen naturligtvis också själv i egenskap av kung ständigt i blickfånget. 

Processionerna, talen, sången och dubbningarna skapade teaterscener där kungen 

framträdde inför flottan och lantarmén. Det var viktigt för Gustaf III att vinna deras 

stöd och engagemang för kriget när missnöjet inom armén till lands växte för varje 

dag som gick. Genom segerceremonierna, riddarordnarna och befordringarna 

strävade man efter att stärka officerarnas engagemang för kriget.829  

Dessutom var ceremonierna ett skådespel som alla deltagare i processionen 

uppförde inför de imponerade invånarna i Helsingfors med omnejd, även om man 

kan anta att det bland åskådarna också fanns de som förhöll sig kritiskt till kriget. 

Ulrika Eleonorakyrkan i Helsingfors var inte stor, men en stor del av programmet 

skedde utomhus. Denna synlighet hade Gustaf III eventuellt också tänkt på då han 

slog fast att Svärdsordens nya riddargrad skulle innebära dubbning under bar himmel 

inför hären. Processionen var lång med pager, officerare, hovmän, ämbetsmän och 

kanslipersonal, och den var färggrann då alla uppenbarligen bar för sitt ämbete och 

                                                
826 Diverse förteckningar enligt denna modell i Otto Wredes papper i Gustavianska samlingen F531, 
UUB. Wrede var generaladjutant under kriget. I ett ”underdånigt Project” i anledning av affären vid 
Korois och forceringen av passet vid Hirvikoski 1790, sammanställt av generalmajor von Platen, 
konstateras att sedan alla officerare fått lika beröm föreslår han att de två äldsta kaptenerna av de två 
berörda regementena utnämns till riddare av Svärdsorden jämte en major. I många av förteckningarna har 
någon med blyertspenna skrivit kryss i kanten uppenbarligen för dem som fått den belöning som 
föreslagits och antecknat någon annan belöning än den föreslagna för somliga. De två äldsta kaptenerna 
har var sitt kryss i kanten och blev tydligen riddare.  
827 Areen & Lewenhaupt I, 1942, s. 201. 
828 Hertig Karl till Carl Bonde 22.7.1788, Ericsbergsarkivet, mikrokort 298e, RA, Stockholm. 
829 Att alla inom örlogsflottan som deltagit i slaget befordrades med en grad, men att samma nåd inte 
visades lantarmén, som också hade varit på plats och utsatts för fara, väckte dock ont blod.  
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sin uppgift tillhörande uniformer. Officerarna med fiendens blodstänkta flaggor, 

vimplar och gösar måste ha utgjort en anslående och effektfull syn. Några bilder eller 

angivelser av kläder finns inte, men man kan försöka göra sig ett intryck av det hela 

med hjälp av Pehr Hilleströms tavla från firandet av segern i Svensksund i Stockholm 

1790 där antalet flaggor dock var större. (Bild 13) 

Vad var det då för ett skådespel som uppfördes i Helsingfors? Vad var det som 

iscensattes med sådant raffinemang, som hertigen skrev? Seger; att sjöslagets utgång 

kunde och måste tolkas som en svensk framgång måste genast föras fram och 

etableras. Med fiendens nedblodade fanor var det lätt att vidhålla segern och 

åtminstone för stunden negligera frågan om taktisk framgång eller motgång. (Se bild 

15 och 19) Svensk ära och tapperhet; ordensförläningarna utgjorde ett konkret bevis för 

mannamodet som gett segern. Enighet; enigheten var ett gustavianskt 

honnörsbegrepp som igen under krigets början var starkt ifrågasatt och hotat. När 

kungen och hans två bröder, en representant för rikets råd, flottans och lantarméns 

officerare och befälhavare vandrade i enad tropp kunde man skapa en illusion av 

enighet och enhet.  

Ytterligare var ceremonierna och processionerna ett skådespel riktat till hela 

nationen och till en internationell publik i Europa som också tog ställning till de 

svenska och ryska framgångarna, krigets rättmätiga eller falska syften och eventuella 

följder. Framför allt var det viktigt för Gustaf III att framstå som segerrik inför det 

Osmanska riket – en allierad – och inför England och Preussen vars bistånd man 

hoppades på. En sanktionerad och detaljerad skildring av ceremonierna i Helsingfors 

publicerades bl.a. i Inrikes Tidningar och trycktes den 4 augusti 1788, samma dag som 

en förteckning av de deltagande svenska och ryska skeppen, deras kanonantal och 

befälhavare publicerades. Den 10 och 14 juli 1788 hade tidningen redan rapporterat 

om ryska gränsöverträdelser och Puumalaintermezzot, men först den 21 juli 1788 

skrev tidningen att krig ansågs vara förklarat mellan de två länderna och en vecka 

senare, den 28 juli, meddelades svenska flottans seger vid Hogland. Den 25 juli 1788 

hade det inför Te Deum i Stockholm ingått uppgift om slaget i ett supplement till 

Dagligt Allehanda. Den 31 juli ingick hertig Karls relation om sjöbataljen där han hade 

beskrivit ”fiendens många redlösa skepp” samt skeppschefernas bravur, nit och 

ståndaktighet. Information sändes alltså hela tiden från Finland och vidare-
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befordrades uppenbarligen ofta genom rådet till tidningarna.830 Samtidigt började 

tidningarna fyllas med hyllningsdikter, skaldestycken och oden om segern, hertigen 

och kungen. 

För att segern vid Hogland skulle komma till allas kännedom lät Gustaf III 

dessutom författa en tacksägelsebön som skulle läsas i alla rikets kyrkor. Med de 

muntliga kungörelserna som förrättades av prästerna efter gudstjänst nådde man vid 

denna tid en ännu större mottagarkrets än genom tidningspressen. Bönen sändes 

tillsammans med en utförligare beskrivning av slaget till riksdrotsen och rådet och 

anlände till Stockholm den 30 juli 1788. Rådet ombads låta trycka bönen och sända 

den till rikets alla konsistorier för vidare distribution. Bönen skulle i kyrkorna 

uppläsas av prästen ”jämte en tjänlig upmuntran”. Rådet behandlade ärendet följande 

dag, den 31 juli, och lät genast trycka texten för att sända den till en del av 

konsistorierna samma dag, resten skulle avgå följande dag.831 Sannolikt var det fråga 

om samma tacksägelsebön som redan upplästs i Helsingfors den 22 juli. I bönen 

tackade menigheten den allsmäktige för den lycka och framgång han beskärt ”wårom 

Konung och Des Wapen” mot en mäktig fiende. Den högste tackades för att han 

”under så hotande faror” hade beskyddat och med ära bekrönt hertig Karl. Bönen 

förklarade också att Gud ger konungen ”hwad hans mun beder” och påminde 

menigheten om vad den allsmäktige gjort i det förflutna och slutade i en förtröstan 

på att man hade Gud på sin sida.832 Vad prästerna i övrigt förklarade för menigheten i 

rikets kyrkor är inte känt. Någon information om vad saken gällde måste ha getts, 

men själva bönen gav inga fakta, vilket inte heller är att vänta av en bön. Att Gud 

stod bakom riket och bakom kungen i kriget var det centrala budskapet i en tid när både 

krigets rättmätighet och kungens rätt började ifrågasättas. 

Redan veckan innan hade Gustaf III dock från Helsingfors dirigerat sjungandet 

av Te Deum i Stockholm med direktiv till rådet. Lika viktigt som det hade varit att 

snabbt deklarera segern genom tacksägelse i Helsingfors var det att samla 

kungafamiljen till en ceremoni kring segern i Stockholm. Därför var det en 

riksangelägenhet som administrerades av rikets råd. Meddelandet om segern hade 

kommit på kvällen torsdagen den 24 juli med en kurir, majoren baron Bunge. 
                                                
830 Rådets brev till kungen i rådsprotokoll i inrikes-civila ärenden 1.8.1788, Inrikes-civilexpeditionen A 1 
a, vol. 115, RA, Stockholm. Rådet rapporterade bl.a. om att berättelsen om segern vid Hogland hade 
införts i allmänna tidningar. 
831 Rådsprotokoll i inrikes-civila ärenden 31.7.1788, Inrikes-civilexpeditionen A 1 a, vol. 115, RA, 
Stockholm. 
832 ”Tacksägelse öfwer segren wid Hogland”, Utdrag Utur alla [...] publique Handlingar 14, 1804, s. 
219–220. 
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Följande morgon sammankom riksråden grevarna Carl Axel Wachtmeister, Sven 

Bunge, och Fredric Ulric von Rosen samt friherrarna Carl Sparre och Fredrik Sparre. 

I sitt brev till rådet berättade kungen om slaget och segern vid Hogland och önskade 

att rådets herrar skulle se till att Te Deum skulle sjungas i alla huvudstadens kyrkor. 

Rådet skulle följa drottningen, kronprinsen och prinsessan Sofia Albertina till 

storkyrkan för att bevista gudstjänsten.833 

Rådet skred genast till verket. Man beslöt att en tacksägelseandakt skulle hållas 

samma dag. Riksdrotsen greve Wachtmeister sändes till drottningen på Ulriksdals 

slott för att förhöra sig om vilken tidpunkt drottningen och kronprinsen kunde 

anlända till Stockholm. Överståthållaren Carl Sparre skulle uppvakta hertiginnan 

Hedvig Elisabet Charlotta i samma ärende och även skriva till hovmästarinnan 

grevinnan De la Gardie på Drottningholm för att anhålla om prinsessan Sofia 

Albertinas närvaro. Ytterligare såg man till att artilleriet besörjde att 128 skott i två 

omgångar kunde lossas i samband med tacksägelsen. Pastor primarius doktor Flodin 

uppkallades och fick uppdraget att författa tacksägelsebönen som skulle läsas i 

kyrkorna. Kanslirådet Elers tillsades att skriva rådets svar till kungen. Svarsbrevet 

liksom bönen granskades och gillades senare under mötet. När Wachtmeister 

återvände med drottningens svar att hon och kronprinsen kunde anlända klockan 

halv två började man ordna för att allmänheten skulle få information om tacksägelsen 

som skulle sammankallas genom sammanringning i stadens alla kyrkor. Ett 

supplement till Dagligt Allehanda måste författas och tryckas. Slutligen inkallades 

majoren friherre Bunge som fick berätta om bataljens förlopp. Riksråden hade haft 

en bråd och effektiv förmiddag. Mötet avslutades klockan ett och det var snart dags 

att följa den kungliga familjen till den första tacksägelsegudstjänsten.834  

Ärendets betydelse och dignitet avslöjas av den hast som allting skedde med. C. 

A. Wachtmeister och Carl Sparre skyndade personligen att uppvakta drottningen och 

hertiginnan. Gustaf III:s korrespondens med rådet och Wachtmeister vittnar också 

senare om kungens starka engagemang och detaljplanering av tacksägelserna och av 

hur troféer skulle ställas ut och vem som skulle gå var i processionerna. Vid 

tacksägelse efter slaget i Parkumäki befallde Gustaf III att greve Horn som var den 

                                                
833 Rådsprotokoll i inrikes-civila ärenden 25.7.1788, Inrikes-civilexpeditionen A 1 a, vol. 115, RA, 
Stockholm. 
834 Rådsprotokoll i inrikes-civilärenden 25.7.1788, Inrikes-civilexpeditionen A 1 a, vol. 115, RA, 
Stockholm. Om Te Deum i Stockholm rapporterades i tidningarna: Inrikes Tidningar 28.7.1788, 
Göthegorgska Nyheter 2.8.1788. 



  302 

enda av gardeskaptenerna som för tillfället var i Stockholm skulle gå framför 

kronprinsen i processionen.835  

Den 9 augusti 1788 lät rådet ytterligare ställa ut troféerna som anlänt till 

Stockholm för att bevaras för eftervärlden i Arsenalen. Kungen hade också denna 

gång hållit kontakt med rådet om arrangemangen och bett herrarna i riksarkivet 

kontrollera hur man gjort med de troféer som tagits av den preussiska flottan under 

Pommerska kriget. Då det visade sig att man år 1769 nöjt sig med att uppvisa de av 

preussarna tagna troféerna för rådet och sedan sänt dem till krigskollegiet för att 

förvaras i Kungliga Arsenalen beslöt rådet vid sitt sammanträde den 1 augusti 1788 

att följa den alternativa plan som Gustaf III föreskrivit om inget annat stod att läsa i 

handlingarna. Liksom den 25 juli då man hade arrangerat tacksägelsegudstjänsten var 

man också denna gång mån om att ordna det hela med största värdighet. 

Överståthållaren Carl Sparre skulle be att få överintendentsämbetets planer för hur 

troféerna skulle ställas ut. Han skulle också sätta upp en ordning för den planerade 

ceremonin. Tre dagar senare den 4 augusti 1788 behandlades och godkändes Sparres 

förslag och de berörda parterna skulle kontaktas.836 Själva utställningen skulle ske vid 

slottets västra fasad mot den yttre borggården den 9 augusti mellan klockan 11 och 

13. Där skulle troféerna vara synliga för alla som ville komma till platsen i Stockholm. 

Att just den västra sidan valdes förklaras med slottets arkitektoniska logik och 

symbolprogram. Den västra sidan mot den yttre borggården var kungens fasad, 

smyckad med militära och manliga attribut. I västra valvet ligger västra trappan som 

är kungens trappa.  

Hovintendenten Rehn skulle låta utföra och dekorera den planerade 

”echafaudagen”, ställningen som troféerna skulle ställas ut på. En officer av 

amiralitetet, en av arméns flotta och en av livgardet, tre underofficerare och 30 man 

av livgardet samt livgardets högvakt vid slottet tillsammans med en ny högvakt skulle 

stå för den militära närvaron. Programmet byggdes upp av utställningen vid 

slottsfasaden, transporten till Amiralitetet och mottagandet där. Troféerna fördes 

enligt planen till Amiralitetet med militäreskort och togs där emot av ett krigs- och 

ett amiralitetsråd samt några anställda inom krigskollegiet som skulle bära troféerna. 

På Arsenalen skulle segertecknen uppsättas med särskilda etiketter som rådet överlät 

                                                
835 Gustaf III till C. A. Wachtmeister 10.8.1789, Kon. Gustaf III bref… 1860. 
836 Rådsprotokoll i inrikes-civilärenden 1.8. och 4.8.1788, Inrikes-civilexpeditionen A 1 a, vol. 115, RA, 
Stockholm. 
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på kammarexpeditionen att trycka. Kammarexpeditionen såg också till att 

allmänheten i tidningarna informerades om programmet.837  

Yttre borggården fylldes under förmiddagen den 9 augusti av nyfikna 

betraktare, bl.a. den rojalistiska stockholmsborgaren Hjerpe som i sina anteckningar 

berättade att troféerna var uppsatta över slottsporten mot en mörkblå botten med 

gula kronor. Klockan halv två hade gardessoldaterna burit bort flaggorna och de 

övriga segertecknen till en likaledes blåklädd fältvagn med gula kronor. Vagnen drogs 

av tre hästar och eskorterades av livgardets soldater till Arsenalen i Fredrikshov.838 

Till Gustaf III skrev rådet att man ämnade ställa ut segertecknen för att ”öka 

menighetens frögd, och förnya dess erkänsla och glada önskningar för en wördad 

segerwinnare”. Sedan skulle de föras till Arsenalen ”som för efterkommande 

tidehwarf wittna, at Swenske Stridsmän under Gustavers och Carlars anförande, 

räknadt mera på mandom och tapperhet, än talrika härar och en öfwerlägsen styrka, 

som ofta beredt den öfwermodigas fall och den trotsigas öde”.839  

Under några veckor i juli månads slut och början av augusti 1788 finner vi 

alltså rikets råd i intensivt arbete med att arrangera segerceremonier, att ordna med 

tacksägelseböner – och senare en krigsbön840 – till rikets konsistorier samt att 

rapportera till pressen. I Finland har vi Gustaf III som sänder rapporter, direktiv och 

befallningar till rådet i Stockholm. Denna upptagenhet på högsta nivå med att 

arrangera processioner och planera troféutställningar kan förefalla överdriven om 

man inte ger dessa ceremonier deras rätta värde. En krigförande makt behöver både 

de egna undersåtarnas stöd och utländska makters förtroende och respekt. En 

krigsmakt måste också i svåra tider framstå som segerrik eller åtminstone stabil och 

säker. Tacksägelsegudstjänsterna över vunna segrar, ordensförläningarna och 

befordringarna samt troféutställningarna hörde till de ceremonier genom vilka den 

svenska styrkan och framgången iscensattes inför en inhemsk och även utländsk 

                                                
837 Rådsprotokoll i inrikes-civilärenden 4.8.1788, Inrikes-civilexpeditionen A 1 a, vol. 115, RA, 
Stockholm. 
838 Johan Hjerpes dagboksanteckningar 9.8.1788, F824a, UUB. Stadssekreteraren Rutger Fredrik 
Hochschild skriver i sina senare utgivna memoarer att utställningen samlade en ”otalig folkmängd”, 
Hochschild I, 1908, s. 144.  
839 Kungens brev i avskrift i rådsprotokoll i inrikes-civilärenden 1.8.1788, Inrikes-civilexpeditionen A 1 a, 
vol. 115, RA, Stockholm. Detta brev samt kungens skrivelse till rådet publicerades i Inrikes Tidningar 
7.8.1788. Sannolikt har rådets brev formulerats med tanke på de två olika mottagarna: kungen och den 
tidningsläsande allmänheten. Rådet skriver bl.a. ”Det är sällt och lyckeligt, då Undersåten finner en Wän 
på Thronen. När Regenters Magt åtföljes af lydnad, ofta [på grund] af fruktan, har det alltid warit Eder 
Kongl. Maj:t förbehållit, at öka Konunga-Magten i allmän och enskild kärlek och stadga det wälde öfwer 
Menniskors hjertan, som är Dygdens Seger”. 
840 Rådsprotokoll i inrikes-civilärenden 8.8.1788, Inrikes-civilexpeditionen A 1 a, vol. 115, RA, 
Stockholm. 
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publik. De utländska ministrarna var ju inbjudna till tacksägelsegudstjänsten i 

Storkyrkan i Stockholm den 25 juli. Som de facto angripare, och i en situation med 

växande kritik och missnöje, behövde Gustaf III allt stöd och engagemang han 

kunde få och som Lönnroth konstaterat byggde hans politiska agerande på en 

förvissning om att ett storslaget och triumfartat framförande av den egna handlingen 

skulle leda till framgång.  

Om vi flyttar blicken från Stockholm, Helsingfors och det svenska riket och 

förflyttar oss till S:t Petersburg för ett slag skall vi se att den svensk-finska 

krigsscenen också uppmärksammades i den ryska huvudstaden genom processioner, 

tacksägelser och andra ceremonier, även om det uppenbarligen var kriget i söder mot 

det osmanska väldet som var den stora krigsscenen ur ryskt perspektiv.841 

 Den 2 juli 1788 (gamla stilen)842 hade Katarina II utfärdat ett manifest om 

kriget mot svenska konungen ”som mot alla förväntningar påbörjat rörelser mot 

ryska gränsen”. Manifestet offentliggjordes i Sommarpalatset utanför S:t Petersburg 

och ackompanjerades med liturgi, lovsång, lyckönskningar och handkyssar. 

Ceremonierna inleddes med att rikets högsta dignitärer mottogs av 

överhovmarskalken och hovmarskalken samt hovkavaljerernas stat ute i 

Sommarpalatsets trädgård. Därifrån åtföljde de inbjudna gästerna kejsarinnan till 

slottets stora sal varifrån man gick till slottskyrkan för liturgi. Efter liturgin läste 

geheimerådet greve Besborodko manifestet varefter den heliga synodens ledamöter 

och andra framstående personer av det andliga ståndet uppstämde i en bönesång till 

den allsmäktige som åhördes under knäfall. Sedan framförde metropoliten av 

Novgorod och S:t Petersburg Gavril sin underdånigaste hälsning. Metropoliten och 

det övriga högsta prästerskapet tilläts ”komma fram till”, dvs. kyssa, kejsarinnans 

hand. Efter detta lämnade kejsarinnan och gästerna kyrkan och trädde ut i slottets 

paradrum. Där mottog kejsarinnan lyckönskningar med anledning av dagens 

händelser av de utländska ministrarna, som också tilläts kyssa hennes hand. Sedan 

trädde kejsarinnan ut i de yttre audiensrummen där det högsta av generalitetet, 

ledamöterna av rådet och hovkavaljererna tilläts kyssa hennes hand.843  

Den 11 juli 1788 (g. st.) firades sedan den första tacksägelsegudstjänsten. På 

kvällen den 9 juli (g. st.) hade kejsarinnan nåtts av en underrättelse av amiral Greigh 

om den ryska flottans seger över den anfallande svenska flottan i slaget vid 

                                                
841 Se även Knapas 1997 om svenska och ryska hyllningar vid fredsslutet 1790. 
842 Dvs. den 13 juli 1788 enligt den ”nya stilen”, den gregorianska kalenderns tid.  
843 Kamer-furerskij tseremonialnyj zjurnal 1788 goda, S:t Petersburg 1882, s. 418–419. 
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Kallbådagrund och Stenskär, det som i Sverige kom att kallas slaget vid Hogland. Två 

dagar senare firades tacksägelse i Vinterpalatset i S:t Petersburg. Mot middagstiden, 

mitt på dagen, samlades sedan på särskild kallelse ledamöter av den heliga synoden, 

ledande hovcharger av bägge könen och en utvald krets av rysk adel i hovets kyrka 

för liturgi. Vid liturgins början inträdde fröknarna storfurstinnorna, kejsarinnans 

sondöttrar, och deras bröder storfurstarna Alexander och Konstantin i kejsarinnans 

rum. Därefter tog kejsarinnan, deras kejserliga högheter, hovkavaljererna och övriga 

högt uppsatta personer av båda könen inom hovet sitt inträde i kyrkan genom den 

kejserliga matsalen. Efter gudstjänsten läste geheimerådet greve Besborodko upp en 

rapport över den kejserliga flottans seger över den fientligt sinnade svenska flottan 

och ”vår fiende konungen av Sverige”. Efter detta sjöng de närvarande 

medlemmarna av den heliga synoden tacksägelsebönen, varefter alla sjöng ”O Gud vi 

tacke dig”. Under sången sköts salut från stadens två fästningar, Peter-Paulfästningen 

och amiralitetet. Metropoliten Gavril riktade som den 2 juli ett lyckönskningstal till 

kejsarinnan varefter han och övrigt prästerskap kysste kejsarinnans hand. Därefter 

utträdde man ur kyrkan till paradrummen i Vinterpalatset där Katarina II mottog 

lyckönskningar av tysk-romerska rikets sändebud Cobenzl och det franska 

sändebudet greve Ségur samt övriga utländska ministrar. Framför sina inre gemak 

behagade kejsarinna sedan motta lyckönskningar av det ledande ryska generalitetet, 

hovkavaljererna och övriga hovämbetsmän av båda könen. Därefter drog sig 

Katarina II tillbaka till sina inre rum. Gästerna samlades då i de kejserliga 

högheternas gemak där storfurstarna och storfurstinnorna, som alltså under denna 

tid var barn, mottog samma lyckönskningar.844  

Liksom i Sverige var kyrkan i Ryssland ett självklart ställe att genomföra viktiga 

politiska och världsliga handlingar som dessa, vilket skedde inför Herrens ansikte och 

med den heliga synodens böner. Förutom de religiösa ritualerna och bönerna ingick i 

programmet i kyrkan uppläsning av krigsmanifestet och den 11 juni en rapport över 

slaget. Samma praxis känner man igen i det svenska riket där Gustaf III inte endast 

lät sända tacksägelseböner, utan också rapporter över segern, till rikets församlingar. 

Lika viktigt var det både i Sverige och i Ryssland att segerfirandet skedde inför den 

utländska diplomatiska kåren. De olika ceremoniella rummens hierarki och ordning 

som korrelerar med deltagarnas rang och position är typisk för hov- och 

riksceremonierna i Sverige och Ryssland, vilket följde en allmäneuropeisk modell. I 

                                                
844 Kamer-furerskij tseremonialnyj zjurnal 1788 goda, S:t Petersburg 1882, s. 438–439. 
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Ryssland var den hierarkiska ordningen av de olika rummen uppenbarligen ännu 

mera organiserad och formaliserad än i Sverige. Värt att notera är att tronföljaren 

Paul Petrovitj var också denna gång helt exkluderad från programmet. Den 

dynastiska kontinuiteten och kejsarfamiljen representerades endast av kejsarinnans 

barnbarn, storfurstarna Alexander (f. 1777) och Konstantin (f. 1779) samt 

storfurstinnorna Helena (f. 1784) och Maria (f. 1786). En skillnad mellan den ryska 

och den svenska praxisen verkar vara att de svenska ceremonierna i högre grad var 

riktade också till en allmänhet, till Stockholms borgerskap och övriga invånare av 

varierande stånd. I de ovan nämnda ryska fallen skedde allting inom palatsens gränser 

och inför en noga definierad och exklusiv krets. När återvändande volontärer i 

flottan samt stabs- och överofficerare vid linjeflottan som kämpat under amiral 

Greigh i slaget vid Hogland, eller Kallbådagrund, söndagen den 16 juli 1788 (g. st.) 

efter gudstjänsten presenterades för kejsarinnan utanför kyrkan skedde det också 

inne i palatset och enbart inför högsta generalitetet och hovkavaljererna.845  

Katarina II kunde dock också demonstrera sina segrar och ambitionen inför en 

större offentlighet och utomhus. Hon hade uppträtt offentligt inför undersåtar av 

varierande stånd i samband med sina resor inom riket, bl.a. på resor till Viborgska 

guvernementet, till Krim och till Balticum.846 Också krigets ceremonier kunde 

genomföras i stadsrummet, men utan kejsarinnans egen medverkan. 

Troféutställningarna var en sådan öppen föreställning i staden. När kurirer från 

Potemkin den 18 juli 1788 (g. st.) anlände från Krim till Petersburg med fälttecken, 

flaggor och andra turkiska troféer från den södra fronten fördes dessa i en stor 

transportparad till Peter-Paulfästningens katedral där de uppsattes till allmänt 

påseende. Största delen av troféerna transporterades till lands, en del på slupar över 

Nevan. Paraden började vid Vinterpalatset. Trettiosex Pskovska karabinjärer bar en 

flagga per man, med flaggan vänd mot marken släpande i stoftet. De fortsatte 

paraden till häst till musik av trumpeter. Paraden gick till Marmorpalatset – uppfört 

1767–1785 – vid Nevans kaj och tillbaka runt Vinterpalatset, fortsatte utmed 

Amiralitetets sida till Peter den stores staty och gick därefter över floden på en 

pontonbro till Vasilijön och vidare till fästningen.847  

                                                
845 Kamer-furerskij tseremonialnyj zjurnal 1788 goda, S:t Petersburg 1882, s. 447–449. 
846 Katarina II befann sig under 42 månader av sin trettiofyraåriga regeringstid på resande fot inom sitt 
rike. Dixon 2000, s. 42. 
847 Kamer-furerskij tseremonialnyj zjurnal 1788 goda, S:t Petersburg 1882, s. 457–460. 
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Troféernas militära glans exponerades således för allmänheten både i S:t 

Petersburg och i Stockholm. De stora förfädernas symboliska kraft utnyttjades också 

av båda monarkerna. De turkiska troféerna fick göra ett ärevarv runt Peter den stores 

staty.848 Gustaf III bad i juli 1789 riksdrotsen Wachtmeister att fanorna som tagits vid 

slaget i Parkumäki den 21 juli 1789 efter Te Deums sjungande i Stockholm skulle 

ställas runt Karl XII:s grav för att förbli där tills fred uppnåtts. Dessa var de första 

fanorna som tagits av ryssen sedan Karl XII:s död, skrev kungen. Följande dag måste 

han dock i ett påföljande brev erkänna att han misstagit sig och att man bara tagit 

kanoner.849 Ceremonielet skulle alltså inte ändras. Segerfesternas teater genomfördes 

således återkommande både på ryskt och på svenskt håll och med samma element, 

och i fallet Hogland firades samma slag som en seger i bägge läger under nästan 

samma dagar.  

Liksom i Sverige hyllades rikets segrar och monark också i Ryssland i diktning 

och kriget aktualiserades på teaterrepertoaren, bl.a. genom Katarina den storas 

skådespel Ynke hjälte, som parodierade Gustaf III:s hjälteroll och endast spelades i en 

begränsad krets. I Sverige skrev Bellman, Carl Envallsson och Gabriel Björn och 

flera pjäser och divertissemang med kriget och segern som tema.850 Både svenskarna 

och ryssarna strävade aktivt efter att få sina synpunkter och versioner av kriget 

införda i den internationella pressen på kontinenten.851 Medaljkonsten utnyttjades i 

båda länderna för att förhärliga minnet av de egna insatserna. Dessa graverades dock 

ofta efter krigets slut. I Sverige lät både kungen, hertig Karl, riksdagen och privata 

korporationer prägla medaljer. Två svenska medaljer präglades för att delas ut bland 

dem som deltagit i slaget vid Hogland. I Ryssland präglades år 1791 en medalj över 

amiral Samuel Greigh som avled på sitt skepp på redden utanför Reval i någon av de 

sjukdomar som härjade i den ryska flottan.852 

Amiralens död utanför Reval gjorde staden oplanerat till en scen för en rysk 

militär ceremoni utanför huvudstaden Petersburg. Greigh begravdes i domkyrkan på 

Domberget i Reval. Domkyrkan var stadens förnämsta protestantiska kyrka och 

                                                
848 Peter den store hade fört det ryska riket till Östersjöns strand och där grundat staden Petersburg och en 
flotta. Katarina den stora hade expanderat riket söderut till Svarta havet och där skapat en andra flottbas i 
Sevastopol. Det historiska och dynastiska förhållandet ”Petro primo, Catarina secunda” som uttrycktes på 
sockeln till Peter den stores ryttarstaty, kunde läsas så här i den politiska verkligheten. Wortman 1995, s. 
110, Rasmussen 1978. 
849 Gustaf III till Wachtmeister 25.7.1789, Kon. Gustaf III:s bref ... 1860. Jfr Knapas 1997, s. 453.  
850 Se Skuncke 1987. 
851 Oscarsson 2001. 
852 Boström 1936, s. 98–100 om medaljer slagna över slaget vid Hogland. Medaljen över Greigh, även 
Katarina den stora & Gustav III 1998, s. 315, 318–319. 
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amiralen som var av skotsk börd var uppenbarligen protestant. De protestantiska 

kyrkorna i Petersburg var små kyrkor för stadens finska, svenska och tyska 

församlingar och kom uppenbarligen inte i fråga när en stor krigshjälte från det första 

turkiska kriget och det pågående kriget mot Sverige skulle begravas. Amiralen 

begravdes således högtidligen i Reval, som under denna tid var en stad i det ryska 

kejserliga imperiet. Hans grav, som planerades av den italienska arkitekten Giacomo 

Quarenghi, står fortfarande i domkyrkan på paradplats i rak axel med kyrkans ingång. 

Kejsarinnan bekostade amiralens begravning och gravmonument, men vilken andel 

hon hade i gravens utformning och inskription vet man inte. Begravningen skedde 

den 11 november 1788. Den döde hade före begravningsakten legat till allmänhetens 

beskådande på en paradsäng i amiralitetshuset, klädd i sin amiralsuniform och med 

en lagerkrans på sitt huvud. Överstelöjtnanten von der Pahlen höll ett åminnelsetal 

vid paradsängen varefter den döde bars av tolv kommendörkaptener till en likvagn 

som förde kroppen till domkyrkan. Guvernören generalmajor von Wrangel var den 

högst uppsatta civilämbetsmannen på plats. En utförlig beskrivning av 

begravningsceremonierna, inskriptionerna, talen och insignierna ingick samma höst i 

Hamburger Correspondenten som hade stor spridning i Europa. En kort notis om 

begivenheterna spred sig till och med till Fahlu Weckoblad som hade saxat uppgifterna 

från Correspondenten.853  

Arkitekten Quarenghi, som anlände till Ryssland år 1779, kom genom sina 

arbeten att utarbeta S:t Petersburgs klassicistiska prägel.854 Också Greighs 

gravmonument i vit marmor är klassicistiskt till sitt formspråk med symmetriska och 

proportionella fält och former. (Bild 16) Monumentets framsida är indelat i tre delar 

som är åtskiljda av fyra halvkolonner, två runda och två fyrkantiga. Två bevingade 

genier som håller brinnande facklor vända mot marken och var sin krans – möjligen 

av eklöv – pryder de yttre fälten. I det mittersta fältet förkunnar en inskription i en 

rund eklövskrans amiralens minne på latin: 

 

 

 

 

 

                                                
853 Fahlu Weckoblad 7.2.1789, som hänvisar till Hamburger Correspondenten nr 204 år 1788. 
854 Korsjunova 1998, s. 447, Komelova 1998, s. 231, Guseva 1998, s. 237–238. 
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SAMUELI GREIGIO, 
SCOTO 

SUMMO RUSS: CLASS: PRAEFECTO. 
NAT: MDCCXXXV. DENAT: MDCCLXXXVIII. 

HUNC 
ARCHIPELAGUS ET MARE BALTICUM 

ORAQUE SOSPES AB HOSTIUM IGNIBUS. 
HUNC 

VIRTUTUM LAUDES, ET 
MAGNANIMAE CATHARINAE II. 

SUPERSTES DOLOR 
PERPETUO CARMINE CELEBRANT.855 

 

Kriget mot Sverige 1788–1790 gav inte anledning till många ryska minnesmärken, 

medan de turkiska krigens segrar och höjdpunkter däremot återspeglades i flertalet 

monument i S:t Petersburg och Tsarskoje Selo.856 Amiralens grav, som ritades av 

kejsarinnans italienska favoritarkitekt, kan ses som ett minnesmärke både över amiral 

Greigh och i förlängningen över Katarina den stora. Inskriptionen hyllade amiralen 

som hade räddat skärgården och Östersjöns kuster från fiendens eld och brand och 

förkunnade hans dygd, virtus, men den förklarade också kejsarinnan Katarina II:s 

storsinne, magnanimitas. Detta verkar vara det enda ryska samtida monumentet som 

hyllar en krigshjälte från det svensk-ryska kriget 1788–1790. Ytterligare två 

minnesstenar över kriget förekommer dock.  

Två obelisker i granit uppfördes till minnet av kriget i närheten av Petersburg. 

Båda två står kvar, men ligger inte speciellt monumentalt placerade. Den ena 

uppfördes i byn Rybatskoje vid Nevan, en fiskarkoloni grundad av Peter den store 

1716 som sedermera har inkorporerats i S:t Petersburg. Den andra uppfördes också 

anspråkslöst i förstaden Ust-Izjora. Åtminstone obelisken i Rybatskoje restes redan 

år 1789 till minnet av att byns invånare år 1788 hade ställt upp med en frikår för 

flottan i kampen mot den svenska fientliga flottan som hotade rikets 

Östersjökuster.857 Den svenska frikårsverksamheten under kriget visar sig alltså också 

                                                
855 ”Samuel Greigh, skotte, överbefälhavare för den ryska flottan, född 1735, död 1788, hyllas av 
skärgården och Östersjön och dess kuster som besparats från fiendens eld. Hans ärorika dygder och den 
storsinta Katarina II:s outplånliga sorg hyllar honom i evig lovsång.” 
856 Se t.ex. Korsjunova 1998, s. 447, Guseva 1998, s. 236–237. Tornruinen, Moriska pelaren, 
Kagulobelisken, Krimpelaren och Tjesmepelaren i parken i Tsarskoje Selo, Tjesmepalatset på vägen 
mellan Petersburg och Tsarskoje Selo.  
857 Spivak 1998, s. 217, Sankt Peterburg – Petrograd – Leningrad 1992, s. 555. Se även 
nätuppslagsverket Sant-Petersburg encyclopaedia, http://encspb.ru/en/article.php?kod=2804000029 och 
http://encspb.ru/en/article.php?kod=2804000752 där obeliskerna också kan studeras på bild. 
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ha en rysk motsvarighet. Obelisken i Ust-Izjora har sannolik uppförts av samma 

orsak som den i Rybatskoje. 

De ryska obeliskerna påminner kanske i svensk kontext närmast om den av 

Desprez ritade obelisken som år 1797 restes på Slottsbacken i Stockholm som ett 

tack till stadens borgerskap för deras insatser under 1788–1790. Greighs 

gravmonument i Reval påminner däremot snarare om Augustin Ehrensvärds grav på 

Sveaborg som också hyllar minnet av en stor militär, men samtidigt är en hyllning till 

monarken som lät uppföra gravvården.858 Det svenska gravmonumentet tillkom dock 

inte under pågående krig. Augustin Ehrensvärd avled redan hösten 1772. Hans kropp 

flyttades från en provisorisk plats i Virmo kyrka till Helsingfors år 1773 där den 

placerades i ett valv i Ulrika Eleonorakyrkan. Gustaf III deltog inte själv i ceremonin 

i Helsingfors men sände ingående anvisningar. När skeppet som transporterade 

Ehrensvärds kropp från Åbo passerade Sveaborg saluterade alla fästningar på 

Sveaborg som fältmarskalken låtit uppföra och den där stationerade skärgårdsflottan. 

Tio år senare, år 1783, flyttades kroppen till Sveaborg där Gustaf III själv murade 

sista stenen för fältmarskalkens grav. År 1788 var gravstenen i granit satt på plats, 

men ornamenten och inskriptionerna saknades. Under kriget 1788–1790 

aktualiserades graven som en symbol i den svenska krigsmakten när man efter det 

segerrika andra slaget vid Svensksund firade segern med en högtidlighet vid graven 

på Sveaborg. De erövrade troféerna, som sedan sändes till Stockholm, nedlades på 

graven och tal hölls. Först 1807 var själva gravmonumentet helt klart. Gustaf III 

hade själv varit involverad i dess estetiska och symboliska formgivning tillsammans 

med Carl August Ehrensvärd och Johan Tobias Sergel.859  

Både Katarina II och Gustaf III har alltså låtit uppföra gravmonument över 

framstående militärer på var sin sida om Finska viken, i sina respektive flottbaser i 

Reval och på Sveaborg. Samuel Greigh ligger i vigd jord i en kyrka och har genom 

tiderna betraktats av till gudstjänst samlade församlingsbor, länge Revals tysktalande 

adel vars palats fyllde Domberget. Augustin Ehrensvärd ligger i ovigd jord på Stora 

Borggården på Vargön på Sveaborg, men kroppen är enligt kristen sed placerad med 

fotändan mot öster. Stora borggården var en monumentalplats planerad av 

fältmarskalken själv på 1750-talet och fästningens administrativa kärna, kantad av 

                                                
858 Inskriptionen på Ehrensvärds grav lyder i sin helhet: ”Här hvilar Grefve Augustin Ehrensvärd / 
Fältmarskalk Riddare och Commendeur af Kgl Mijts Orden / Omgifven af Sina Werk / Sweaborgs 
fästning Armeens flotta”, ”Efter GUSTAF III:s befallning och egit utkast / Uprest MDCCLXXXVIII / At 
/ i Fältherrens och Medborgarens Spår / Lifva / Snillen att kunna – hjertan at vilja gagna Fäderneslandet”. 
859 Se Linnanmäki 1998 och Josephson I, 1956, s. 301–305. 
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högvakten samt kommendantens, generalens och platsmajorens bostäder, kanslier 

och ritkontoret.860 I dag är Dombergets tysktalande adel och Sveaborgs militära 

befolkning ett minne blott och de två monumenten har fått ett nytt slags betraktare i 

den moderna turisten.  

 

 

M o t  F r e d r i k s h a m n  –  n e d e r l a g e t s  s t u n d  

 

Den 24 juli 1788 lämnade Gustaf III Helsingfors och reste österut via Borgå till 

Lovisa och vidare till Husula, norr om Fredrikshamn. Belägringen av Nyslott som 

överste Hastfer hade inlett i slutet av juni månad hade misslyckats och krafterna 

riktades i juli i stället mot fästningsstaden Fredrikshamn vid Finska vikens kust. När 

budet om hertigens seger vid Hogland några dagar tidigare hade nått kungen hade 

han just följt med generalmajor Carl Gustaf Armfelts kår in i det ryska Finland vid 

Anjala. Överste Gustaf Mauritz Armfelt, den förras brorson, hade avancerat över 

gränsen längre söderut vid Abborfors, men stannat en bit utanför Fredrikshamn i 

Summa efter ett utfall från den ryska garnisonen. Under kungens frånvaro hade 

generalmajor Armfelt avancerat till Husula norr om staden och där hade den svenska 

frammarschen på ryskt område stannat. När Gustaf III lämnade segerfestligheterna i 

Helsingfors återvände han till Armfelt den äldres kår i Husula.861  

Eftersom slaget vid Hogland inte hade gett den svenska flottan herravälde över 

Finska viken kunde man inte genomföra planen att över havet transportera trupper 

till Oranienbaum för att hota S:t Petersburg söderifrån. I stället hade den 11 000 man 

starka kåren som väntade i Helsingfors delats i två delar. En tredjedel gick landvägen 

för att förstärka kårerna norr och väster om Fredrikshamn. De övriga gick under 

ledning av generallöjtnant von Siegroth ombord den av Mikael Anckarsvärd 

kommenderade arméns flotta för att landsättas öster om Fredrikshamn.862 På så sätt 

skulle Fredrikshamn som förlorats i hattarnas krig 45 år tidigare återerövras genom 

anfall från tre håll.  

Stämningen inom de vid Fredrikshamn varande svenska regementena var dock 

inte speciellt gynnsam för en attack och erövring av den relativt lilla ryska garnisonen 

och befästningen. Också i Helsingfors hade krigsivern svalnat. Missnöjda officerare 

                                                
860 Linnanmäki 1998, s. 69–70, 85. 
861 Ericson 1992, s. 80–81. För kungens rörelser, se även Neovius 1900, s. 23. 
862 Ericson 1992, s. 80–81. 
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inom befälet talade aktivt för en reträtt ur ryskt område och läget var kaotiskt. Det 

talades om att skotten vid Puumala var regisserade av Hastfer på kungens begäran; 

Hela kriget var olagligt och mot regeringsformens ord och anda. Försörjningen av 

trupperna fungerade inte och bristen på livsmedel, furage och ammunition skapade 

misstro mot de ansvariga och mot chanserna att överhuvudtaget genomföra ett krig. 

Än pekades Toll, än Gustaf Mauritz Armfelt ut som skyldig till kriget. Det ryska 

hotet ifrågasattes och man uppmärksammade att de ryska myndigheterna på allt sätt 

visade sitt ointresse för ett krig i norr. Det ryska riket var ju samtidigt involverat i ett 

krig på den södra fronten mot det osmanska riket.863  

Gustaf III påverkades av missnöjet och motgångarna. Det är från dessa dagar i 

slutet av juli som man i kungens brev och förtroenden inför de närmaste finner det 

som Lönnroth kallat Gustaf III:s tragiska kungaroll.864 I förtroliga samtal med Johan 

Gabriel Oxenstierna erkände kungen sin förtvivlan och sade sig vilja abdikera, en 

önskan som han upprepade under samtal i Kymmenegård efter reträtten från 

Fredrikshamn.865 I ett brev daterat i Helsingfors, till sin kusin greve Nils Philip 

Gyldenstolpe, skrev Oxenstierna den 26 juli 1788: ”Kungens belägenhet gör mig 

ondt. Han är sorgsen och har ofta tårar i ögonen. Jag fruktar han ej kommer at spara 

sig, jag rädes at han onödigt utsätter sig för fara.”866 I samband med händelserna i 

Fredrikshamn blev kungens tårar ännu mera frekvent i brev och anteckningar. Carl 

Christopher Ekman skriver i sin dagbok om den 31 juli 1788 att kungen skall ha 

gråtit och hävdat att han var förledd (av Toll) till att inleda ett krig och samtidigt bett 

att regementena inte skulle överge honom.867 Samma skildring förekommer också i 

ett brev från Georg Adlersparre till hans far den 9 augusti 1788. Sonen berättar i 

brevet, utgående från det som enligt honom berättas allmänt, utförligt om vad som 

hade skett i Fredrikshamn. Också i denna beskrivning av läget hade kungen varit 

                                                
863 Tegnér 1883, s. 228–232. Den upphettade och osäkra stämningen inom armén kommer till uttryck i 
den då 41-åriga auditörens vid Åbo läns infanteriregemente Carl Christopher Ekmans dagbok från 
krigsåren. Ekman återger rykten och diskussioner. Den 13 juni 1788 rapporterar han ett rykte att 
ändamålet med de militära anstalterna var fullkomlig kunglig suveränitet. Krigets upphovsmän skulle 
enligt ryktet vara gunstlingarna som ville befästa sin ställning. ”Till att styrka ryktet, som var förfärligt, så 
skulle ej en fientlig katt synas på gränsen.” Upprepade gånger rapporterar han Jägerhorns överläggningar 
med befäl. Den 1 juli rapporterar han ”mummel” om att man inte vill gå över ryska gränsen. Den 7 juli 
1788: ”Missnöjet med allt är otroligt”. Följande dag utbrister han ”Gud gifve endast enighet! [---] 
Enigheten, enigheten fattas!”. Se Ekman 1900, s. 1–31. Rykten om kungens intentioner, händelserna i 
Finland och ryska fredliga intentioner diskuterades också utanför själva krigsskådeplatsen. Hertiginnan 
Hedvig Elisabet Charlotta höll sig genom breda kontakter informerad i Stockholm.  
864 Lönnroth 1986a, s. 172. 
865 Frykenstedt 1972, s. 15, 17. 
866 Oxenstierna till Gyldenstolpe 26.7.1788, i Lewenhaupt (utg.) 1919, s. 73–74. 
867 Ekman 1900, s. 30–31. 
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tvungen att med tårar i ögonen be för att kårerna inte skulle packa ihop och gå 

hem.868 

Tårar, tårfloder, dramatiska gråtscener eller ett stilla tårflöde bildade ett eget 

språk vid denna tid som inte alltid är lätt att dechiffrera. Det var ett språk av tecken 

och betydelser som utnyttjades på teaterscenen och i den för tiden nya och moderna 

romangenren, men som också aktiverades utanför dramatiken och litteraturen. I brev 

och dagböcker från denna tid finner man återkommande referenser till hur och när 

skribenten hade gjutit tårar av olika intensitet. Gråtandet var offentligt och utåtriktat, 

kommunikativt. Sättet på vilket tårflöden beskrivs i 1700-talets brev visar att tårarna 

var till för att ses och för att utbytas.869 Gustaf III skrev till Armfelt den 5 augusti 

1788, då han meddelade att han retirerade från Husula, ”C’est un soulagement pour 

moi d’épancher mes chagrins dans le sein de l’amitié”, det är en hugsvalelse för mig 

at få utgjuta mina sorger i vänskapens sköte.870 I det politiska språket och 

vältaligheten ingick tårar och beskrivningar av tårflödet också i stilen på ett ibland 

svårttolkat sätt. Tårarna signalerar något om den gråtandes ethos. De kunde vara ett 

sätt att uttrycka högstämd sensibilitet, men det kunde också vara ett sätt att förefalla 

ärlig, okonstlad och utan beräkning. Erik Lönnroth har utgått från att Gustaf III:s 

tårar inför Oxenstierna och Armfelt sommaren 1788 var en medveten strategi. 

Kungens syfte var att framstå som sårbar och dölja sin verkliga plan. Lönnroth måste 

ha rätt i sitt antagande, men beaktar inte att detta tårarnas språk och övertalning inte 

enbart hörde till Gustaf III:s personliga repertoar.871 (Se bild 17) 

I ett brev till G. M. Armfelt den 31 juli 1788 kastar Gustaf III också fram 

tanken på en abdikation genom att citera Agamemnon i Racines pjäs Iphigenie (1674): 

”Heureux qui, content de son humble fortune, / loin de l’éclat ou je suis attaché, /vit 

dans l’état obscur où le ciel l’a placé!”872 – Lycklig den som nöjd med sin enkla lycka 

                                                
868 Georg Adlersparre till Christoffer Adlersparre, 9.8.1788, F 524, UUB. I samlingen finns brev från 
bröderna Axel och Georg Adlersparre som rapporterade om händelserna i Finland till sin far Christoffer 
Adlersparre. Också professor E. M. Fant hörde till nätverket som nåddes av brödernas rapportering. 
Breven ingår i Fants samlingar som donerats till UUB. Georg Adlersparre deltog i kriget år 1790 under G. 
M. Armfelts befäl. Brodern Axel deltog i samtliga fälttåg under åren 1788–1790. Om bröderna, Grade 
1918 och Brusewitz 1918. 
869 Vincent-Buffault 1991, s. 3–76. Se även Coudreuse 1999. 
870 Gustaf III till Armfelt 5.8.1788 i J. G. Oxenstiernas övers. från franskan, Gustaf III 1812, s. 146–147. 
871 Lönnroth 1986a, s. 173–175.  
872 Citeras i Tegnér 1883, s. 231, och relateras av Lönnroth 1986a, s. 172. Agamemnon uttalar orden i 
första aktens första scen i Racines pjäs. ”Heureux qui satisfait de son humble fortune, libre du joug 
superbe où je suis attaché, vit dans l’état obscur où les Dieux l’ont caché” lyder orden i Racines original 
(Racine 1969). Betydelsen är dock densamma. Gustaf III skriver loin d’éclat, långt borta från dån, 
skandal eller uppseende, medan Racines text använder ordet joug, ok. Kungen har också ersatt de 
hedniska gudarna med le ciel, himlen, och använder placer i stället för cacher, placera i ställer för 
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lever i den ringa ställning som himlen har gett, långt borta från allt dån som jag är 

bunden till. Orden fälls av den grekiska kung Agamemnon, då han står med sina 

skepp i hamnen i Aulis, färdig att anfalla Troja, men ställs inför gudarnas krav att 

offra sin dotter Ifigenia. Berättelsen om Ifigenia i Aulis hade dramatiserats av 

Euripides redan på 400-talet f. Kr. C. W. Gluck hade år 1774 haft premiär i Paris 

med en opera på samma tema, Iphigenie en Aulide, med ett libretto av François Louis 

Gand-Leblanc Du Roullet. Redan 1778 förelåg en svensk översättning av Du 

Roullets operalibretto. Det var ändå Racines 1600-talsversion som Gustaf III hade 

memorerat och citerade. Den var också lika aktuell, om man ser till bokmarknaden. 

År 1777 hade G. G. Adlerbeths översättning av Racines Iphigenie utkommit och 

Franska akademins utgåva av Racines samlade verk utkom med sin första del som 

inkluderade Iphigenie år 1779.873 

Agamemnons val mellan plikten och kärleken, att vara kung och att vara far, 

var detsamma som Gustaf III tillsammans med Kellgren hade utvecklat i operan 

Gustaf Wasa 1786, där den kommande Vasakonungen ställdes inför valet att offra sin 

mor, som hölls fången av danskarna, eller sitt fädernesland Sverige. I operan var det 

självklara valet att hålla de privata känslorna tillbaka och kämpa för den svenska 

friheten. Det var det allmänna goda och fäderneslandets väl som måste gå förbi den 

personliga lyckan och sonens kärlek till sin mor. Då Gustaf III i brevet till Armfelt 

citerade Agamemnon som i förtvivlans stund – och också i fält, inför en planerad 

attack mot fienden – prisar det enkla och tillbakadragna livet flirtar kungen med den 

motsatta ståndpunkten, att den sanna lyckan inte står att finna i strävanden och 

uppoffringar för det allmänna, utan i det fördolda, i ett enkelt och anspråkslöst liv 

långt från allt beslutsfattande, från maktutövning och hjältedåd. Detta 

avståndstagande från det aktiva livet och äregirigheten var återkommande och 

närvarande i 1700-talets litteratur och gick som tema tillbaka till antiken. Bland de 

svenska författarna skrev t.ex. Dalin ”Säll den, som ingen efterfrågar, / Och ej är 

känd: / Om ej dess glans blir högt uptänd; Så blir dess ro af falska lågor / Dock 

                                                                                                                                          
gömma. Oxenstierna har i sin utgåva av Gustaf III:s brev år 1812 rättat kungens citat så att citatet exakt 
motsvarar Racines original. 
873 Racine 1777 och Racine 1779. Du Roullets libretto utkom på svenska som band 5 i serien Kongl. 
Svenska Theatren. Racines pjäs utkom på svenska samma år i samma serie (band 3: Racine 1778). I ett 
brev till Armfelt daterat i Värälä 25.7.1788 citerade kungen åter Racine och samma pjäs. Det är dagen 
efter första slaget vid Svensksund och kungen inväntar nyheter från skärgårdsflottan. ”Et tout dort, et les 
vents et les flots et Neptune”. Gustaf III till G. M. Armfelt, i Gustaf III 1812, s. 212–213. 
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aldrig bränd.” Fredrik den store behandlade ofta temat i sin poesi, trots att han inte 

förverkligade idealet för egen del i praktiken.874  

Inte heller Gustaf III förverkligade denna litterära schablon i verkligheten. De 

sista dagarna i juli hade de svenska trupperna som gått landvägen från Helsingfors 

anlänt till Forsby, 9 mil från Fredrikshamn. Skärgårdsflottan med Siegroth och 

landstigningstrupperna hade kommit till en ö utanför staden. Siegroth och 

Anckarsvärd kom i land och begav sig till Summa och Husula. I Summa hölls 

krigskonselj och man beslöt att anfalla Fredrikshamn från tre håll. En stark motvind 

fördröjde dock Siegroths landstigning och det fanns inte någon kontakt mellan 

landstigningstrupperna till sjöss och trupperna på land. Samtidigt utvecklades 

missnöjet och det oppositionella mumlet till rent myteri i kungens läger vid Husula. 

På morgonen den 1 augusti började soldaterna i Åbo läns och Björneborgs 

regementen packa ihop sina tält och tillhörigheter för att marschera tillbaka till 

Anjala. Inga direkta order hade föranlett detta, men nog en tydlig uppmaning från 

befälet som hoppades kunna hindra kungens krigsplaner och maktanspråk genom en 

riksdag i Stockholm. Överstarna von Hästesko och von Otter hade dagen innan yrkat 

på reträtt inför kungen med hänvisning till livsmedelsbristen och missnöjet. Gustaf 

III hade dock fått en oriktig underrättelse om att Siegroth landstigit öster om 

Fredrikshamn och beslöt att fästningen skulle anfallas. Till G. M. Armfelt skrev han: 

”Vous qui êtes directeur de l’opéra, mon bon ami, vous avez souvent vu des dieux 

descendre tout exprès pour tirer les acteurs d’embarras. Eh bien, voilà ce qui vient de 

nous arriver aujourd’hui. Mr. Siegroth a fait sa descente tout à propos pour faire 

marcher les Finlandois.”875  

Parallellen mellan handlingen på krigsteatern och teaterscenen dök igen upp i 

kungens sätt att beskriva sin belägenhet. I denna allusion hade kungen dock lämnat 

tragedin och den gripande och förlamande scenen där rollpersonen ställs inför ett 

omöjligt val. I stället målar han upp en av operascenens storslagna och övernaturliga 

                                                
874 Delblanc 1965, s. 36–43. Olof Dalins dikt i Witterhets-Arbeten, I bunden och obunden Skrif-Art III 
(1767), citeras i Delblanc 1965, s. 37. Delblanc relaterar ett versbrev från Fredrik II till Voltaire där den 
då unge kungen ställde herden Damon inför livsvalet mellan otium och negotium, det enkla lugnet och 
njutningen mot det offentliga livets äregirighet och storhet. Efter att ha provat på den stora världen finner 
Damon att en frisk kropp, vänner, lugn, lite kärlek, det är de unika goda i jordelivet. ”Un corps sain, des 
amis, l’aisance, un peu d’amour, / Sont les uniques biens du terrestre séjour.” (s. 40).  
875 Gustaf III till G. M. Armfelt 1.8.1788, [Gustaf III] 1812, s. 144–145, i Oxenstiernas översättning: ”Ni, 
min goda vän, som är Direktör af Operan, har ofta sett Gudar nedstiga just expresse för att draga 
Aktörerna ur faran. Det är också just det som händt oss i dag. General Siegroth har gjort sin landstigning 
alldeles i tid för att få Finnarne at marchera. Allt skall utföras efter den öfverenskomna planen.” Brevet 
och operareferensen nämns av Lönnroth 1986a, s. 172. 
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effekter, le merveilleux, där mytologiska gudar nedstiger från skyarna och ingriper i det 

världsliga. Det var en dramatisk effekt som var återkommande i den franska 

operakonsten även om encyklopedisterna redan på 1750-talet börjat kritisera 

konventionen.876 Gudarnas ingrepp i form av Siegroth förde handlingen i Finland 

1788 framåt, även om det senare skulle visa sig att uppgiften om landstigning hade 

varit felaktig. Gustaf III befallde anfall, men för att få de packande soldaterna med 

sikte på reträtt att tänka om och följa sin kung i motsatt riktning krävdes kunglig 

övertalning. Om hur kungen talade till soldaterna finns flera skildringar med kungens 

exakta ord återgivna, men sanningshalten i återgivningarna är svår att avgöra. I 

samtidens brev och dagboksanteckningar anfördes repliker och citat av kungliga 

personer som kan ha varit mer eller mindre sanna, men också kan ha varit rena 

litterära effekter. På samma sätt hörde det till 1700-talets historieskrivning att i 

berättelsen införa replikskiften och tal som var författarens fiktiva konstruktioner. 

Till historiens undervisande syfte hörde att genom också påhittade tal och repliker 

förmedla en sensmoral. Författaren kunde för att tydliggöra en situation lägga ord i 

aktörernas mun som uttryckte deras karaktär och avsikter.877  

Skildringen av Gustaf III:s tal till soldaterna den 1 augusti 1788 utgör en sådan 

scen som förmedlar vad kungen åtminstone borde ha sagt och gjort denna dag. Den 

illustrerar den ideala bilden av den handlingskraftiga, orubbliga och tappra kungen i 

direkt samverkan med ett troget folk. Anekdoten brukar inte anföras i moderna 

skildringar av kriget – men nog t.ex. av Tegnér i hans Armfeltbiografi från år 1883878 

– eftersom bakgrunden är så apokryfisk. Eftersom skildringen och kungens ord har 

antecknats i så många dagböcker och minnesteckningar i mer eller mindre samma 

ordalydelse måste den ha spridits under sensommaren och hösten på samma sätt som 

beskrivningar av kungen talande till dalallmogen samma höst (se nedan) traderades 

och utvecklades senare. Gustaf III skall enligt berättelsen ha sagt följande till 

soldaterna i Husula: 

 

                                                
876 Breitholtz 1956, s. 122, med exempel på sådana deus-ex-machina-scener på s. 124–126. 
877 Se Skuncke 1993, s. 242. Jfr Davis 1987, som behandlar benådningsansökningar från 1400- och 1500-
talens Frankrike med betoning på de narrativa strategier som supplikanterna nyttjade, speciellt s. 2–3. 
Hon citerar Hayden White som konstaterat att världen aldrig presenterar sig som färdiga berättelser med 
huvudpersoner och statister, början, mitt och slut. Det är människor som skapar berättelser av 
verkligheten. I Starkey 2003 diskuteras olika dramatiserade skildringar av slaget vid Fontenoy 1745 med 
tillhörande repliker och salut. Voltaire beskrev i Précis du siècle de Louis XV replikskiftet mellan 
fransmän och engelsmän före bataljen inleddes. I en brittisk samtidsskildring beskrevs situationen med 
andra repliker och turer. Starkey 2003, s. 116–120. 
878 Tegnér 1883, s. 233. 
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Jag vänder mig till Eder, Soldater, tappre Finnar, J hafven alltid visat Eder trohet, Edra förfäder 
hafva fäktat under mina förfäder, J, värdige efterkomlingar, lären ej lemna en Konung, som 
härstammar af edra fordna älskade Konungar: jag har 5000 man Troppar, som landstigit på 
andra sidan om Fredrikshamn, viljen J följa mig i lif och död, och strida under mina banér, ty jag 
går med Eder och med dem, och vi skolen i denna afton intaga Fredrikshamn? Viljen J så svaren 
mig.879 

 

Talet tolkades, enligt samma skildring, till finska, varefter soldaterna svarade ”Vi följe 

i lif och död”. Berättelsen fortsätter: ”Konungen drog derpå värjan och fortfor att tala: 

Denna värja drager jag emot Fienderne för Fäderneslandets väl, samt att hämnas de 

oförrätter som våra Fiender oss gjort hafva: ären J trogne så svärjen mig vid den 

Gud, som ser min rättfärdiga sak, att J ej öfvergifven mig så länge jag förer detta 

svärd mot Fienden. Finnarnas svar: Soldaten svor vid Gud att ej öfvergifva 

Konungen.”880 Carl Christopher Ekman fortsätter i sin dagbok ytterligare berättelsen 

med att kungen vände sig till officerarna med ett kort tal i vilket han förmanade dem 

att gå med gott exempel för soldaterna. Då han frågade om de ville fullgöra sina 

skyldigheter svarade en del ja, de flesta teg. ”Konungen red härå sin väg sägandes 

därvid: ’jag håller mig till öfversten, om ej alla följa eller om någon annan oordning 

sker’. I öfrigt sade konungen sig igenkänna finska soldatens urgamla trohet; och 

soldaterna hurrade.”881 

Berättelsen innehåller alla bekanta beståndsdelar. Kungen (i anekdoten) 

åberopar sina och soldaternas förfäder och betonar att han själv skall gå i spetsen för 

sina mannar. I anekdoten svarar soldaterna ”Vi följe i lif och död”. En intressant 

jämförelse kan göras med den gustavianska operascenens soldater. I operan Gustaf 

Wasa svarar soldaterna med dragna svärd på frågan om de vill följa Gustaf Eriksson: 

”Nej, Gustaf, vet, vi en för alla / Vid våra sköldar svärja det: / Vi skola segra eller 

falla, / Men aldrig svika dina fjät” (akt 2, scen 4). När Stockholms slott på 

operascenen intogs av svenskarna som ämnade driva tyrannen Christjernin på 

flykten, sade Gustaf Vasa (akt 3, scen 6) ”Vänner följen er Hövdings öden, / Än ett 

anfall och segren är vår!” och svenska soldaterna svarade ”Ja, vi följa vår Hövdings 

                                                
879 Hemliga handlingar 1821, bilaga, s. 204–205. Kungens tal återges också nästan ordagrant i Ekman 
1900, s. 33. Hertiginnan av Södermanland har också ägt en avskrift av talet med ungefär exakt samma 
ordalydelse. Se Hedvig Elisabet Charlotta II, 1903, s. 302, not **. Även i Adlerbeth 1856, s. 45. C. G. 
Sinclair återger i Mémoires intéressants en version där soldaternas svar inte är fullt så enhälligt som i de 
övriga. Versionen härstammar från den oppositionella sidan. I Hedvig Elisabet Charlotta II, 1903, s. 302, 
not *. 
880 Hemliga handlingar 1821, s. 205. Också detta är återgivet i de i ovanstående not angivna dagböckerna 
och memoarerna. I Ekmans version slutar kungens andra replik till soldaterna med meningen ”Jag 
öfvergifver Eder icke, jag skall vara främst och alltid med Eder.” Ekman 1900, s. 33. 
881 Ekman 1900, s. 33–34. 
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öden, / Då du bjuder, är segren vår.”882 Verkligheten 1788 hade dock inte samma 

segerrika slut som operan. Siegroths trupper hade inte landstigit den 1 augusti som 

kungen trodde, utan gjorde det först den 3 samma månad. Det gemensamma anfallet 

var helt okoordinerat och proviantbristen gjorde att man efter några få dagar inte 

kunde fortsätta anfallsförsöket. Reträtt beordrades och landtrupperna drog sig 

tillbaka delvis till Anjala och delvis till Kymmenegård där ett krigsråd slutligen den 7 

augusti avblåste hela företaget. De svenska trupperna retirerade därefter stegvis för 

en rysk offensiv västerut mot gränsen.883  

Om anfallet mot Fredrikshamn hade varit segerrikt hade man kanske fått se 

målningar föreställande den tappra hjälten och landsfadern Gustaf som med värjan i 

hand sporrade sina soldater till hjältedåd. Den anekdotiska berättelsen om kungens 

tal till de finska soldaterna som nu endast lever i senare tryckta handskrifter hade 

kanske gett material till en episk dikt eller ett högstämt ode av hovskalden C. G. 

Leopold. Den hade lämpat sig som material för en pjäs. Nu blev Fredrikshamn i 

stället en nederlagets och förräderiets ort för Gustaf III och snart symbolen för 

misslyckande, myteri och opposition. För allmänheten gjordes misslyckandet vid 

Fredrikshamn till en del av den revolt mot kungens makt som Anjalaupproret884 

utgjorde genom den i Göteborg den 14 november 1788 utkomna skriften Aftryck af et 

från Finland ankommit bref, af d. 14 september 1788, angående åtskillige stämplingar samt hwad 

som händt wid Fredrikshamns belägring. Det tryckta, uppenbarligen fiktiva brevet 

förklarade Göran Magnus Sprengtportens strävanden att ställa Finland under ryskt 

beskydd och visade att myteriet i Fredrikshamn och Anjalaförbundets motstånd var 

en del av dessa planer. Förräderiet hade enligt skriften brutit ut just när Fredrikshamn 

skulle intas, vilket förklarade misslyckandet. Fäderneslandets frihet och säkerhet var 

enligt trycksaken i fara.  

                                                
882 Kellgren 1995, s. 47 och 64. Även i Gustaf III 1806e där replikerna skiljer sig något från versionen 
ovan. I akt 2, scen 4 säger kören av soldater med dragna svärd, slående på sköldarna: ”Vi svärje alle, 
Gustaf, att segra eller dö, men aldrig svika dina fjät” (s. 29).  I akt 3, scen 6 säger Gustaf ”Följen mig, 
mina vänner! Än ett anfall, och segern hör oss till” och soldaterna svarar ”Ja, vi följa dig, och skola segra 
i dina spår” (s. 45).  
883 Ericson 1992, s. 81, Tegnér 1883, s. s. 233–237. 
884 Den 12 augusti 1788 undertecknade 113 officerare en deklaration om krigets avslutande och en 
förändring av maktbalansen mellan kung och folk genom inkallande av riksdag. Deklarationen var en 
reaktion på kungens krav att de inblandade skulle be om ursäkt för att de satt sig emot sin lagliga kung 
genom att i en not (Liikalanoten 9.8.1788) erbjuda fredsförhandlingar åt ryska kejsarinnan. De 
involverade officerarna arresterades under hösten när Gustaf III vunnit säkerhet. Processen mot 
Anjalaofficerarna inleddes följande vår. En officer – översten för Åbo läns regemente Johan Henrik 
Hästesko – avrättades. 
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Skriften var en hätsk attack mot hela officerskåren, utom några få namngivna, 

och hela adelsståndet överlag. Kungen var uppenbarligen involverad i utgivningen. 

Som syfte till att skriften gavs ut i slutet av hösten 1788 har man framfört både 

behovet att förbereda allmänheten på en häktning av Anjalamännen och viljan att 

underminera den adliga oppositionens position inför riksdagen som sammankallades 

till februari 1789.885 I stället för att tjäna som exempel på kungens lysande framgångar 

kunde händelserna i Fredrikshamn i augusti 1788 användas för att etablera att det 

förelåg ett verkligt och för rikets säkerhet farligt hot i öster. Detta var av stor 

betydelse för att ge kriget moralisk tyngd. Det var det externa hotet som skulle 

rättfärdiga krigshandlingarna och det var just på denna punkt som det hade brustit.886  

 

 

L a n d s f a d e r n  o c h  h a n s  f o l k  h ö s t e n  1 7 8 8  

 

Kriget 1788–1790 kom att bli både ett krig mot både utrikes och inrikes fiender. 

Därför utspelar sig Gustaf III:s framträdanden inte endast i rent militära eller krigiskt 

heroiska sammanhang. Efter den storstilade avfärden den 23 juni 1788, där rollen 

som krigarkonung och hjältekonung var den centrala, gavs under sommaren eller 

hösten i Finland inga särskilda tillfällen för Gustaf III att uppträda i den segerrika 

härförarens roll. Tvärtom ledde det militära misslyckandet och den oppositionella 

sammansvärjningen inom armén sommaren 1788 till behovet att anta nya roller.887 

Hösten 1788 finner man kungen i första hand på resande fot, som en pater patriae, en 

landsfader bland sitt folk. Johan Hjerpes beskrivning av Gustaf III:s närvaro i 

bondeståndet under riksdagen följande vår fångar denna roll på ett träffande sätt: 

”Gustaf kom ut och satte sig som en Fader midt ibland sina barn, föreställande dem 

huru Bevillningen skulle skje & Bönderna gingo därpå glade bort och förbannade 

Adeln som så narrat dem.”888 Metaforiskt uttryckt var det detta Gustaf III strävade 

efter att göra hösten 1788 efter att Danmark, enligt sitt fördrag med Ryssland, hade 

förklarat krig mot Sverige och i slutet av september gick in i Bohuslän. 
                                                
885 Boberg 1967, s. 36–41. 
886 Jfr ovan citerade Preisendörfer 2000, s. 17, som konstaterar att bilden av kriget som skall samla 
undersåtarna och militären kring ett en gemensam målsättning måste ha både en estetisk och en moralisk 
dimension. Hedvig Elisabet Charlotta II, 1903, juli och augusti månad, visar att det åtminstone inom 
adeln och hovet talades om bristen på ryskt hot. De ryska soldaterna sköt enligt rapporter över huvudet på 
svenskarna och det fanns alltså inget moraliskt rättfärdigande för kriget. På samma sätt argumenterade 
Katarina II i sina kommentarer om kriget. 
887 Hennings 1957, s. 266–268, Lönnroth 1986a, s. 178. 
888 Johan Hjerpes dagboksanteckningar 24.4.1789, F 824a, UUB. 
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Den danska krigsförklaringen kom den 21 augusti 1788 och kungen återvände 

till Stockholm. Hans ankomst från Finland till huvudstaden i början av september 

1788 skedde under diskreta och nedtonade former. Det var i landsorten han gjorde 

sina första stora framträdanden denna höst, och det var inte i första hand i den 

lysande paradens form. I stället var det konungen–fadern som kom till sitt folk för att 

be det om hjälp, men också för att leda det. ”Jag har begifvit mig hit att med min 

närvaro uppmuntra Dalkarlarne, som på visst sätt har genom en gammal häfd rätt till 

rikets värn mot Danskarne, att upprätta en Corps, som jag skall skicka der till 

Göteborgs försvar”, skrev kungen i ett brev från Falun till riksdrotsen greve 

Wachtmeister.889 I Mora, Leksand och Stora Tuna talade han från kyrkvallarna till 

den församlade allmogen för att få dem att ställa upp frivilliga frikårer. Han talade 

med stort patos och påminde om den hjälp traktens män hade gett den store 

förfadern Gustaf Vasa 250 år tidigare.890  

Detta möte med allmogebefolkningen påminner inte lite om anekdoten om 

kungen som talar till de finska soldaterna i Husula den 1 augusti 1788. I bägge 

berättelserna söker kungen stöd hos de lägre stånden – hos den vanliga soldaten eller 

hos bondebefolkningen – och han presenterar sig som landets far som behöver hjälp 

av sina undersåtar för att rädda fäderneslandet. I båda fallen gjordes också parallellen 

mellan kungen och hans föregångare på tronen samt undersåtarna och deras förfäder 

som lojalt understött sina kungar. Det spelade ingen roll om kungen stod i östra 

Finland eller i Dalarna och åberopade åhörarnas urgamla lojalitet till kungahuset och 

kärlek till fäderneslandet. Det svenska riket var så homogent att samma argument, 

paralleller och metaforer kunde användas i båda sammanhangen. Den svenska militär 

som skulle försvara rikets ära var inte heller uppbyggd av värvade soldater från olika 

delar av Europa, utan bestod av det indelta militärsystemets torparsoldater, 

underbefäl och befäl som i fredstid var rotade på olika håll i det svenska riket.891  

Den i september 1788 aktuella målsättningen var att uppbåda lokala krafter 

mot den anfallande danska fienden i väster och att skapa en – i första hand ofrälse – 

                                                
889 Gustaf III till Wachtmeister 18.9.1789, Konung Gustaf III:s bref  … 1860. 
890 Hennings 1957, s. 269. 
891 Jfr Schieder 2000, s. 223, som konstaterar att Fredrik II inte i någon högre grad kunde spela ut en 
”karismatisk aura” som fältherre över sin armé eftersom den till så stor del bestod av legosoldater – också 
fiendesoldater som enrollerats i preussisk tjänst när deras egen armé förlorat ett slag. Karismabegreppet 
har Schieder övertagit av Max Weber, som beskriver den karismatiska kungen som en kung som inte 
utövar makt genom ett byråkratiskt system, eller genom feodala lojaliteter, utan som vinner och skapar sin 
maktposition genom att bevisa sin styrka genom handling. Gustaf III kunde kallas för en karismatisk kung 
i en sådan bemärkelse. Kungens och krigets framgång byggde i hög grad på Gustaf III:s handlingskraft 
och hans inför soldaterna, undersåtarna och omvärlden manifesterade dåd. 
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front mot den inre oppositionen för att kunna fortsätta kriget i öster. Det var både 

krigets och Gustaf III:s egen framtid som kung som stod på spel. Då kungen på 

hösten åberopade dalkarlarnas patriotism och tappra förfäder stödde han sig på en 

gammal tradition. I kulten kring Gustaf Vasa som landsfader, som hade rötter som 

gick tillbaka till 1500-talet, utkorades också dalkarlarna som ett slags idealbönder. 

Traditionen var i allra högsta grad levande på 1700-talet. År 1786 hade skalden 

Gustaf Engzell gett ut diktverket Dalkarlarne. Skaldstycke, som beskrev dalkarlarna 

som ett patriotiskt och dygdigt folk.892 Samma år uppfördes i Stockholm kungens 

opera Gustaf Wasa som handlade om Gustaf Vasas och Sveriges strid mot Kristian 

Tyrann. Kungsladorna i Rankhyttan och Isala samt Ornässtugan, som utpekats som 

orter för Gustaf Erikssons äventyr på flykt undan Kristian II, var på 1700-talet 

omhuldade riksmonument. År 1780 beskrevs de ingående av Johan Schultze i 

Stockholms Magazin. Schultzes morbror, kamreraren vid Stora Kopparbergs gruva, 

Johan Brandberg hade under åren 1725–1759 ägnat sig åt att iståndsätta Ornässtugan 

där husets fru Barbro Stigsdotter enligt traditionen hade hjälpt Gustaf Eriksson att 

fly undan kung Kristians män. Ornässtugan var iståndsatt som ett museum över 

denna händelse och Vasaätten. Brandberg hade också samlat in lokala traditioner om 

Gustaf Vasa i Dalarna som systersonen sedermera formulerade till en berättelse och 

publicerade.893  

Kungen själv hade engagerat sig i de lokala minnemärkena. År 1787 hade han 

beviljat 20 riksdaler till skattebonden Hans Jansson, innehavare av ladan i Isala, för 

att denne skulle reparera ladan, vilket också skedde. En årlig tunna säd beviljades för 

upprätthållande av ladan som minnesmärke. Dessutom lät kungen uppföra en 

minnesvård av porfyr vid ladan: ”Här tröskade Gustaf Ericson, förfölgd af rikets 

                                                
892 Engzell 1790. Om Engzell som under kriget var en aktiv understödjare av kungens sak i Falun och 
Dalarna, Elovsson 1950, s. 726–731. Engzell hörde till den gryende romantiska diktningens lokala 
förmågor, en stor beundrare av Thomas Thorild, men med helt andra politiska åsikter än förebilden. Som 
så många andra författare vid denna tid fick Engzell sin försörjning som präst. Under kriget 1788–1790 
utkom hans Nyheter från Dalarne; i anledning af Hans Maj:t konungens ditresa (1788), Ode wid Hans 
Maj:t konungens höga möte med den nya kongl. fri-corpsen ifrån Dalarne (1788), Tal, hållit för Swärdsjö 
socknemän i Dalarne den 19 söndagen efter Helga Trefaldighet, innewarande år (1788), Tal wid den nya 
fricorpsens upbrott ifrån Tuna [1788], Afskeds tal til Sjelsvständigheten, första bataillon af den nya 
kongl. fri-corpsen, wid dess återkomst til Falun den 15 december 1788 (1788), Berättelse om Elgsö 
intagande med storm d. 30 sept. 1789 och tilhörigt tal, hållet d. 4 oct (1789), Tal efter upläsningen af 
berättelsen om segren wunnen af swenska skärgårds-flottan den 9 och 10 julii 1790, hållit i Christinae 
kyrka i Falun d. 9:de sönd. Efter Trinitatis (1790), Öfwer friden (s.a.), Et folks endrägtighet. Predikan på 
fjerde stora böndagen 1790 [1791]. Hans Dalkarlarne beskrevs av Kellgren som typexemplet för den 
”nya epileptiska poesin”. Elovsson 1950, s. 729. 
893 Se Ehrensvärd 1969c, s. 100–101, 143, Schön 1993, s. 69–79. Gustaf III besökte Ornässtugan som 
kronprins hösten 1768 och på nytt hösten 1788. Se Tandefelt 2003, s. s. 241–242, Rangström 1997, s. 
211–213. 
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fiender. Af Försynen utsedd till fäderneslandets räddning. Hans ättling i siette led, 

Gustaf III, lät resa minnesmärket.” På vårdens andra sida står att kungen den 22 

december 1786 anslog en tunna kronospannmål årligen till ladans underhåll.894 

Kungens möte med dalallmogen har liksom de mera krigiska rollerna under 

åren 1788–1790 sina tydliga teatrala och litterära förebilder. Folk av olika stånd – och 

gärna allmoge i pittoreska kläder representerande olika geografiska orter – var som 

ovan konstaterats ett återkommande inslag i 1700-talets europeiska teater och 

hovfester. (Bild 18) 1700-talets teater införde exotismen som gestaltade en annan, 

gärna mera primitiv värld på scen. En förflyttning från den egna verkligheten skedde 

i teaterns form både i rummet och i tiden. Skyter, perser och tahitier eller forna galler 

– eller göter – och medeltida trubadurer iscensatte en flykt från det egna samhällets 

regler till en exotisk dimension inom teaterns ramar.895 Olympens klassiska gudavärld 

med tillhörande nymfer, najader, herdar och herdinnor kompletterades i 1700-talets 

litterära värld av gestalter som härstammade från den egna folkkulturen. År 1760 

utkom Ossians sånger, man började i allt högre grad intressera sig för europeiska 

icke-klassiska författare som Shakespeare, Cervantes och Rabelais. I både Sverige och 

Danmark hade man redan på 1600-talet gått in för att återupptäcka ett götiskt arv 

vilket också återspeglade sig i litteratur och dramatik. Turkar, morer, polacker, tatarer, 

goter, moskoviter, lappar och också dalkarlar dansade in på teaterscenerna och i 

hovens förlustelser, i riddarspelens kadriljer, i trädgårdskonsten och inredningen.896  

Det lantliga bondbröllopet utgjorde återkommande den dramatiska ramen för 

s.k. värdskap vid de tyska hoven redan på 1600-talet och fortsättningsvis under 1700-

talet och representerade som motiv åtminstone på 1700-talet naiv och enkel lycka 

bortom stadens civilisation och politik. Steget från oskyldiga herdinnelekar till 

iscensättningar av lokala bondemiljöer med tillhörande allmoge var i ljuset av detta 

inte så långt. Det lantliga bondbröllopet och de pastorala scenerna illustrerade och 

representerade båda en oförstörd idyll, det oförstörda och det enkla. I Sverige firades 

också den här typen av fester. År 1674 anordnades på Jakobsdals slott ett värdskap i 

                                                
894 Linge 1929, s. 377–379. Det var i detta sammanhang som Gustaf III benådade en medalj åt Sven 
Elofssons i Isala ättling skattebonden Hans Jansson, vilket diskuterades i del I. Hans Jansson verkar dock 
aldrig ha fått sin medalj, vilket rättades till först år 1831 då den dåvarande innehavaren av gårdenf fick 
motta medaljen (s. 379–380). 
895 Rougemont 1988, s. 68. 
896 Skuncke & Ivarsdotter 1998, s. 230–237.  
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form av ett dalabröllop. Dalarna och dalkarlarna hade redan då en etablerad ställning 

i hovdramatiken.897  

Det pittoreska och hängivna bondfolket förekom som ett återkommande 

inslag i den gustavianska tidens divertissemang och lustspel. Glatt bondfolk av bägge 

könen bekransade kronprinsens byst i ett divertissemang på Stockholms slott år 

1780. Då man samma höst firade hertig Karls födelsedag på Rosersbergs slott var ett 

rum iordningställt som en bondstuga där ”en hederlig bondfamilj” ville framföra sina 

lyckönskningar.898 På Gustaf III:s födelsedag den 24 januari 1781 uppfördes 

divertissemanget Sibyllans grotta, som skrivits av Kellgren på uppdrag av hertigparet av 

Södermanland. I pjäsens slut fördes kungen till ett rum som inretts som ett torg där 

hans byst omgavs av folk av alla stånd som uppförde danser. Först kom adelsfolket, 

sedan sjöfolket (flottan) och sist bondfolket. Sedan uppträdde en lappgubbe 

(generalen baron Duwall) och några ”lappar”.899 Folket, undersåtarna, 

representerades delvis stånds- och korporationsvis i enlighet med det rådande 

hierarkiska sättet att se samhället i sociala och ekonomiska kategorier. Dessutom var 

folket här representerat av vissa speciellt emblematiska och gärna spännande 

geografiska orter. I Sibyllans grotta var det lapparna som stod för det mest exotiska 

inslaget. Detta återspeglas i de bildsamlingar över lokala, folkliga dräkter och 

geografiska typer som också förekom vid denna tid.900  

Den lojala och hängivna allmogen, liksom den patriotiska dalkarlen, hade också 

sin givna plats i Gustaf III:s eget litterära författarskap. De finns där i 

skärningspunkten mellan litteraturen och politiken, både som litterära och som 

politiska gestalter och markörer. Det var som framgått ovan inte kungens egen 

invention, men han förstod att använda och utveckla allmogens symboliska potential 

på ett effektivt sätt.901 I Gustaf III:s egna historiska pjäser fanns folket, allmogen, ofta 

med just i form av det tacksamma och trogna folket som tar emot faderlig omsorg av 

sin kung. I pjäsen Gustaf Adolf och Ebba Brahe (1783) finner den av kärlekssorger 

                                                
897 Skuncke & Ivarsdotter 1998, s. 230–237. Se även Johannesson 1968. Om det pastorala motivet i 1700-
talets samhällsliv, se vidare Knif 2005. 
898 Hedvig Elisabet Charlotta I, 1902, s. 264.  
899 Divertissement, Gifvit Hans Kongl. Maj:t Konungen … den 24 Januari 1781, Hedvig Elisabet 
Charlotta I, 1902, s. 273–276, Fersen V, 1870, s. 11–12.  
900 Skuncke & Ivarsdotter 1998. Sättet att uppfatta riket som en uppsättning landskap och geografiska 
orter med därtill hörande folk eller folkstammar började man också odla i bildkonsten, vilket Elias och 
Johan Fredrik Martins gravyrer är ett tidigt exempel på. Ahlund 2002. 
901 Symbolspråk och historiska exempel hos Gustaf III var oftast vidareutvecklingar av teman som hade 
ingått i hans undervisning och i hovets förlustelser redan under hans barndom eller ännu längre. Se 
Skuncke 1993, även Tandefelt 2005. Dalkarlarna som pittoreska och patriotiska inslag vid det svenska 
hovet är känt redan från 1600-talet. Rangström 1997, s. 210. 
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förkrossade konungen tröst hos de öländska bönderna vars kärlek till sin landsfader 

ger honom en mening i livet.902 Den privata sorgen dämpas, eller till och med helas, 

av kungens mera övergripande kall för sitt folk som Gustaf Adolf i pjäsen lär sig 

förstå och älska i mötet med bondebefolkningen. I Gustaf Adolfs ädelmod (1782) är 

allmogens roll inte lika framträdande, men bondflickorna och gossarna på grevinnan 

Magdalena Stures (Stenbock) herrgård övar i första akten hyllningsvisor till kungens 

ära. En av stroferna lyder:  

 

Aldrig, aldrig förr hans like 
Man i nåd och mildhet såg. 
När han far omkring sitt rike, 
Fyller glädjen opp vår håg. 
Han försmår ej ringa håfvor, 
Dem man för hans fötter bär; 
Säger: Barn, bland edra gåfvor 
Jag ert hjerta blott begär.903 
 

Denna dikt kunde lika gärna ha uppförts för Gustaf III under någon av hans resor i 

riket. Det är just i dessa hyllningsvisor som mötet mellan kungen och folket på scen 

och i verkligheten möts och går samman. De panegyriska dikterna eller sångerna som 

hyllade kungen eller någon annan hög mottagare var ett återkommande inslag i tidens 

teater där mindre mellanpjäser, kupletter eller danspartier uppfördes i samband med 

en större pjäs. Antingen ingick de i skådespelets intrig och riktades till en person 

inom pjäsen som här – med Gustaf III själv som en implicit eller kanske explicit 

parallell till pjäsens Gustaf II Adolf – eller så kunde den spelade pjäsen interfolieras 

av för tillfället skrivna sånger eller dikter som uppfördes när stycket uppfördes i 

något speciellt sammanhang.904 Likaledes hörde de panegyriska dikterna och 

sånguppvisningarna till de återkommande inslagen under de kungligas resor i landet. 

Vid sidan av den militära paradprakten, kanonsalut, välkomsttal och orationer, musik 

                                                
902 Gustaf Adolph och Ebba Brahe. Heroisk Drame. För första gången uppförd på Drottningholm den 11 
September 1783 (Paris 1784). Även Gustaf III 1806f. ”O himmel jag erkänner din nåd, du visar mitt folks 
kärlek, att styrka mitt hjärta, krossadt av kärlek och sorg”, utbrister Gustaf Adolf i tredje aktens och 
pjäsens slut (s. 138–139). I andra akten har kungen räddat sonen till färjekarlen på Öland och konstaterar: 
”Jag har då ej gjort mer än jag dig var skyldig: den minsta af mina undersåtares lif är mig kärare än mitt.” 
(s. 112–113). Se även Skuncke & Ivarsdotter 1998, s. 243.   
903 Gustaf III 1807, s. 186. Kupletterna är uppenbarligen skrivna av G. G. Adlerbeth. ”Kupletter af 
Adlerbeth, sjungna i Konungens pjes: Gustaf Adolfs Ädelmod, som speltes på Gripsholm 1782” i Svensk 
vitterhet V 22–25, UUB.  
904 1700-talets nya franska teatergenre, opéra-comique, hör till de mindre teatergenrer som kom till under 
detta sekel. Den utvecklades ur ett nytt bruk att inom en liten talad komedi bryta av med kupletter till 
melodin av någon bekant sång på modet. I opéra-comique utvecklades musiken allt mera på bekostnad av 
det talade ordet, men genrens ramar var flytande. 
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av pukor och trumpeter samt dekorationer med ljuskonst och deviser hyllades 

gästerna ofta också med hyllningsverser eller sånger. Dikterna både upplästes och 

uppsattes över äreportar eller annan tillfällesarkitektur. De för stunden diktade 

verserna publicerades senare gärna i den lokala tidningspressen och kanske i Inrikes 

Tidningar i samband med att det höga besöket rapporterades eller i form av separata 

tryck.905  

I Fahlu Weckoblad ingick den 15 december 1788 en dikt som å allmogens i 

Nedansiljans (Rättvik och Leksand) vägnar hade skrivits av 

expeditionsmönsterskrivaren Jacob Grönstedt. Dikten hade överlämnats till kungen 

själv under hans vistelse i Leksand socken den 15 september 1788. ”Store Konung, 

Sweriges Fader, Wår Monarch och Hjelte stor: / War wälkommen till Ditt Folck, 

som på Berg, i Dahlar bor; / Ett Besök, som innefattar mera wärde, än jag kan, / Nu 

beskrifwa och bedrifwa pennan med en matter hand”.906 Förmodligen var den 

litterära kvaliteten oftare högre på teaterscenen än i bygderna, men stil och genre är 

desamma i båda sammanhangen.907 Syftet att fungera som intermedier mellan 

handlingen var också detsamma. På scenen avstannade handlingen för något sång- 

och dansnummer, under de kungliga resorna stannade kungen och hans svit för att 

åhöra en dikt, ett tal, en oration, varefter processionen kunde fortsätta. 

För Gustaf III var den personliga och direkta närvaron, i både slott och koja, 

en viktig tillgång för en monark och det är ingen slump att källorna ofta talar om 

denna landsfaderliga och närvarande konung. Kungens plikt och strävan att vårda 

om alla sina undersåtars väl var ett centralt och återkommande tema hos Gustaf III 

själv och i den bild av härskarskapet som utgick ur hans krets. Kärnan i budskapet 

var att det var kungen själv och hans styrelseskick som garanterade undersåtarna 

trygghet och omsorg.908 Denna tendens att betona härskarens faderliga eller 

moderliga plikt att dra försorg om alla undersåtar var stark i 1700-talets Europa, även 

om det knappast var en exklusiv nyhet för detta sekel. Med rötter i en kristen 

tradition och i kungamaktens gamla patriarkala former, och med nya argument från 

upplysningsfilosofin, ville man inte betona den triumferande övermakten som med 

                                                
905 Stålhane 1946, s. 161–162, 207–208, Dahlbäck 1988, Tandefelt 1999, Tandefelt 2003. Dikter, sånger, 
skålar och tal som skrivits under Gustaf III:s besök i Dalarna ingår i Engzell 1790 och Windahl 1799.  
906 Fahlu Weckoblad 6.12.1788 
907 I Göteborg hade en gumma år 1766 prytt sitt fönster med den illuminerade devisen: ”Välkommen hit, 
o store Prins! Här brinner alla ljus som finns”, vilket åtminstone den senare oppositionsmannen, 
kammarherren greve Adolf Ludvig Hamilton fann oerhört löjligt. Stålhane 1946, s. 155 
908 Alm 2002 har i sin undersökning tagit upp omsorgen och tryggheten som ett av flera dominerande 
temata i Gustaf III:s medaljhistoria och i hans riksdagstal, s. 101–116.  
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makt av Gud härskar över sina undersåtar. Kärleken till fäderneslandet och till 

monarken, snarare än fruktan för överheten och dess straffmaskineri, var det som 

skulle binda undersåtarna till sin furste enligt detta sätt att se på samhället. Härskarna 

skulle inte i första hand framstå som skrämmande och onåbara. Furstens altruistiska 

kärlek till fäderneslandet och hans av Gud givna goda härskardygder var i stället 

oersättliga komponenter i det man kan kalla maktens legitimationsrepertoar.909 Detta 

återspeglades i Gustaf III:s roller så som de tog sig uttryck på teaterscenen och på 

den svenska landsbygden.  

1700-talets andra hälft är de resande monarkernas tid. Gustaf III reste flera 

gånger både i utlandet och i hemlandet. Hans morbror Fredrik II gjorde under början 

av sin regeringstid resor i sitt Preussen, men lämnade därefter sällan Potsdam. Kejsar 

Josef II reste mera, utanför det Habsburgska riket och inom det. Katarina II gjorde 

också flera resor inom sitt rike även om hon aldrig lämnade Ryssland efter att hon år 

1744 hade kommit dit som blivande gemål för Peter III.910 Den personliga närvaron 

och resan i rikets provinser användes också av den danska kronprinsen och prinsen 

av Hessen som i juni 1788 – när hotet av svensk-rysk konflikt blev allt starkare – 

reste i Norge. I pressen rapporterades att kronprinsen med sin närvaro hade intagit 

de norska undersåtarnas sinnen. Resan saknade inte spektakulära och symboliska 

inslag. I Fredrikshald, där fienden Karl XII mötte sin död, hade kronprinsen enligt 

rapporteringen besökt en 104 år gammal gubbe som varit med vid Fredrikshalds 

belägring. Gubben Eskildsen hade förevisat en trumpet och en stol som då tagits av 

svenskarna. Och enligt berättelsen red gubben, som av kronprinsen fick flera gåvor, 

sedan i galopp efter kronprinsens vagn.911  

Bland all svensk allmoge hade dalkarlarna en särskild roll som särskilt trogna 

och dygdiga också i Gustaf III:s politisk-allegoriska värld. I kungens ogenomförda 

plan för en offentlig fest vid avteckningen av Gustaf Vasa-statyn utanför Riddarhuset 

år 1774 spelade just dalkarlarna en central roll. De hyllade och hyllades samt sjöng 

och dansade ringdanser runt statyn i en sällan tidigare skådad offentlig folkfest som 

skulle mobilisera alla stånd. ”Min tanke är, att den festen skall inge fosterlandskärlek 

                                                
909 Tandefelt 2007, Preisendörfer 2000, s. 14, 367–368, Wortman 1995. Detta betydde dock inte att 
överheten övergav sitt traditionella maktmonopol eller att man inte skulle ha utnyttjat de möjligheter man 
hade att styra genom repression och straff. Snarare handlar det om att denna repressiva sida av överhetens 
makt inte iscensattes eller betonades lika livligt och tydligt som dess motsats, åtminstone inte av de 
monarker som strävade efter en upplyst profil av något slag. Mikael Alm (2002) gör en intressant 
jämförelse mellan Gustaf III och sonen Gustaf IV Adolf i just detta hänseende.  
910 Dixon 2001, s. 41–43.  
911 Kronprinsens resa i Norge relaterades i Götheborgska Nyheter 19.7, 16.8 och 6.9.1788. 
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och hat till det främmande oket”, skrev Gustaf III till sin tidigare guvernör Carl 

Fredrik Scheffer för vilken han skisserade denna festplan.912 Den fjorton år senare 

realiserade resan i Dalarna och Värmland hade i allra högsta grad också syftet att inge 

både fosterlandskärlek och hat till det främmande oket i form av rysk och dansk 

inblandning i den svenska inrikespolitiken. Den ”offentliga fest” som denna rundresa 

kom att bli var inte lika samlad i tid och rum som den tänkta festen runt statyn år 

1774. Uttryckliga dansnummer ingick veterligen inte i 1788 års version,913 men nog 

tal, sånger, tappra dalkarlar samt representanter av övriga stånd – och i alltings mitt 

den samlande gestalten som allt kretsade kring: kungen. Småningom kom de 

mobiliserade frikårernas parader i form av samling, högtidliga avtågande och 

återtågande – ackompanjerat av tal, sång och annan musik – att ersätta den 

danskoreografi som Gustaf III hade skisserat upp för festen år 1774. Frikårernas 

verksamhet gav tillfällen till patriotiska högtidligheter i kungens tjänst i dessa 

lokalsamhällen också i kungens frånvaro. Tal och dikter författade för dessa tillfällen 

inflöt strax i tidningarna.914  

Efter att Gustaf III hade besökt allmogen i Dalarna reste han till Falun och 

Stora Kopparberget varefter resan fortsatte genom Filipstad, Karlstad med flera orter 

till Göteborg som blev allt värre trängt av den danska fienden som närmade sig. I 

städerna skedde kungens ankomst i den ordning som var bruklig. Gustaf III lyssnade 

till välkomsttal och hyllningar och betygade sitt välbehag över orterna och 

undersåtarna. Utanför Falun möttes kungen med svit, som åtföljdes av länets 

landshövding friherre Beck-Friis, av bergs- och stadskavallerikåren där ryttmästaren i 

ett tal tolkade kavalleriets nit och trohet. Kavalleriet ledde kungens procession till 

gruvan där en häck av facklor och två upplysta äreportar mötte följet. Åter ett tal 

hölls, denna gång av bergverkets styresman bergshauptmannen Bernard Berndtson. I 

staden, på Yxhammartorget väntade stadens samtliga stater och invånare. Prosten, 

doktor Brunnmarck och borgmästaren Carleberg talade. Tal, illuminationer och 

kanonsalut återkom under intåget på tre ställen. Vid första anhalten ersattes 

kanonskotten av tre högt utropade ”Gud beware Konungen”. Följande dag besökte 

                                                
912 Skuncke & Ivarsdotter 1998, s. 302–304 (citat s. 304). Se även Delblanc 1965, s. 158–164.  
913 Danser kunde höra till festrepertoaren under kungliga resor. I Samuel Loenboms Handlingar til 
Konung Carl XI:tes Historia XLIX (1768) berättas om kungens resa i Dalarna år 1673 då han bl.a. 
dansade daldansen med dalkullorna i Mora. Citeras i Skuncke & Ivarsdotter 1998, s. 234. 
914 Sånger som sjungits då första och andra frikårstruppen marscherat från Stora Tuna, i Fahlu Weckoblad 
8.11.1788, In promtu i Fahlu Weckoblad 13.12.1788, tal till frikår som marscherar genom Fellingsbro i 
Fahlu Weckoblad 20.12.1788, tal till de nyligen hemkomna hållet i Gagnefs socken vid kyrkoparaden 
21.12.1788 i Fahlu Weckoblad 17.1.1789. 
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kungen gruvan och antecknade själv några rader i gruvboken. Han påminde om att 

det var tredje gången han nedsteg i gruvan. Han hade gjort det som kronprins år 

1755 och 1768, och nu exakt tjugo år senare den 20 september 1788. Ytterligare 

biföll han Stora Kopparbergslagets önskan att få ge en nyanlagd silvergruva namnet 

Gustaf III:s silververk och befriade silvergruvan från avgifter till K.M. och kronan.  

När kungen skulle återvända till staden hade man för att betyga sin kärlek och 

lojalitet spänt av hästarna och fäst linor till vagnen som nu drogs av bergslagens 40 

förnämsta ämbetsmän. Vid Yxhammartorget hoppade kungen av vagnen och tackade 

för mödan. ”Kärleken och ömheten kallade tårar ur allas ögon och wälsignelses rop 

från allas läppar. Aldrig tågade Roms Segrare så ärofulle i Triumfen med Konungar 

fängslade wid sin wagn, där pragt och ståt injagade fasa och förskräckelse, men 

kärleken aldrig lockade en suck ifrån et enda hjerta.”915 Så skulle man alltså läsa 

gesten att de trogna undersåtarna själva drog kungens vagn. Den enkla men sanna 

och ur hjärtats djup kommande hyllningen är tusenfalt mera värd än överdådig prakt 

eller fasa och övermakt. Man påminner sig kanske något om meningen i 

bondflickornas och gossarnas sång i kungens pjäs Gustaf Adolphs ädelmod. ”Han 

försmår ej ringa håfvor, dem man för hans fötter bär; säger: Barn, bland edra gåfvor. 

Jag ert hjerta blott begär.” Att starka män i stället för hästar drog konungens eller 

hertigens vagn var en återkommande symbolisk handling under dessa år. 

Bergsmännen i Filipstad fick också tillåtelse att dra kungens vagn från tullen till 

kyrkan i staden.916 Hertig Karl hade som ett tecken på folkets och de underlydandes 

kärlek och tillgivenhet blivit hyllad på samma sätt i Helsingfors och Stockholm.917 

Det frivilliga manskap som i försvar mot den från Norge anfallande dansk-

norska hären samlades i frikårer i Dalarna och Värmland kom inte att prövas på 

allvar i kriget mot Danmark. Bara de som stod under Gustaf Mauritz Armfelts befäl 

mötte fienden i västra Värmland, men mest handlade detta krig om vapenvila och 

förhandlingar. Det är uppenbart att den symboliska aspekten av folkuppbåden 

hösten 1788 var större än den militära. Redan Elof Tegnér kallade kungens resa i 

Dalarna och Värmland för ”ett symboliskt skådespel”.918 Det var ett skådespel var 

iscensatt för allmogen och den lokala befolkningen som skulle engageras för kungens 
                                                
915 Fahlu Weckoblad 20.9 & 27.9.1788 (citatet). Berättelser också i Stockholm Posten 1 & 4.10.1788 och 
Inrikes Tidningar 6 & 10.11.1788. Jämför rådets brev till kungen publicerat i Inrikes Tidningar 7.8.1788. 
Rådet jämförde Gustaf III, som får undersåtarnas lydnad genom kärlek, med andra härskare som blir 
åtlydda pga. fruktan. Det handlar om en stående beskrivning av Gustaf III:s sätt att härska. 
916 Inrikes Tidningar 6.10.1788 
917 Stockholms Posten 4.9.1788, Fahlu Weckoblad 11.10.1788, Inrikes Tidningar 4.12.1788. 
918 Tegnér, I 1883, s. 268 
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sak och mot oppositionens anspråk. Kungen var i och för sig inte klädd i 

dalkarlsdräkt, vilket Axel von Fersen senare kom att påstå i sina minnesanteckningar, 

utan uppenbarligen i gardesuniform.919 Att kungen själv uppsökte folket gjorde dock 

stor effekt. I Fahlu Weckoblad rapporterade man om kungens besök i Stora Tuna och 

frikårens avtågande den 21 oktober. Så snart folket hade hört kungens maning hade 

de genast ställt upp för att gemensamt gripa till vapen, skrev tidningen. Gubbar hade 

känt sin ungdoms styrka och kastat den darrande staven för att ersätta den med 

svärdet. Den lokala poeten E. A. Windahl skrev sånger som sjöngs när 

frikårstrupperna avgick från Stora Tuna: 

 

Dalamän, som i striden nu tågen 
För Frihet, Kung och Fädernesland, 
Edra lif I med tapperhet wågen 
Skola skyddas af Försynens hand. 
Mon swärdet då er fruktande gör? 
Mon I häpnen för Fädernas Ära, 
Och at snart under friden få skära 
Den lager, som Ert blod tilhör? 
 
Nej, som Ärlige Män wi ej swike 
Den Milde Kung oss himlen befallt; 
Ty at lefwa och dö i hans Rike, 
Det är ju hwad wi önske för alt: 
Och, at ärnå den önskade bön, 
Böra wi icke swika i nöden: 
Nej wi följe Kung GUSTAF i döden, 
Hans Nåd och himlen blir wår lön.920 
 

Tidningens beskrivning av stämningarna i Stora Tuna och Windahl dikt skall 

självfallet inte tas som direkta vittnesmål. Rapporterna och dikterna i tidningspressen, 

liksom sånger, tal och processioner vid truppernas avtågande har varit en del av 

samma övertalningskampanj som kungens resa i byarna var. Hedvig Elisabet 

Charlotta skriver att det i en av socknarna inträffade att en bonde frågade om 

uppbådet var frivilligt eller inte. ”Kungens genast afgifna svar, att något tvång aldrig 

kunde komma i fråga, emottogs med allmänt bifall”.921 Vid sidan av vältalighet och 

                                                
919 Fersen VII, 1869, s. 65. Om kungens klädsel i Dalarna 1788, se Rangström 1997, s. 210–212. Armfelt 
föranstaltade däremot sin värvningskampanj bland allmogen i ”L’habit Dalkarlien”, en ljus kappa i 
allmogestil som i dag finns på Nationalmuseet i Helsingfors.  
920 Fahlu Weckoblad 8.11.1788. 
921 Hedvig Elisabet Charlotta II, 1903, s. 351. 
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framgångsrik övertalning, behövdes ändå också pengar för att upprätthålla 

kämpaglöden hos allmogen.922 

Utåt sett var det ändå aldrig tal om några pengar, utan allmogen tog emot sin 

kung ”med hänryckning”, som Hedvig Elisabet Charlotta skrev i sin dagbok.923 Eller 

som Fahlu Weckoblad konstaterade: ”Kärleken till Konungen och Äran har wäckt 

lusten att strida för sina efterkommande och återställa lugnet.”924 Resan i Dalarna var 

på så sätt ett skådespel som spelades för omvärlden, för en publik i Stockholm, i det 

övriga landet och utlandet. Det var ett skådespel som iscensatte berättelsen om den 

omhuldade fadern–konungen och hans trogna folk och om den totala uppslutningen 

bakom Gustaf III och hans krig. Ett visst underförstått hot uppfattades också i 

kungens handling. I Stockholm följde man med Gustaf III:s agerande under en stor 

ryktesspridning. Var kungen mening att värva allmoge för att tåga till Stockholm och 

föranstalta en andra statsvälvning?925 

Kungens besök och genomresa i städerna på vägen mot Göteborg hade samma 

syfte att genom sin närvaro knyta städernas ämbetsmän och borgare till honom. Den 

23 september 1788 reste han genom Filipstad där han besåg den nya stenkyrkan och 

knäböjde vid altaret. Han lyssnade till tal av bl.a. borgmästaren G. A. Lindbom och 

bergsrådet af Geyerstam.926 I Karlstad utfärdade kungen landshövdingsfullmakt åt 

vice landshövdingen friherre Johan Gustaf Uggla som också konstituerades att vara 

generalkrigskommissarie för K.M:ts i länet varande ordinarie trupper.927  

Till Göteborg kom Gustaf III den 3 oktober 1788. Det var en faderlig kung 

som skyndade för att personligen dra försorg om sina undersåtars välgång. 

”Landsens Fader” hade ”såsom den efter en dyster och stormig natt all ting 

upplifwande morgonsolen, fägnat och wederqwickt sina en tid långt utaf fienden 

tryckta och suckande Bohuslänska Undersåtare”, konstaterade Götheborgska Nyheter i 

                                                
922 Eric August Tersmeden, som hade blivit utsedd att leda ett regemente, skriver den 15 oktober 1788 till 
Eric Ruuth att han behöver 12 000 riksdaler att delas ut bland bönderna som betalning. Kungen hade lovat 
dem betalning och en socken hade lagt ned sina vapen och vägrat röra sig ur fläcken då de inte fått några 
pengar. Tersmeden hade övertalat dem att följa till Karlstad. ”Kärleken för en Gud och en Kung har satt 
dem i marcher öfver tygade det Konungen är deras enda stöd och hjelp och att de få sina penningar som 
äro dem af Konungen lofvade och tro det vara Herrarnes påfund som de säga, men skola de nog få ut 
dem. Det är högst nödigt att för mig få 12 000 Rdl till Carlstad, blir det endast 8000 Rdl tror jag mig hos 
dem få credit för resten.” Tersmeden till Ruuth 15.10.1788, Skrivelser till Eric Ruuth, Ruuthska 
samlingen E 5218, RA, Stockholm. 
923 Hedvig Elisabet Charlotta II, 1903, s. 351. 
924 Fahlu Weckoblad 8.11.1788. 
925 Se Hedvig Elisabet Charlotta II, 1903, s. 353 och noter. 
926 Inrikes Tidningar 6.10.1788. 
927 Fahlu Weckoblad 15.11.1788. 
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november när vapenvilan redan var sluten.928 Kungens närvaro i sig beskrivs som 

välgörande. ”Blotta åsynen af en älskad Furste kan ej annat än wäcka det tappraste 

mod så wäl i Medborgarens som Soldatens hjertan”.929 Man påminner sig om 

motsvarande beskrivningar av effekten av kungens närvaro som står att läsa i Fahlu 

Weckoblad, där man beskrev hur gamla gubbar blev som unga på nytt då de såg sin 

kung – på samma sätt som gubben Eskildsen i Norge hade kunnat rida i ungdomlig 

galopp efter sin kronprins.930  

I Göteborg talade kungen på rådhuset den 5 oktober 1788 och inskärpte att 

hans, hans sons och rikets väl nu hängde på hur det skulle gå i Göteborg.931 Den 

danska erövringen av staden misslyckades och fem dagar senare besåg kungen 

borgerskapets infanterikår som var uppställd till parad för att fira danskarnas avtåg. 

Rådmannen Christian Lund konstaterade i sitt tal att staden räddats tack vare Gud, 

och kungen som kommit till staden och ”tagit de kraftigaste och skyndsammaste 

anstalter”. Halländska magistrater och borgare sände deputerade till Göteborg för att 

uppvakta kungen och uttrycka sitt tack för hans faderliga omsorger.932 Den 16 

november 1788 begick kungen nattvarden i domkyrkan där biskopen doktor 

Wingård predikade och förrättade kommunion. Minnet av detta bevarades i kyrkans 

kommunionbok.933 Under sin eriksgata 1772 hade Gustaf III i Göteborg personligen 

stått fadder för handelsmannen Richard Söderströms son, som vid dopet fick namnet 

Gustaf, men år 1788 verkar kungen inte ha blivit fadder för något Göteborgsbarn.934  

Gustaf III lämnade Göteborg och besökte själv Vänersborg och Uddevalla 

som erövrats av den dansk-norska armén, och passet Kvistrum där överste Tranefelt 

enligt Inrikes Tidningar med 700 svenska soldater mot 7000 danska hade omringats 

och varit tvungna att kapitulera efter en timmes strid (6.10.1788). Så återvände han 

till Göteborg den 28 november 1788935 där officerarna vid borgerskapets infanterikår 

hade förberett ett mottagande med all militär högtidlighet som kunde skapas – parad 

                                                
928 Götheborgska Nyheter 29.11.1788. 
929 Götheborgska Nyheter 4.10.1788. 
930 Monarkens välgörande och livgivande blick finner man också i litteraturen. Bellman skriver ju t.ex. i 
Fjäriln vingad syns på Haga ”Hvarje blick hans öga skickar, lockar tacksamhetens tår; Rörd och tjust af 
dessa blickar, sjelf den trumpne glädtig går.” 
931 Inrikes Tidningar 20.10.1788. 
932 Inrikes Tidningar 24.11.1788, Fahlu Weckoblad 31.1.1789. 
933 ”Hans Kongl. Maj.t har nådigt tillåtit, at Dess höga namn får uppskrivas i Communion-Boken, ibland 
de öfriga Nattwards-gäster.” Götheborgska Nyheter 22.11.1788. 
934 Brev daterat i Göteborg den 19 december, Inrikes Tidningar 11.1.1773. Däremot stod kungen 
tillsammans med friherre Gustaf Mauritz Armfelt och friherre Hans Henric von Essen och några till 
fadder för en flicka i Pyttis i ryska Finland år 1790. Se Paaskoski 1998.  
935 Enligt Stockholms Posten 9.12.1788 var det den 28 september, men det måste vara ett misstag. 
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av officerare i uniform och med dragna värjor – samt teatrala inslag – unga män 

utklädda till staden Göteborg, till Merkurius och Fama ridande på vita hästar. Över- och 

underofficerarna ledsagade på detta sätt kungens vagn till det kungliga residenset till 

tonerna av janitsjarmusik och de samlande människomassornas hurrande. När 

kungen steg ur sin vagn deklamerade Fama, Merkurius och Göteborg dikter som 

hyllade Gustaf III som räddat staden från ”nöd och sorg”.936 

Kungens vistelse i staden firades ännu hösten 1789. I stadens kyrkor gjordes 

lov- och tacksägelse ”för den jemnt för ett år sedan denna Stad bewista nåd, då 

genom Hans Kongl. Maj:ts wår Nådigste Konungs Höga ankomst och widtagne 

kloka förswarsanstalter Staden lyckligen blef frälsad från et öfwerhängande fiendtligt 

anfall”. Den lyckliga dagen högtidlighölls också genom en frivillig insamling av medel 

för fattiga änkor och barn som förlorat sina män och fäder i kriget.937 Följande 

söndag firades minnet av stadens lycka på teatern där man före pjäsen Den oskyldigt 

förfölgda Sonen, eller Dygdens Seger öfwer Ondskan uppförde en prolog kallad Götheborgs 

glada hogkomst af sin Frälsnings-Dag. Teaterkvällen skulle avslutas med maskerad, 

meddelade teaterföretagaren Lovisa Simson i Götheborgska Nyheter.938  

När Gustaf III i december återkom till huvudstaden var det trots den aktiva 

ryktesspridningen inte med en värvad armé av allmogesoldater. Genom sitt 

framträdande i landsbygden och städerna mellan Stockholm och Göteborg hade 

Gustaf III ändå trots krigets enorma motgångar värvat inte bara frikårer mot 

dansken, utan också ett starkt stöd inom de ofrälse stånden. I Stockholm återstod att 

uppvakta ytterligare en grupp som kungen under hela kriget – och regeringstid – var 

mån om att hålla sig väl med: Stockholms borgerskap. Den 10 september 1788 hade 

Gustaf III beordrat att borgerskapets infanteri och kavalleri i huvudstaden skulle ta 

över vakthållningen i staden när livgardet avtågade att försvara andra delar av riket.939 

Detta förtroende bibehöll Stockholms borgerskap genom hela kriget, vilket Gustaf 

III gjorde ett nummer av då han i december 1788 själv besökte rådhuset och 

sporrade till fortsatt stöd. ”Med äfwentyr har jag warit twungen at flytta mig til de 

ställen, där landets förswar äskat min närwaro; jag har lämnat min gemål, min son, 

                                                
936 Stockholms Posten 9.12.1788, om kungen i Uddevalla, Inrikes Tidningar 15.12.1788. 
937 Götheborgska Nyheter 3.10.1789. 
938 Götheborgska Nyheter 3.10.1789. 
939 Överståthållaren Carl Sparre till Stockholms magistrat 12.9.1788, Stockholms magistrat och rådhusrätt 
1636–1849, E 3 a Överståthållareämbetets brev, vol. 81 1787–1788, Stockholms stadsarkiv. 
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mitt hus; jag har ej ägt andre känslor än den at de woro uti Stockholms inwånares 

händer”.940 

Stockholms borgerskap hade utgjort en av de grupper som Gustaf III hade 

förlitat sig på i för kungamakten kritiska skeden redan under kronprinstiden 1768 och 

i samband med statsvälvningen 1772.941 Under krigsåren uppträdde kungen också på 

rådhuset, alltid iakttagande samma noggranna ceremoni. När han den 20 december 

1788 tågade från slottet mot rådhuset började och slutade processionen med en 

ryttaravdelning av borgerskapets kavalleri. Däremellan vandrade en hingstridare, 

stallpager, ridpager, underhovstallmästare von Stockenström, kungens 

överstekammarjunkare greve Wachtmeister och friherre Armfelt, Gustaf III själv 

omgiven av chefer för lätta dragonerna av K.M:ts liv- och hustrupper: friherre Taube, 

greve Charles Adam Lewenhaupt, Wilhelm Mauritz Klingspor, Eric August 

Tersmeden, greve De la Gardie och ryttmästaren vid borgerskapets kavalleri Lars 

Reimers. Då kungen lämnade rådhuset gavs salvor med handgevär på 

riddarhustorget.942  

Gustaf III uppträdde på Stockholms rådhus två gånger under åren 1788–1790, 

vid återkomsten från Göteborg i december 1788 och efter krigsslutet, återkommen 

från Finland den 30 september 1790 på tacksägelsedagen. Magistraten, borgerskapets 

50 äldste och officerarna av borgerskapets kavalleri och infanteri fick närvara. 

Kronprinsen Gustaf Adolf var med vid dessa tillfällen. Vid det senare tillfället 

meddelade kungen sin avsikt att låta resa en obelisk till minnet av borgerskapets och 

magistratens trohet. I mars samma år, då kriget ännu pågick, sände Gustaf III sin son 

kronprinsen att uppvakta magistraten och borgerskapet, kanske som en pendang till 

hans eget uppträdande på rådhuset å sin far Adolf Fredriks vägnar i december 

1768.943  

                                                
940 Gustaf III:s tal till Stockholms borgerskap 20.12.1788, i Sekreterarens ekonomiprotokoll, huvudserien, 
vol. 46, Stockholms magistrat och rådhusrätt 1636–1849, Stockholms stadsarkiv. 
941 Om läget 1768, se Hennings 1935, s. 308–349. Gustaf III tog upp detta i sitt tal på rådhuset 
20.12.1788, se not ovan. 
942 Sekreterarens ekonomiprotokoll 20.12.1788, huvudserien, vol. 46, Stockholms magistrat och 
rådhusrätt 1636–1849, Stockholms stadsarkiv. 
943 Sekreterarens ekonomiprotokoll, huvudserien, vol. 46 och 48, Stockholms magistrat och rådhusrätt 
1636–1849, Stockholms stadsarkiv. Även: Utdrag af protocollet hållit uppå Stockholms rådhus den 29 
mars 1790, Gustavianska samlingen F 443, UUB. Boktryckare Holmberg i Stockholm tryckte år 1792 
”Konungens tal hållit på Stockholms rådhus Den 20 December 1788 i Magistratens och Borgerskapets 
närvaro” tillsammans med ”Konungens bref Öfverlemnat af Hans Kongl.Höghet Kron-Prinsen På 
Stockholms Rådhus den 29 Martii 1790”, ”Konungens tal, Hållit på Stockholms Rådhus d. 30 Augusti 
1790, i Magistratens och Borgerskapets Närvaro” och ”Konung Gustaf III:s Nådiga påskrift å Stockholms 
Borgerskaps Munstrings-Rulla vid General-Munstringen Den 30 September 1790” ([Gustaf III] 1792). Se 
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* 

 

Under Gustaf III:s resa i Dalarna, Värmland och Bohuslän iakttogs det kungliga 

resandets etikett och protokoll som regisserade hur kungen intågade, mottogs, 

hyllades och avtågade i de städer han besökte eller genomreste. Illuminationer och 

dekorationer formade de vardagliga städerna till högtidliga scener för mötet mellan 

kung och undersåtar. Kanonsalut och militärmusik gavs i stället för operans musik, 

parader och uniformer i stället för balett och kostymer. Tal och hyllningsdikter 

avbröt intåget i olika specialnummer uppförda av olika lokala krafter. I vissa städer 

infördes ytterligare teatrala inslag, som när de trogna undersåtarna i Falun och 

Filipstad själva drog kungens vagn för att demonstrera den troskyldiga kärleken till 

monarken. I Göteborg deltog (unga män klädda till) Merkurius, Fama och staden 

Göteborg i mottagningsceremonin när Gustaf III återvände till staden.  

Vid sidan av den protokollära teatraliteten fanns ytterligare Gustaf III:s egna 

för tillfället skapade landsfaderliga roll som tog näring ur berättelserna om Gustaf 

Vasas tid i Dalarna och (den skapade) kontinuiteten från Vasatid till gustaviansk tid. 

På teaterscenerna hade man på 1780-talet spelat pjäser om Gustaf Vasa och Gustaf II 

Adolf där åskådarna lätt skulle kunna identifiera scenens kung med Gustaf III. I 

Dalarna uppträdde Gustaf III, men när han steg upp på Mora stenar och lokala 

kyrkvallar var tanken att man också skulle se Gustaf Vasa. Dalkarlarnas hävdvunna 

rätt och ära att försvara kung och fädernesland var en levande del av Gustaf III:s 

politiska värld och övertalningsförmåga. Vid sidan av dalkarlarna utgjorde 

Stockholms borgerskap en grupp som fick ständig uppmärksamhet av kungen. I 

kontakten med borgerskapet var det inte Vasaättens ärorika historia som var den 

återkommande berättelsen, utan det goda förhållandet som etablerats mellan kungen 

och huvudstadens borgerskap redan under Gustaf III:s kronprinstid. Stockholms 

borgerskap drogs alltså in som en aktör i Gustaf III:s egen historia vid makten.  

I ljuset av hyllningsdikter, tal och tidningsrapporter var det en kraftfull och 

hyllad monark som samlade sitt folk och sporrade dem till segerrikt motstånd mot 

fienden. Fadersrollen, pater patriae, var i centrum i dessa skildringar. Om Gustaf III 

själv såg sitt vistande i Dalarna, Värmland och därefter Bohuslän ur ett heroisk-

                                                                                                                                          
även Berättelse Om hans Kongl. Maj:ts Högtidliga Besök På Stockholms Rådhus Den 20 Dec. År 1788 
Samt De därwidhållne Tal, 1789.  
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patriotiskt perspektiv så var det också andra som gjorde teaterrelaterade tolkningar av 

kungens resa i landet. Den bitska oppositionsmannen C. G. Sinclair skrev i sina 

memoarer att kungen reste till Dalarna för att ”inför detta enkla och lättrogna folk 

spela sin komedi och löpande från socken till socken allt under låtsad och hycklad 

gudsfruktan hålla sina tal vid kyrkportarna”. Sinclair menar att Gustaf III i sitt 

antagande av Gustaf Vasas roll spelar falsk komedi, inte stor tragédie lyrique, tidens 

stora franska opera som var Gustaf III:s genre framför allt annat.944 Att det är Gustaf 

Vasas exempel kungen eftersträvade stod klart för Sinclair. Begreppen komedi och 

roll användes av Sinclair i negativ betydelse. De signalerade falskhet – kungen 

hycklade – och ”efter att sålunda hafva spelat ut sin roll i Dalarna begaf han sig till 

Karlstad”. Han gör dock ytterligare en intressant teaterhänvisning i passagen. Han 

skriver att kungen förtalar den inhemska oppositionen ”med förtalets allra svartaste 

färger (i likhet med Basile i Beaumarchais’ skådespel), lyckades han såväl där som 

sedermera öfver hela riket uppväcka svenska folkets hat emot den finska arméen och 

alla ädla aristokrater samt deras gelikar”.945 Teatern gav Sinclair medel att förstå och 

förklara Gustaf III, men hurudan är man om man är som Bazile i Beaumarchais 

skådespel? Det handlar om de berömda, men också kontroversiella komedierna 

Barberaren i Sevilla (1775) och Figaros bröllop (1784), där Bazile är en förtalets mästare. 

Teatern gav således också tolkningsramar för Gustaf III:s motståndare.  

 

 

G u s t a f  d e n  s e g e r r i k e  

 

Den 9 juni 1789 lämnade Gustaf III Stockholm och återvände till Finland där han 

förlade sitt högkvarter i Borgå. Kungen stannade i Finland till december och 

återvände igen i mars 1790. Den sista krigskampanjen inleddes tidigt på våren 1790 

och avslutades med fredsförhandlingar och fredsfördrag i Värälä i augusti samma år. 

Gustaf III tog under dessa två krigsår aktivt del i kriget både på land och till havs. 

Efter freden i Värälä beställde han av Louis Jean Desprez elva målningar i olika 

format som skulle skildra krigets största sjöslag och träffningar till lands. Tavlorna 

skulle ingå i ett nytt galleri på Drottningholms slott, som en pendang till det 

existerande galleriet med bataljscener över Karl X Gustafs och Karl XI:s krigståg mot 

                                                
944 Skuncke 1998, s. 277 
945 Samtliga citat ur Sinclairs Mémoires intéressantes i Hedvig Elisabet Charlotta II, 1903, s. 351, not *. 
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danskarna under det föregående seklet.946 Desprez, som år 1784 hade blivit anställd 

av Gustaf III som konstnärlig ledare för dekorernas utformning vid den nya operan i 

Stockholm, hade gjort scenografiska målningar och teckningar till otaliga operor och 

skådespel med nationella teman som Gustaf III skrivit med bistånd av Kellgren och 

Leopold.947 I scenbilderna för operan Gustaf Wasa hade Desprez skapat storslagna 

krigsscener. Det var samma sinne för dramatik som Desprez använde när han skulle 

uppfylla kungens önskan om målningar över det nyss avslutade kriget.  

Redan sommaren 1789 hade Desprez på kungens uppmaning besökt Finland 

för att göra studier till några bataljmålningar. Då var det den planerade erövringen av 

Fredrikshamn som fick Gustaf III att kalla både Desprez och skalden Leopold till 

Finland. Misslyckandet vid Fredrikshamn 1788 skulle ersättas med seger och 

triumfen skulle dokumenteras i ord och bild. Både Desprez och Leopold kom till 

Finland, men det blev ingen erövring. Snart lämnade Desprez krigsteatern för 

London där han hoppades få vara med om att bygga en ny teater efter att King’s 

Theatre hade brunnit ned i juni 1789.948 Efter fredsslutet blev Desprez igen anlitad av 

kungen. Arkitekten-konstnären gjorde ett förslag till inredning av det planerade 

bataljgalleriet som i planen skulle smyckas med dekorativa reliefer föreställande 

troféer, genier och allegoriska figurer. Gustaf III själv angav platserna för 

målningarna som Desprez skulle utföra. En målning över kungens stora triumf, 

andra slaget vid Svensksund, skulle täcka den ena kortväggen och på den andra skulle 

det hänga en målning över slaget vid Hogland där hertig Karl hade segrat. På 

långsidorna och som dörröverstycken skulle konstnären återge striderna vid 

Porrassalmi, Pirttimäki, Parkumäki, Uttismalm, Partakoski, Keltis baracker, Valkeala 

och Fredrikshamn samt utbrytningen ur Viborgska viken.949 Bataljgalleriet skulle 

berätta om Gustaf den segerrike genom att avbilda och monumentalisera krigets 

stora stunder och framgångar och i första hand sådana där kungen själv varit 

involverad. Det var på ett ungefär samma slag som kungen också införde i sin 

medaljhistoria, även om de flesta av dessa planerade medaljer inte genomfördes annat 

än på papperet.950 Samtliga motiv i bataljgalleriet härstammade från den finska 

                                                
946 Olausson 1992c, s. 129–130. 
947 Stribolt & Cederlöf 1992.  
948 Stribolt & Cederlöf 1992, s. 92, Olausson 1992a, s. 35, Wollin 1932, s. 79–80. Om konstnärens 
vistelse i Finland vittnar två bevarade laveringar: en över första slaget vid Svensksund den 24 augusti 
1789 och en vy över Sveaborg. 
949 Olausson 1992b, s. 114–115, Wollin 1932, s. 83–84. 
950 Medaljer slogs till åminnelse av segrarna vid Hogland 1788, Fredrikshamn 1790 och Svensksund 1790 
och freden i Värälä. Hedersmedaljer som delades ut till skeppschefer, officerare eller underofficerare i 
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krigsteatern, medan kriget i väster inte togs upp i denna helhet (men nog i 

medaljhistorien), sannolikt för att kungen själv inte lett trupperna i kriget mot 

Danmark. 

Målningen över slaget vid Svensksund 1790 var förmodligen färdig och 

möjligen på plats den 19 november 1790 när Gustaf III firade segern med en fest för 

Stockholms borgerskap på Operan, ett unikt tillfälle att visa en dramatiserad och 

visualiserad skildring av det stora sjöslaget för en stor åskådarskara som inte annars 

kom i speciellt mycket kontakt med de kungliga slottens målningar. Därefter målade 

Desprez tavlan över slaget vid Hogland. Utöver dessa målade Desprez två målningar 

på temat segern vid Hogland och segern vid Svensksund. I arbetet med dessa slapp 

han helt instruktioner från uppdragsgivaren. Först år 1801 fullbordades den tredje 

och sista tavlan som Desprez genomförde för det egentliga bataljgalleriet. Den 

föreställde utbrytningen ur Viborgska viken. Då hade kungen redan varit död i nästan 

ett decennium.951 Landkrigets slagfält lockade däremot aldrig Desprez. Gustaf III:s 

bataljgalleri blev således aldrig förverkligat. Efter kungens död falnade intresset för 

ett sådant galleri. ”Segern vid Hogland” som hyllade hertigens bedrifter klarade sig 

bäst av de fem målningar Desprez målat. Den spriddes i landet som etsning i stort 

format och mottogs med entusiasm. (Bild 19) Under sin första regenttid kom 

hertigen över målningen som var förlaga till etsningen och den kom sedermera att 

placeras på Rosersbergs slott där hertigen residerade. Där kan den fortfarande ses i 

den s.k. Marmorsalen som planerades av hertigen själv med utgångspunkt i Desprez 

tavla.952 Marmorsalen skapades för att vara ett monument över hertigen som 

krigshjälte.  

Bataljgalleriets och medaljhistoriens planerade äreminnen över kriget visar vad 

Gustaf III ville och tänkte sig att samtiden och eftervärlden skulle minnas av kriget. 

Målningarna skulle – med undantag för Hoglandsmålningen – skildra kriget 1789 och 

                                                                                                                                          
Hogland, Fredrikshamn och Svensksund slogs i flera olika storlekar. Kriget mot Danmark ledde till en 
förverkligad medalj – ”Kungen räddar Göteborg” – som bekostades av Göteborgs borgerskap. Det finska 
landkrigets stora stunder fick aldrig medaljer annat än på papperet. Det gällde träffningar och segrar vid 
Uttismalm, Parkunmäki, Kärnäkoski och Suomenniemi, Valkeala och Partakoski. Se Alm 2000, Boström 
1936, s. 98–101, Hildebrand 1876, s. 189–200. Korrespondens mellan kungen och Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien 1790 och 1791 om de planerade medaljernas genomförande i Allmänna verks och 
kollegiers skrivelser till Kungl.Maj:t vol. 619, RA, Stockholm; Gustaf III till Fredrik Sparre 6.9.1791, 
Brev och handlingar rörande Gustaf III:s medaljhistoria, Sparresamlingar i riksarkivet E 5485, RA, 
Stockholm. 
951 Olausson 1992c, s. 130. 
952 Väggarna i Marmorsalen pryds i övrigt av porträttmedaljonger föreställande slagets övriga heroer och 
av deras symboliska vapen och rustningar. En av dessa hjältar är hertigens bror Gustaf III som alltså 
reducerades till en av många hjältar, medan hertigen själv är rummets huvudperson. Vahlne 1988, s. 146 
ff.  
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1790, dvs. de två kampanjerna då Gustaf III själv deltog i krigshandlingarna. Dessa 

slag och bataljer lyftes ofta upp redan under det pågående kriget som speciellt 

segerrika, märkvärdiga och minnesvärda och det är därför skäl att begrunda dem 

närmare. Den planerade målningen över slaget vid Porrassalmi är den kronologiskt 

sätt första. Slaget var betydelsefullt för att svenska trupper då för första gången sedan 

Karl XII:s tid lyckades besegra ryska motståndare i en större drabbning. De ryska 

styrkorna försökte genom en stor offensiv i juni 1789 helst krossa eller åtminstone 

kraftigt försvaga Savolaxbrigaden, som stred på den norra fronten, och erövra S:t 

Michel där stora svenska magasin med förnödenheter låg. Läget var ytterst kritiskt, 

men den ryska offensiven hejdades för stunden just i Porrassalmi den 13 juni 1789. 

Det svenska försvaret leddes av brigadchefen över Savolaxbrigaden, överste Curt 

Bogislaus von Stedingk.953 Gustaf III nåddes av beskedet i Peippola dit majoren vid 

Savolax infanteriregemente Georg Henrik Jägerhorn anlände från krigsskådeplatsen. 

Enligt J. A. Ehrenströms väl dramatiserade skildring, kom han i en bondkärra och 

liknande urtypen för den litterära schablonen över sändebudet som anländer direkt 

från stridens larm: ”Han såg ut som en röfvare; svart skjorta, trasiga kläder. Söndriga 

stövlar, plumen i hatten afbränd till hälften, det gula fordret i kappan äfven brändt af 

en granat, ansigtet svart af krutrök och damm”. I detta skick hade han enligt 

Ehrensvärd kallats upp till kungen för att avlägga rapport.954  

Till slagets betydelse ur svensk synpunkt bidrog att Göran Magnus 

Sprengtporten, tidigare chef för Savolaxbrigaden, sedan 1786 rysk general, hade 

deltagit i striden och sårats allvarligt. Gustaf III befallde att Sprengtporten skulle 

ställas inför rätta, vilket skedde (i den kärandes frånvaro) vid Åbo hovrätt. Den 9 

februari 1790 föll domen. Sprengtporten dömdes att förlora liv, ära och gods för att 

under krig ha försökt förleda svenska undersåtar mot sin kung, för att ha burit vapen 

mot sitt fädernesland och speciellt för sitt deltagande i slaget vid Porrassalmi. Som 

Göran Magnus Magnusson skulle han, om han ertappades inom rikets gränser, 

halshuggas. Hans gods riket tillföll Kungl. Maj:t. och kronan. Domen liksom också 

stämningen året innan kungjordes i Inrikes Tidningar och andra inhemska och 

utländska tidningar.955 Den synlighet som rättsprocessen mot Sprengtporten gavs kan 

                                                
953 En detaljerad beskrivning av den ryska offensiven och slaget vid Porrassalmi 1789 i Ericson 1992, s. 
87–104. Slaget vid Porrassalmi hejdade den ryska anstormningen så att man kunde rädda förnödenheter 
från förråden i S:t Michel som sedan brändes upp för att inte falla i fiendens händer. 
954 Ehrensvärd 1882. 
955 Gustaf III till Wachtmeister 6.7.1789, Kon. Gustaf III:s bref ... 1860 samt ”Afskrift. Libell, ingifwen til 
Kongl. Hof-Rätten den 10 October 1789”, Fahlu Weckoblad 12.12.1789 och ”Kongl. Maj:t och Rikets 
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jämföras med andra processer om landsförräderi och spionverksamhet under 

krigsåren – och i synnerhet med processen mot Anjalamännen – som också 

iscensatte fiendebilder och demoniserade den inre fienden. Processen mot Gustaf 

Mauritz Armfelt under Reuterholms regim är ett exempel på en liknande användning 

av domsalen som politisk scen. 

I söder började den svenska huvudstyrkan avancera österut i slutet av juni 

månad 1789, delvis för att distrahera den ryska offensiven i Savolax. Gustaf III ledde 

en av de två kårerna som började gå mot Villmanstrand. Kvällen den 25 juni kunde 

kungen gå över gränsfloden Kymmene älv över vilken man byggde en bro. ”Je 

prends possession du territoire ennemi”, sade kungen leende, enligt Ehrenström, 

som var lika medveten som kungen om det symboliska i att överskrida gränser och 

gärna just gränsfloder. Att scenen kommit med i kanslisekreterarens skildring 

förvånar därför inte. ”Alea iacta est”, hade Caesar förkunnat när han gick över 

Rubicon och efter detta var alla andra övergångar av gränsfloder en imitation, eller 

kanske snarare en upprepning, av denna gång. Ludvig XIV:s övergång av floden 

Rhen under det andra holländska kriget 1672–1678 hade blivit ett viktigt konstnärligt 

tema i skildringarna av detta krig. Corneille lät kungen i en dikt över ämnet säga att 

det gällde att överträffa romarna. Själva floden skrämdes av kungens hjältemod.956 

Också Gustaf III:s krig krävde en flodövergång som det symboliska ögonblick då 

man överskrider gränsen och händelsen förekommer därför i Ehrenströms berättelse, 

formriktigt med en replik av kungen själv. Eftersom detta ingalunda var den enda 

gången svenskarna gick över gränsen, utan hela kriget kom att vara ett avancerande 

och retirerande fram och tillbaka, fick denna övergång över Kymmene älv inte 

monumentala proportioner i diktning och målarkonst. Hos Ehrenström försvarar 

scenen sin plats eftersom kungens kår om några tusen man tre dagar senare, den 28 

juni 1789, fördrev ryssarna från Uttismalm. Detta var det första slaget där Gustaf III 

själv ledde sina trupper mot den ryska fienden i strid. 

                                                                                                                                          
Åbo hofrätts i Stor-Furstendömet Finland Dom ... emot för detta Öfwersten i Kgl. Swensk Tjenst och 
Riddaren af Kongl. Maj:ts Swärds-Orden, nu mera Ryske General-Majoren och Kammarherren, samt 
Riddaren af St. Annae Orden, Wälborne Jöran Magnus Sprengtporten... Gifwen i Åbo d. 9 febr. 1790”, 
Fahlu Weckoblad 27.3.1790, och ”Slut ifrån föregående Blad af Höglofl. Kongl. Hof-Rättens i Åbo, 
Dom”, Fahlu Weckoblad 3.4.1790. Kungen följde ärendet Sprengtporten noga och kommenterade det i 
brev till riksdrotsen 28.7.1789, 4.8. 1789, 10.8.1789, 14.11.1789 och 25.4.1790. I brevväxlingen 
kommenterade kungen alla rättegångar om förrädiska stämplingar under kriget. Se även Ramel 2003, s. 
160–165. 
956 Flera dikter och målningar behandlade temat. Kungliga akademien för måleri och skulptur gjorde 1672 
övergången över Rhen till ämne för sin pristävling. Burke 1996, s. 92–93. 
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Segern vid Uttismalm lyftes genast av Gustaf III upp till krigets stora scener 

och hörde naturligt till det planerade bataljgalleriet. Det kom också att ingå i den svit 

av målningar från krigsteatern som Pehr Hilleström d.ä. gjorde. (Bild 14) Direkt efter 

slaget skrev kungen ett brev till kronprinsen som sändes med en kurir till Stockholm. 

Brevet var riktat till den tioårige Gustaf Adolf, men i lika hög grad till en inhemsk 

och utländsk offentlighet. Kungen skrev (här i en version publicerad i Fahlu 

Weckoblad den 1 augusti 1789): 

 

Jag har bekomit twänne Edra bref, Min kära Son, hwarföre Jag tackar Er, och Jag har ej welat 
swara Er förr än Jag kunde skrifwa til Er, at wi sett fienden. Jag omfamnar Er, Min kära Son, 
på det ömaste, för at lyckönska Er dertil, at Edra Landsmän förswarat sit gamla anseende af 
tapperhet. Fiendtelige Tropparne hafwa fäktat tappert, men wåre ännu bättre. Detta måste 
upmuntra Er til det bemödande, at göra Er wärdig, til at wara Chef för et äfwen så ädelmodigt som 
tappert Folk. Jag mår ganska bra, och är altid, m.m.957 

 

Fahlu Weckoblad angav att notisen var kopierad från ”Staats- und Gelehrte Zeitung”, den 

så kallade Hamburger Correspondenten – vars hela namn löd Staats- und Gelehrte Zeitung des 

Hamburgischen unpartayischen Correspondenten – som under denna tid uppenbarligen till 

upplagan var världens största tidning.958 Gustaf III ville uppfostra sin son så att han 

som vuxen skulle kunna axla rollen som ”den fjärde gustaven” och brevets anda och 

begrepp som tapperhet, ädelmod och ett tappert folk hade en pedagogisk funktion. 

Redan som tio år gammal skulle kronprinsen tänka på och förbereda sig inför att han 

i framtiden skulle regera över ett folk. De övriga läsarna – i Sverige och Europa – 

visades i detta brev från en far till hans son kungen av Sverige som en ärans 

förkämpe. Tidningen konstaterade: ”Lycklig det folk, som har en sådan regent, och 

den Son, som har en sådan Fader!”959  

Att denna seger var vunnen, inte endast under kungens övervakande blick, 

utan under hans anförande, gjorde den märkvärdig både i krigets och i kungens 

historia. På den medalj över segern som Vitterhets Historie och Antikvitets 

                                                
957 Fahlu Weckoblad 1.8.1789. 
958 Tidningen hade under 1770-talets slut en stor läsekrets i Sverige. Den utkom fyra gånger i veckan med 
fyra till åtta sidor i kvartoformat. Förutom lärt material gav tidningen ut officiella berättelser och 
diplomatiska aktstycken, vilket gjorde den till ett eftertraktat forum för furstar och regeringar som ville 
föra fram sin egen version av politiska och militära konflikter. Hamburger Correspondenten hade 
konkurrenter i Altonaischer Mercurius, Hamburgische Neue Zeitung och tidskriften Politisches Journal. 
Till största delen bestod det svenska materialet i Hamburger Correspondenten under krigsåren av 
officiella handlingar och relationer. De ryska inläggen var endast av denna typ. Vid sidan av det officiella 
materialet författade Carl Christoffer Gjörwell och Johan Christopher Barfod samt andra korrespondenter 
i Stockholm bidrag till tidningarna i Hamburg. Oscarsson 2001, s. 52–62, 67–69. 
959 Fahlu Weckoblad 1.8.1789. 
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Akademien på kungens befallning planerade och Gustaf III sedermera godkände 

skulle Segern, en bevingad kvinnogestalt, teckna kungens chiffer på en sköld. 

Omskriften skulle lyda: ”Auspicis et Ductu Augusti primigenia”, vilket akademin 

översatte med ”Under konungens eget höga anförande, den först wundna”.960 

Medaljen hör till dem som inte förverkligades, sannolikt för att kungens död avbröt 

arbetet. Däremot målade som sagt Pehr Hilleström en målning över Gustaf III vid 

Uttismalm på vilken kungen, när segern är vunnen, från hästryggen pekar mot 

slagfältet. Segern vid Parkumäki – igen under Stedingk – under samma kampanj i 

norra Savolax den 21 juli 1789, som Gustaf III önskade få förevigat av Desprez 

pensel, gav också upphov till ickerealiserade medaljplaner. Runt en segervård av 

vapen skulle det på medaljens frånsida stå: ”Savolaxia hostibus liberata” (”Savolax 

befriad från fienderne”). Underskriften löd i Vitterhetsakademins förslag ”Cruenta 

clade ad Parkumäki” (”Genom deras blodiga nederlag”). I kungens reviderade 

version hedrades Curt von Stedingk genom texten ”Due C. B. Stedingii ad 

Parkumäki XX Julii MDCCLXXXIX”.961  

I ett brev till Stedingk från Kymmenegård i början av augusti gladde sig kungen 

åt den goda verkan Stedingks seger i Savolax hade haft på den södra armén. ”Ni bör 

låta sjunga Te Deum. I morgon skall jag ordna sammalunda här.”962 Fyra dagar efter 

segern i Parkumäki hade Gustaf III sänt en berättelse om det skedda till riksdrotsen 

och regeringen i Stockholm som anmodades att låta trycka den och sprida den dels 

genom dagspressen och dels i kyrkorna där den skulle uppläsas före tacksägelse.963 

Kungen levde då han skrev brevet i tron att svenskarna under slaget lyckats ta ryska 

fanor och gav exakta instruktioner om hur man skulle begå med dem under 

tacksägelsen i Stockholm, men det visade sig att man endast hade kommit över 

kanoner som inte transporterades till huvudstaden utan genast kom i användning.964 

Parkumäki blev känt i hela riket genom tacksägelsegudstjänster som firades i hela 

                                                
960 Vitterhetsakademien till K. M. __. 3.1791 [datum ofullständigt], Allmänna verks och direktioners 
skrivelser till Kungl. Maj:t. Vitterhets historie och antikvitetsakademien vol. 619, RA, Stockholm, och 
Gustaf III till Fredrik Sparre 6.9.1791, Brev och handlingar rörande Gustaf III:s medaljhistoria, 
Sparresamlingar i riksarkivet E 5485, RA, Stockholm. 
961 Vitterhetsakademien till K. M. __. 3.1791 [datum ofullständigt], Allmänna verks och direktioners 
skrivelser till Kungl. Maj:t. Vitterhets historie och antikvitetsakademien vol. 619, RA, Stockholm.  
962 Gustaf III till Curt von Stedingk 7.8.1789, Proschwitz 1992, s. 355. 
963 Tacksägelse ... Parkumäki 1789. Tacksägelsen och ”Berättelse, om Swenske Trouppernes seger wid 
Parkumäki uti Sawolax, den 21 Julii” i Modee 
964 Gustaf III till Wachtmeister och rådet 25.7.1789 och 30.7.1789, Kon. Gustaf III:s bref ... 1860. 
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riket, i alla kyrkor – enligt kungens önskemål i ”både Lutherska, reformerta och 

Katholska samt i Wåre Ministrars kapell”.965  

I slutet av juli 1789 förflyttade Gustaf III sitt högkvarter till Kymmenegård och 

hans direkta engagemang riktades mot Skärgårdsflottan. General Meijerfelt fick ta 

över befälet av kungens trupper. Kungen besökte ofta skärgårdsflottan och C. A. 

Ehrensvärd, som var flottans befälhavare, kom ofta i land och avlade rapport. På 

morgonen den 24 augusti 1789 kom översten Måns Rosén von Rosenstein i land för 

att rapportera om läget. Ett känslosamt avsked ägde rum innan han återvände till 

flottan. Klockan nio inleddes bataljen med den ryska skärgårdsflottan under furst 

Nassau-Siegen. Bataljen slutade i rysk seger och den svenska flottans situation var 

länge oviss. Kvällen den 26 augusti fick kungen beskedet att dryga trettio svenska 

skärgårdsfartyg under överste Dankvarts befäl var på väg mot Svartholms fästning. 

Kungen, greve Ehrensvärd, överste Klercker och major Cronstedt reste till Lovisa 

för att möta Skärgårdsflottan. Syftet var, enligt Ehrenström, att hindra missnöje och 

missmod att sprida sig från befälet i hamnen vid Svartholm till dem som anlände 

överlevande från Svensksund.966 Igen strävade man alltså efter att med kungens 

närvaro hindra missnöje från att sprida sig och i stället skapa kämpaglöd och 

entusiasm. Det första slaget vid Svensksund var ändå en förlust och någon plats i 

Gustaf III:s bataljgalleri blev det inte, ej heller några festligheter eller 

tacksägelsegudstjänster. Ehrensvärd fick stora korset av Svärdsorden och Cronstedt 

befordrades till överstelöjtnant, men den förre beordrades därefter till Skåne medan 

den senare sändes till Pommern. Kungen skrev en överslätande beskrivning av 

slagets gång som publicerades i utländska tidningar och fick fursten av Nassau-Siegen 

att ilskna till.967 

Under 1789 års kampanj gjorde kungens favorit, överstekammarjunkaren och 

generaladjutanten Gustaf Mauritz Armfelt ett namn åt sig som krigsman då han 29–

30 september ledde svenska trupper mot det ryska fästet på Elgsö nära Barösund i 

västra Nyland. Ryssarna fördrevs från Barösund, men fortsatte att kontrollera den 

nyländska kusten till slutet av oktober. Stormningen av Elgsö uppmärksammades 

                                                
965 Kon. Gustaf III:s bref ... 1860, 25.7.1789. Några tal hållna i samband med tacksägelse och uppläsande 
av berättelsen om segern gavs också till trycket. Se Norberg 1789 och Schuan 1791. I Fahlu Weckoblad 
publicerades 26.9.1789 vicepastorn och komministern P. Löfdahls uppmuntringstal vid 
tacksägelsegudstjänsten i Enviks kapell. J. P. Lindh i Örebro gav 1789 ut två snarlika skillingtryck som 
hyllade de svenska segrarna vid Uttismalm och Parkumäki 1789 samt örlogsflottans seger utanför Öland 
samma sommar. Se Swea barn erindran om lof och tacksägelse 1789a och 1789b.  
966 Ehrenström 1882, s. 214–221. 
967 Ehrenström 1882, s. 226–227, nämns även i augusti 1789 i Hedvig Elisabet Charlotta III, 1907. 
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speciellt i Dalarna eftersom traktens ”egna gossar” där deltagit i riktig krigföring.968 

Armfelts tilltag väckte uppseende eftersom brigaden inte hade haft någon kanon, 

utan förlitat sig på sina bajonetter.969 Den offentliga berättelsen över drabbningen var 

mera dramatisk och färgstark än vanligt. Brigadchefen och hans kårer irrade 

borttappade i den mörka skogen och löjtnant Holmdorff av Bohusläns bataljon 

räddade Armfelt genom att rusa fram och med axeln stöta till en rysk kanon så att 

kulan flög upp i luften i stället för att riktas mot brigadchefen.970 Denna anekdot 

levde vidare så att den dyker upp i bildserien ”Nordischer Kriegsschauplaz” (nr 14), 

med undertexten ”Attaque der k: schwedischen Truppen auf der Insul Elgsö an der 

finnländischen Küste, zwischen Helsingfors und Ekenas am 30ten Sept: 1789 unter 

Com:do des Brigade-Chef v: Armfelt, wo der Lieutenant Holmdorf eine feindliche 

russische Kanone mit der Schulter währenden Schus aufhob.” (Bild 20) 

Sommaren 1790 såg fyra krigshandlingar som av Gustaf III införlivades i det 

planerade bataljgalleriet: slagen vid Valkeala den 29 april och Fredrikshamn den 15 

maj, utbrytningen ur Viborgska viken (”Viborgska gatloppet”) den 3 juli och slutligen 

andra slaget vid Svensksund 9–10 juli 1790. Av dessa har det sista slaget, under vilket 

svenska skärgårdsflottan en vecka efter utbrytningen ur blockaden i Viborgska viken 

besegrade den ryska skärgårdsflottan, i eftervärldens ögon på ett naturligt sätt 

överskuggat de andra. När Gustaf III och hans kår de sista dagarna i april hade 

lyckats fördriva fienden från sina ställningar i Valkeala kunde man ändå inte veta att 

en större seger ännu återstod. Kungens mod och truppernas lojalitet och nit 

skildrades i den berättelse om segern som rapporterades i pressen. ”Klockan nalkades 

til 6 [e.m.], och således war kort dager. Det som skulle göras, skulle ske hastigt; 

troupperna hade gjort en lång marche; med på Konungens tilfrågan om de wille rasta 

                                                
968 Armfelt hade utsett ett brigad bestående av 300 bohuslänningar, 100 värmlänningar och 100 dalkarlar 
som tillsammans med honom landsteg på Elgsö. Den ryska förskansningen bestod av 440 man. Tegnér 
1883, s. 311. Det rojalistiska organet Fahlu Weckoblad hängav sig åt stormningen i flera veckor. 
17.10.1789 ingick utdrag av Armfelts rapport, daterad i Ingå kyrkby 30.9.1789. De följande två veckorna, 
24.10.1789 och 31.10.1789 följde en utförlig och dramatisk berättelse av signaturen ”C. N.” daterad i 
Ingå 1.10.1789. Första delen av skildringen avbröts på ett ställe där Armfelt och en mindre del av hans 
brigad var borttappade i den mörka höstskogen. Förutom dessa offentliga rapporter publicerade tidningen 
ytterligare en dikt av den lokala skalden Erik Adolf Windahl som året innan hade bidragit med flera dikter 
om kungens besök i Falun och frikårsaktiviteter. Den mera kända skalden Gustaf Engzell, som i egenskap 
av regementspastor hade följt dalkarlarnas regemente till Finland hösten 1789, bidrog 7.11.1789 med en 
berättelse och ett tal hållet i Ingå kyrka. Engzell har också hyllat Armfelt i dikt. Det gjorde också Bellman 
som skrev en visa – ”Öfver affairen vid Ingo 1789” till melodien av ”Borgerskapets tapto”. Engzell 1790, 
Bellman, standardupplagan 1957, s. 203. 
969 Hedvig Elisabet Charlotta III, 1907, s. 182–184. 
970 ”Utförlig berättelse” i Fahlu Weckoblad 31.10.1789. Även Tegnér 1883, s. 311–312. 
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eller genast anfalla fienden, innan mörkret påkom? Swarades med en röst: Ja.”971 

Kungens generaladjutant greve Gustaf Wachtmeister sårades vid attacken i armen 

och steg av sin häst ”halfdånad dignande wid en sten”, men kvicknade enligt 

rapporten till och rapporterade till kungen vilka order som ännu måste ges till 

kolonnen, varvid Gustaf III befallde generaladjutanten av flygeln Otto Wrede att 

återställa ordningen.972 Denna incident förevigades sedermera av Pehr Hilleström i en 

lavering och i några oljemålningar. (Bild 21 och 22) 

Tacksägelsegudstjänst firades i hela riket. Den 2 maj 1790 sjöngs Te Deum i 

Valkeala varefter Gustaf III förlänade nådevedermälen som belöning. 

Generalmajoren af Pollet utnämndes till kommendör av Svärdsorden. 

Generalmajoren Pauli, överstelöjtnanten Påhlman och kapten Berell förärades värjor. 

Ytterligare utsågs tolv riddare av Svärdsorden och tjugotre officerare befordrades en 

grad. Medaljer delades ut till förtjänta underofficerare och soldater.973 Efter detta 

anhöll Pauli, Pollet och Wachtmeister att kungen själv måtte anta stora korset av 

Svärdsorden. Alla närvarande regementen förenade sig i detta önskemål som kungen 

slutligen biföll. Ordenstecknet fästes genast på stället på kungens bröst i officerarnas 

och de i fyrkant uppställda truppernas närvaro.974 

Segern vid Valkeala överskuggades dock snart av andra segrar. Kungen 

förflyttade sig till skärgårdsflottan och tog själv över befälet. Det första krigsårets 

anfallsplaner mot Petersburg och idén om ett överraskningsanfall aktualiserades igen 

under det tredje krigsåret. Örlogsflottan genomförde den 13 maj ett anfall mot Reval 

under vilket man förlorade ett linjeskepp. Den 15 maj slog skärgårdsflottan under 

Gustaf III än en gång till mot Fredrikhamn där en rysk skärgårdseskader låg under 

upprustning. Flera ryska fartyg togs eller förstördes och flera troféer erövrades.975 

Dessa transporterades till Stockholm för att där uppsättas i kyrkan vid Te Deums 

avsjungande. Kungen sände riksdrotsen en omständig beskrivning av hur man skulle 

begå med troféerna vid tacksägelsegudstjänsten. En ritning över en träram överklädd 

                                                
971 ”Berättelse om Inbrottet af Swenska Armeen i Fiendens Land och Attaquen, samt Segren wid Walkiala 
under Hans Maj:ts Konungens anförande, och under Honom Commenderande General-Majorerne Polett 
och Pauli”, Fahlu Weckoblad 15.5.1790. 
972 ”Berättelse...”, Fahlu Weckoblad 15.5.1790. 
973 Fahlu Weckoblad 22.5.1790, Areen & Lewenhaupt I, 1942, s. 203. En förteckning över ”belöningarne 
och promotionerne” sändes av kungen till riksdrotsen samma dag, 2.6.1790, att införas i tidningarna och 
levereras till ordenssekreteraren. Gustaf III till C. A. Wachtmeister 2.6.1790, Kon. Gustaf III:s bref ... 
1860. 
974 Paulis, Pollets och Wachtmeisters rapport till ordenskapitlet daterat 24.5.1790, uppläst i kapitlet 
22.11.1790. I Areen & Lewenhaupt I, 1942, s. 202–204, Ehrenström 1882, s. 243. 
975 Glete 1992, s. 156–159. 
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med blått kläde och kronor bifogades.976 Efter segern vid Fredrikshamn beordrade 

kungen att både skärgårdsflottan och linjeflottan skulle segla mot Finska vikens 

innersta del i en manöver som påminde om planen att hota kejsarinnan i hennes egen 

huvudstad. Strategin lyckades inte och de två flottorna med kungen och hertig Karl 

blev instängda i Viborgska viken. Under den månad som flottorna var blockerade 

försökte man avancera landvägen, men misslyckades. Kungen besökte en gång 

general Pollet som hade sitt högkvarter på Björkö på Karelska näset. Gustaf III 

uppsökte prästgården och samtalade med prästen bland annat om den kalk som han 

förärat församlingen vid sin genomresa år 1777.977  

Den 3 juli 1790 inleddes en utbrytning ur den ryska blockaden som av både 

Ehrenström och Oxenstierna har beskrivits som ett stycke heroiskt drama.978 Kungen 

och hertigen kom ur det hela med livet i behåll, men linjeflottan var i det närmaste 

totalförstörd. Skärgårdsflottan var mindre skadad och stannade enligt kungens beslut 

vid Svensksund för att invänta fienden under furst Nassau-Siegen. På Katarina II:s 

tronbestigningsdag den 9 juli 1790 (n.st.) anföll fursten. Följande morgon var han 

slagen. Segrarna vid Fredrikshamn och Svensksund 1790. Den 16 juli 1790 nådde 

budskapet om skärgårdsflottans seger Stockholm med kuriren, kungens flygeladjutant 

friherre Stiernblad.979 Den 22 juli, på drottningens namnsdag, sjöngs Te Deum i 

kungens närvaro vid skärgårdsflottan i Finland. Ett tält hade slagits upp på Seitskär 

utanför Kotkaön där gudstjänsten hölls. Kungen anlände omgiven av sin stora vakt i 

slup från jakten Amadis. Efter gudstjänsten avlossades kanoner från hela flottan, 

kungen höll ett tal som hyllade det mannamod som flottans befäl och manskap visat. 

Gustaf III tilldelade officerarna i Arméns flotta (skärgårdsflottan) hederstecknet att 

som kungens liv- och hustrupper få bära blått och gult sidenskärp som han också 

själv sedermera kom att bära. Sedan kungjordes befordringar och utnämningar. 

Flaggkaptenen överste Cronstedt dubbades till riddare av Svärdsordens stora kors. På 

eftermiddagen var femtio kuvert dukade under ett tält på däcket till Amphion. Alla 

officerare med tromans värdighet vid skärgårdsflottan och vid lantarmén som deltagit 

                                                
976 Gustaf III till C. A. Wachtmeister, utan datum (nr 89) 19 eller 20.6.1790, Kon. Gustaf III:s bref ... 
1860.  
977 Ehrenström 1882, s. 265-266. Om kalken, se Olausson 1998a. 
978 Ehrenström 1882, s. 269–273, Frykenstedt 1972, s. 55–59, om Oxenstiernas äreminne över Gustaf III i 
Svenska Akademien 1794.  
979 Fahlu Weckoblad 24.7.1790. 
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i slaget inbjöds till måltiden. Påbud gavs om föranstaltande av tacksägelsegudstjänster 

i rikets alla kyrkor.980  

Den 21 juli 1790 bars de vid Svensksund tagna troféerna av två kompanier av 

Smålands kavalleriregemente in från Haga till Stockholm för att där ställas ut till 

allmänt beskådande på slottets västra fasad. En stor folkhop följde händelsen enligt 

Johan Hjerpe som beskrev det hela i sin dagbok. Följande dag följde Hjerpe med den 

kungliga processionen ”som var rätt lysande” från slottet till Storkyrkan. Alla troféer 

bars i processionen till kyrkan. Bland troféerna uppmärksammades speciellt den gula 

ryska kejserliga flaggan.981 Flaggan framträder tydligt på den tavla föreställande 

festtåget i Stockholm efter segern vid Svensksund 1790 som Hilleström målade. 

Hilleström har målat en skog av flaggor som bärs in i Storkyrkan. Borgerskapets 

infanteri bildar häck och mellan två infanterister kan man se kronprinsen och kungen 

i processionen. Framför den bärs den kejserliga flaggan.982 

Den 18 maj 1789 hade Gustaf III instiftat de två belöningsmedaljerna ”för 

tapperhet i fält” och ”för tapperhet till sjöss” avsedda för underbefäl och meniga 

soldater. För officerarna fanns Svärdsorden. Framgångarna vid Fredrikshamn och 

Svensksund 1790 gav dock anledning att utforma minnes- och belöningsmedaljer 

också för officerskåren. Gustaf III skrev redan kvällen efter slaget vid Fredrikshamn 

till Vitterhets historie och antikvitetsakademin för att låta akademin göra förslag på 

hur medaljen skulle se ut. Oval skulle den vara, bestämde kungen, som också tyckte 

att språket gärna kunde vara svenska. Eftersom segern vid Svensksund snart kom att 

överskugga händelserna vid Fredrikshamn kom tapperhetsmedaljen att utformas så 

att den fanns i tre varianter, för dem som deltagit vid Fredrikshamn, dem som 

deltagit vid Svensksund och dem som deltagit vid båda sjöslagen. Kungen själv bar 

en medalj av det sistnämnda slaget. Tecknen, i guld eller silver och i två storlekar, 

gick till dem som fört befäl på de stridande svenska fartygen. Medaljer överräcktes ett 

halvt år efter krigsslutet vid en ceremoni i Slottskyrkan den 13 februari 1791, på 

tjugoårsdagen av Adolf Fredriks död och Gustaf III:s tronbestigning. Följande 

sommar, på årsdagen till slaget vid Svensksund, den 10 juli 1791 utdelades medaljer 

på Sveaborg för dem som inte varit i Stockholm i februari. Då hade det det gått 

nästan ett år sedan freden slutits mellan Sverige och Ryssland vid Värälä den 14 

                                                
980 Ehrenström 1882, s. 301, Bonsdorff 1932. 
981 Johan Hjerpes dagbok 21 och 22.7.1790, 31.7.1790, F 524b, UUB. Fahlu Weckoblad 14.8.1790, 
Gustaf III till C. A. Wachtmeister 25.7.1790, Kon. Gustaf III.s bref ... 1860. 
982 Cederblom II, 1929, bild 33. 
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augusti 1790.983 Äran och tapperheten var för officerarna, och Gustaf III, lika aktuella 

dygder under fred som under krigstid. 

På samma sätt som ceremonier, gränsöverskridanden, sjöslag och drabbningar 

under krigsåren hade gestaltats som publika föreställningar var fredsförhandlingarna 

mellan de två plenipotentärerna friherrarna Otto Igelström och Gustaf Mauritz 

Armfelt noga regisserade uppvisningar av diplomati, finess och styrka. Fredstraktatets 

underskrivande, ratifikationen och utväxlingen av ratifikationerna skedde med känsla 

för stil, symboler och scener. Freden fastslogs inte endast genom högtidliga 

ceremonier, utan också genom att de svenska och ryska officerarna försäkrade 

varandra sin uppriktiga vänskap genom skålar, omfamningar och kyssar.984 

Den 16 augusti 1790 reste Gustaf III från Värälä till Svensksund för att dagen 

därpå ta avsked av skärgårdsflottan. Han återvände till Värälä för att underteckna 

fredstraktatet och närvara vid utväxlingen av de ratificerade fördragen. Den 23 

augusti lämnade han Kymmenedalen och reste över Tavastehus till Åbo. Den 30 

augusti 1790 mottogs kungen i Stockholm. Han anlände i procession från Haga, kom 

först till Storkyrkan för att göra bön, fortsatte till rådhuset och därefter till slottet. 

Gud och Stockholms borgerskap fick här det omedelbara tacket. Följande dag var 

tacksägelse i alla Stockholms kyrkor. En procession som ”prunkade av statslivréer”, 

med troféer, Te Deum och kanonsalut ramade in den vunna freden.985 Den 8 

september avrättades överste Johan Henrik von Hästesko som den enda av de under 

vintern 1788–1789 häktade Anjalamännen. I övrigt präglades hösten av fredsfester.  

 

 

                                                
983 Lagerqvist 2006. 
984 Se vidare Knapas 1997. Ehrenström 1882, s. 303–330. 
985 Ehrenström 1882, s. 329–330, Johan Hjerpes dagbok 28–30.8.1790, F 524b, UUB.  
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14 Teatrikalitetens triumf 

 

I studiet av Gustaf III:s ryska krig 1788–1790 kan man tala om krigsteater och 

rollspel på två nivåer som ovan har undersökts genom en framställning som har följt 

kriget från utbrott till fredsslut. Undersökningen har för det första visat att ett 

kulturellt betingat referensfält inverkade på krigsteaterns utformning, som hade sina 

litterära, teatrala och konstnärliga sammanhang. För det andra har krigets betydelse 

som uttryckligen Gustaf III:s speciella berättelse och scen undersökts som en viktig 

aspekt av krigsteaterns repertoar 1788–1790.  

Erövrade och utställda fanor som manifesterade krigaräran, skeppsnamn som 

band samman flottan med den samtida dramatikens eller fornhistoriens berättelser, 

symboliska datum samt tal och handling som var bekant från dramatik, konst och 

litteratur – allt detta förekom i krigets verklighet. Hertig Karl stod demonstrativt på 

chefsskeppets däck under slaget vid Hogland, hertig Fredrik sökte sig till 

Ulrikasborgs berg i Helsingfors under samma sjöslag och Gustaf III styrde sin färd 

mot Dalarna och Mora stenar liksom Gustaf Vasa efter det danska anfallet. Samtliga 

följde en existerande förebild eller berättelse i sitt handlande. De hade litterära eller 

historiska förlagor för sitt agerande samtidigt som de själva handlade på ett sätt som 

kunde göra dem själva till aktörer i en berättelse.  

Valda ryska exempel har också visat att denna historiskt symbolbärande 

dimension av kriget var lika levande och påtaglig på rysk sida. Krigsteatern var också 

ur ryskt perspektiv fylld med tecken som betecknade något utöver sig själv: namn, 

symboler, datum och berättelser. Kejsarinnans tronbestigningsdag 1762, den ryska 

fornhistorien, de antika standardsymbolerna och Peter den store var aktiva 

komponenter i det ryska kriget. På samma sätt gjorde den redan kanoniserade 

svenska berättelsen om Vasaätten, den götiska historien, den klassiska mytologin och 

den samtida teaterrepertoaren sina avtryck i den svenska krigsverkligheten. 

De från historien och konsten bekanta förebilderna, symbolerna och 

berättelserna formade uttryckligen i hög grad de skrivna, berättade, målade eller på 

annat sätt skapade återgivningarna av krigets händelser. Verkligheten och händelserna 

på krigsteatern och de därpå följande återgivningarna och skildringarna måste skiljas 

åt i en historisk behandling av kriget, men lika viktigt har varit att visa att dessa 

dimensioner inte är avskilda enheter. Handlingen på krigsteatern är i dag nåbar för 

oss endast genom återgivningar och avbildningar, men redan i sin samtid har 
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återgivningarna och handlingarna på krigsteatern levat i ständig växelverkan och 

symbios med varandra där påverkan har gått åt bägge hållen.986 Diktningen har gett 

modeller och exempel att imitera och leva ut i verkligheten och verkligheten har 

format skildringarna och berättelserna. Relationen mellan återgivningarna i skrift, bild 

eller annan form och den omgivande verkligheten har också byggt på annat än 

imitatio. I det material som här behandlats har också persuasio, övertalning, varit en 

viktig komponent. Texter och bilder har skapats som partsinlagor i de konflikter som 

kriget födde. Krigsskildringarna och avbildningarna har emellertid inte här 

undersökts utgående från vad som var historiskt sant eller falskt, trovärdigt eller 

osannolikt. Blickpunkten har varit på vilka berättelser, roller, relationer och konflikter 

som skapades, på avbildningarna som just bilder, dramatiseringar eller visioner.987 Det 

är mekanismerna och stoffet i krigets teatrikalitet både på själva krigsteatern och i 

berättelserna och bilderna som har varit av intresse, frågan om verkligheten bakom 

berättelsen har varit av sekundär betydelse.  

Återgivningarna behandlade den goda fursten och tyrannen som filosofiska 

och retoriska typgestalter. De behandlade hjältemodet i olika uppenbarelseformer 

och eftersom det handlade om krig och inbördes konflikter behandlade de egennytta, 

trolöshet och feghet som motsatser till rättrådighet, medborgerlighet och kärlek till 

kung och fädernesland. Berättelserna skapade genom dessa typer och egenskaper en 

dygdernas och lasternas moraliska teater som var minst lika aktuell, sann och konkret 

som de segrar och förluster som kunde räknas i antalet soldater eller kanoner, i vunna 

eller avträdda områden. Samtidigt skapades ”den skönaste fasa” av kriget. Det blev 

ett minnesmärke över tapperhet och krigsmannaära där de teatrala scenerna, 

explosionerna, eldsvådorna, magnifika skeppsuppställningarna, målmedvetna 

befälhavarna samt med ära döende krigsmännen utgjorde en anslående anblick. 

Betraktaren, läsaren eller åhöraren kunde rysa inför blod och kanonrök, offra en tår 

åt de drabbade eller fäderneslandet samt begrunda dödens skönhet och fasa, eller 

livets obeständighet. Det var samma känslor som man lät skölja över sig också på 

teatern eller operan, eller vid romanläsande.988  

Gustaf III:s ryska krig har ofta behandlats utgående från vad som var realistiskt 

eller världsfrånvänt, sant eller falskt, nödvändigt eller onödigt. Att studera kriget 

inom ett annat system än det som kräver objektiv sanning och materiell realism har 

                                                
986 Jfr Lotman 1984b. 
987 Jfr Davis 1987. 
988 Vincent-Buffault 1991. 
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visat sig fruktbart.989 Syftet har inte varit att förneka militära misslyckanden, 

ekonomiska tillkortakommanden, politiskt missnöje eller krigets vardag som också 

präglades av hunger, sjukdomar, brist och död. Den kulturhistoriska metoden som 

studerar betydelser och referenssystem bakom begrepp, namn och symboler och som 

söker kulturella scheman och koder bakom aktörernas handling har gjort det möjligt 

att belysa andra sammanhang än de traditionellt krigshistoriska eller politiska.  

Förutom denna krigets allmänna kulturhistoria har kriget i denna 

delundersökning uppmärksammats som en scen för Gustaf III:s rollspel inför sina 

undersåtar och Europa. Detta rollspel kan inte till fullo förstås utan den allmänna 

bakgrunden. Undersökningen har visat att Gustaf III:s sätt att inta scenen på 

krigsteatern inte enbart behöver eller kan förklaras med ett personligt intresse för att 

göra teater av sitt liv. Ej heller kan Gustaf III:s agerande bara förklaras med en 

”hysterisk personlighet” eller ”narcissistisk läggning”.990 Gustaf III på krigsteatern – 

som tapper befälhavare, kärleksfull och sträng landsfader, framsynt försvarare av sitt 

folk och rikets ära – var en variation av konsten att härska, sådan som den hade 

utvecklats av kungen under de knappa två decennier han hade suttit på tronen. 

Kriget utgjorde inte något avbrott eller någon anomali, utan en följdriktig utveckling. 

Teman som Vasablodet, endräkten, friheten, äran, relationen till de ofrälse stånden 

och kärleken till fäderneslandet ingick som byggstenar i Gustaf III:s andra projekt. 

Med en känsla för stundens krav och en bred repertoar för sitt härskarskap 

improviserade sig kungen fram och varierade de aktuella rollerna genom de politiska 

och militära kriser som mötte honom i kriget, även om själva beslutet om krig verkar 

ha byggt på en felbedömning av opinionerna i landet och det teatrala framträdandets 

politiska kraft.991  

                                                
989 Det är ett system som ur sina olika förutsättningar bl.a. har tydliggjorts av Delblanc 1965, Lotman 
1984a & 1984b, Burke 1996, Knapas 1997 och Knapas 1998. 
990 Jfr Lönnroth 1986a, Rystad 1992. 
991 Rystad 1992, Lönnroth 1998a. 
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Konungaskap var inte på 1700-talet detsamma som plikttrogen förvaltning av ett 

ämbete. Med detta som utgångspunkt har Gustaf III:s regeringstid och härskarskap i 

denna avhandling behandlats i tre delundersökningar. Frågan vad konungaskapet 

istället bestod av har belysts genom studier av tre områden inom vilka Gustaf III 

utövade makt genom i första hand symboliska medel. Kungen har här studerats i 

sammanhang och handlingar som tidvis har värderats som ytliga, fåfänga och 

pompösa: i sin användning av nådevedermälen, i ceremonier, retorik och emblematik 

i relation till den år 1776 grundade hovrätten i Vasa samt i kriget 1788–1790 som 

inleddes med stora ambitioner och avslutades med en status quo fred.  

Två principiella utgångspunkter har styrt detta arbete. För det första har här 

inte gjorts några värderingar angående det ändamålsenliga, kloka eller rättrådiga i de 

politiska instrument och föreställningar som har behandlats. För det andra har inga 

jämförelser mellan det föreställda och retoriska och det faktuella eftersträvats. En 

förståelse för den politiska föreställningsvärlden och de sammanhang som den 

uttrycktes i har sökts genom försök att återskapa 1700-talets egen förståelsehorisont 

och i den amtida politiska kultur som präglade Gustaf III.  

Under hela 1700-talet och kungens egen regeringstid uttrycktes flera 

ståndpunkter och långt ifrån alla var införstådda med kungens ideal och medel. Här 

har kungens idévärld och motiv dock inte jämförts eller värderats i jämförelse med 

andra, utan det gustavianska systemet har studerats i sig själv, utgående från sina egna 

förutsättningar och utan någon önskan att varken försvara eller fördöma det. I 

undersökningen om de kungliga nådevedermälena har detta varit speciellt 

betydelsefullt. Nådevedermälenas symbolvärld och förläningspraxis måste beskrivas 

utan hänsyn till moderna föreställningar om nytta, merit och jämlikhet. Det har varit 

viktigt att undvika moraliserande begrepp och konstruktioner som utgår från senare 

tiders ambivalenta eller direkt kritiska förhållningssätt till ordensväsende, hierarkier 

eller monarkier. Sven Delblancs av 1960-talets ideal och synsätt präglade uttryck 

”ärans demokratisering” har därför här kritiserats som delvis missvisande.  

Att behandla ordnar och andra nådevedermälen utgående från de villkor och 

föreställningar som präglade och styrde dem som förlänade och bar dem är inte 

oproblematiskt. Uppgifter om ärekära och högfärdiga mottagare eller insmickrande 

och mutande givare smyger sig in i litteraturen, men begränsar förståelsen av 

nådevedermälet i 1700-talets värld till en begränsad aspekt av ett totalsystem. På 

samma sätt som det är möjligt att diskutera 1700-talets panegyriska litteratur, utan att 
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först (bort)förklara författarens motiv och ursäkta författargeniet som lånat sin penna 

åt ”ovärdiga” syften, är det möjligt att behandla nådevedermälen utan invändningar 

mot det rationella eller seriösa.992  

I frågan om Vasa hovrätt, som grundades år 1776, har frågan huruvida 

hovrätten behövdes eller förbättrade rättskipningen – Axel von Fersen d.ä. sade nej – 

av samma orsak lämnats utanför undersökningens frågeställning eftersom den inte 

belyser den valda problematiken. Syftet är inte att studera om Gustaf III slösade tid 

och pengar på ett projekt som inte förbättrade de finska undersåtarnas rättsliga 

situation, en fråga som ur ett social- eller lokalhistoriskt perspektiv kan äga stort 

intresse. Hovrättens ceremonier, insignier och arkitektur förmedlade redan i sig sitt 

för Gustaf III viktiga budskap oberoende av den praktiska tillämpningen. Detta 

faktum för över till avhandlingens andra principiella utgångspunkt: att inte utgå från 

eller göra jämförelser mellan föreställningarnas idéplan och faktahistoriens 

”egentliga” verklighet. Detta är explicit uttalat i avsnittet om krigsteatern, men gäller 

alla tre delar. Symbolerna, idéerna och bilderna utgör en verklighet i sig själv och kan 

inte enbart förstås genom en jämförelse med ett skenbart mera reellt faktaplan. 

Tvärtom visar det sig att föreställningarnas nivå uttryckligen missförstås och 

snedvrids om de i första hand betraktas genom ett facit bestående av det som 

”egentligen hände”. Relationen mellan föreställningarnas historia och händelsernas 

historia är, som det framkommer i del tre, långt mera komplex. 

I del ett är utgångspunkten att det är den kungliga nådens idéplan som är 

undersökningens huvudsakliga objekt. I del två besvaras frågan hur och varför bilden 

av en styrande reformatorkonung med drag av enväldig monark skapades. I den 

avslutande delen har en samtida förståelse av Gustaf III:s ryska krig sökts i de idéer 

och föreställningar som artikulerades under kriget i form av ceremonier, dikter och 

målningar, men också i det sätt som litterära och filosofiska roller eller exempel 

aktualiserades och spelades ut under kriget och förverkligades i scener på den reella 

krigsteatern. Undersökningen utmanar den gängse bilden av kriget 1788–1790, och 

krig överlag, genom att identifiera det litterära och teatrala i själva krigshandlingarna 

och att betrakta ceremonier och processioner som viktiga delar av kriget, för bägge 

stridande parter. I militärhistoriska skildringar av kriget 1788–1790 har krigsdiktning, 

gravyrer och målningar, ifall de inte enbart varit illustrationer, alltid utsatts för en 

                                                
992 Jfr Bo Bennich Björkmans (1970) begrepp ”författaren i ämbetet” som angriper frågan om den 
tidigmoderna författarrollen.  
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granskning som ställt frågan om återgivningarna motsvarar verkligheten: återges 

soldaternas eller skeppens positioner, rörelser och utformning sanningsenligt? Ofta 

har forskarens syfte varit att se om man genom enskilda målningar – eller skildringar 

som Hiertas journal över sjöexpeditionen 1788 – kan få ytterligare information om 

någon del av krigets förlopp. Här har dock det konstnärliga och litterära materialet 

använts på ett annat sätt. Konsten har inte granskats mot bakgrunden av 

verkligheten, utan tvärtom. Skeendena på den verkliga krigsteatern har undersökts 

mot bakgrund av konventioner, koder, gester och repliker i konsten.  

För avhandlingen har tidigare forskning om den samtida vältaligheten, 

teatrikaliteten och hov- och ceremonikulturen samt studier om centrala begrepp i 

1700-talets idé- och tankevärld hjälpt att betrakta de studerade företeelserna och 

aktörerna utgående från sina egna villkor. Genom denna litteratur har det varit 

möjligt att skapa en bild av underförstådda normer, förutsättningar och idémönster – 

kungamaktens politiska kultur – som definierade hur kungen och undersåtarna kunde 

och ville agera. Avhandlingens idé att en historisk förståelse av Gustaf III:s 

konungaskap inte endast kan sökas i kungens personlighet, utan tvärtom i hög grad 

också finns utanför kungen i kunskap om tidens retorik, begrepp, symboler och 

diskurser får stöd i arbeten av många historiker och litteraturvetare. Denna 

undersöknings bidrag är att visa hur de gustavianska begreppen och metaforerna 

aktualiserades, blev politiskt verksamma, och ibland deaktualiserades genom konkreta 

sammanhang, i Stockholm, Vasa, Fredrikshamn, Mora eller Göteborg. Det är ”i 

praktikerna, de verksamheter, institutioner, seder och traditioner vari livet 

gestaltas”993 som detta arbete har sökt och funnit nycklarna till Gustaf III som 

maktutövande kung. 

”Gustaf III inför sina undersåtar” är avhandlingens titel eftersom kungen i hög 

grad formade sitt konungaskap i relation till och samverkan med undersåtar av olika 

stånd. Han agerade ständigt, i smått och i stort, inför sina undersåtar. Hans syn på 

förhållandet mellan kungen och undersåtarna, eller ”medborgarna”, avgjorde hur han 

dirigerade det politiska livet i det svenska riket och utformade kungarollen. Men vad 

är då egentligen denna roll – ”den stora rollen”? I avhandlingens tre delstudier har 

Gustaf III behandlats inom sina egna iscensättningar. Han har skapat scener med och 

inför hov, riksdag, borgerskap, allmoge, officerare och soldater. Scenerna har 

aktualiserat och tematiserat föreställningar om kungen själv, undersåtarna, 

                                                
993 Lindberg 2003, s. 16. 
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fäderneslandet, rättvisan, äran och nåden. Detta skall inte förväxlas med 

uppfattningen att Gustaf III iklädde sig flera roller, eller en stor roll med olika 

variationer. Gustaf III inför sina undersåtar var inte en teaterroll som kungen 

klistrade på ett sannare eller verkligare jag. En sådan uppfattning motsvarar inte 

1700-talets sätt att betrakta en kunglig person och härskarskap.  

Gustaf III spelande ”den stora rollen” är en på många sätt tankeväckande och 

medryckande metafor, men den kan också hindra oss från att se vidare och nyanserat 

på vad denna roll egentligen var. Synen på den individuella personligheten har efter 

Immanuel Kant och den idealistiska 1800-talsfilosofin präglats av en dikotomi mellan 

personlighet och persona, mellan individen och rollen. Men det är en dikotomi som inte 

hade hunnit prägla Gustaf III eller hans gelikar i de europeiska 1700-talsmonarkierna. 

”Den stora rollen” är därför på sitt sätt en politisk eller tendentiös sentida metafor. 

Erik Lönnroth som med boken Den stora rollen (1986) lanserade begreppet – som 

dock implicit hade formulerats och använts redan av tidigare forskargenerationer, av 

Odhner, Schück och Olle Holmberg – kommenterar ett brev av Gustaf III till 

Katarina II efter fredsslutet 1790: ”Brevet är så falskt att det skriker om det, men det 

får bedömas som ett politiskt utspel och inte som ett personligt dokument i egentlig 

mening.”994 Denna avhandling visar att någon skillnad mellan ”politiska utspel” och 

”personliga dokument” inte kan förklara Gustaf III:s konungaskap, lika lite som det 

kan förklara Katarina II:s eller Fredrik II:s handlingar, eller för den delen stora 1700-

talsgestalter som Voltaire eller Goethe.  

Gustaf III:s brev till sin kejserliga kusin var inte ibland personliga och ibland 

bara politiska utspel. När Gustaf III härskade ”inför sina undersåtar” spelade han 

inte heller (bara) rollen av Gustaf med Guds Nåde, Sveriges, Göthes och Vendes 

Konung etc., utan han var Gustaf med Guds Nåde etc. etc. Våra tolkningar påverkas 

av orden vi använder för att uttrycka olika begrepp. Ibland kan orden vara desamma, 

medan betydelserna eller begreppen inte exakt motsvarar varandra. För att undvika 

att falla in i en beskrivning av 1700-talets kungar eller andra aktörer som fångade av 

sina (yttre eller inre) roller – så som den franskklassicistiska litteraturens författare av 

romantiken sågs som fångade av det litterära regelverket – kunde man utnyttja andra 

begrepp. Person eller persona kunde vara ett sådant alternativ. Latinets persona betyder i 

grunden teatermask, men kom i en europeisk filosofisk diskussion ända sedan 

antiken att behandlas med olika särskilda betydelser. Personbegreppet kom också att 

                                                
994 Lönnroth 1986a, s. 243. 
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inkludera det intryck människan gör, hans eller hennes anseende och värdighet och 

detta persona uppfattades som något helt och odelbart. Mångfalden i personens olika 

aspekter som de framträdde i olika sammanhang, bildar en sammanhängande enhet 

och helhet med ett övergripande ändamål. Det är en sådan enhet och person som 

1700-talets härskare var, både i egna ögon och i omvärldens.  
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Bilaga 1 
 

Riddare av Svärdsorden utnämnda den 12 och 22 september 1772 
 
12/9 1772 
 
Kammarherren, friherre Adolph Örnfelt 
Kammarherren friherre Evert Taube 
Livdrabanterna 
 Löjtnanten Georg Bogislaus Fiedlerskiöld 
 Löjtnanten Mathias Ribe 
 Kornetten Georg Fromh. Tallberg 
 Kornetten Gerhard Iustui von Yhlen 
 Kornetten Fale Anders Bure 
 Kornetten Diedrik Georg Hasenkamphf 

Kornetten Carl Gustaf Mannerstedt 
Livgardet 
 Löjtnanten Johan Axel Hägerflycht 
 Löjtnanten friherre Carl Axel Strömfelt 
 Löjtnanten friherre Vilhelm Ulric von Düben 
 Löjtnanten friherre Sebastian Leijonhufvud 
 Löjtnanten friherre Joachim Stiernblad 
 Löjtnanten friherre Johan Carl von Duben 
 Löjtnanten Carl Gustaf Carlschöld 

Löjtnanten Carl Adam Ehrengranath 
Löjtnanten friherre Carl Gustaf von Lieven 
Fänrik Carl Abraham Ehrenfalck 
Fänrik friherre Eric Jöran Adelsvärd 
Fänrik Edvard Carleson 
Fänrik friherre Albrecht Lantinghausen 
Fänrik Pehr Sparre 
Fänrik Pehr Ulric Lilliehorn 
Fänrik Alf Gyllencreutz 
Fänrik Isac Wilhelm von Heland 
Fänrik friherre Bror Cederström 
Fänrik Jacob Eric Gripenvall 

Livdragonerna 
Kornetten Adolf Fredrik Munck 

Amiralitetet 
Kaptenen Petter Gemzell 
Kaptenen Carl Magnus Wagenfelt 
Löjtnanten Jacob Törning 
Löjtnanten Paul Henric Scharff 
Löjtnanten Barthold Wetzell 
Löjtnanten Adolf Hedengran 
Löjtnanten Johan Abraham Sahlstedt 
Löjtnanten Magnus Hansson 
Löjtnanten Johan Lorens Ruthensparre 

Artilleriet 
Kapten Svante Leijonmarck 
Kapten Hans Boije 
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Kapten Tycho Gyllencrantz 
Kapten Hans Hindrich von Vichen 
Kapten Eric Gustaf Klingenstierna 
Kapten Carl Arnell 
Löjtnanten Eric Georg Bierman 
Löjtnanten Nils Albrecht Ehrenström 
Löjtnanten Lars Starkell 
Löjtnanten friherre Pehr Siöbladh 
Löjtnanten Petter Pancheen 
Löjtnanten friherre Gustaf Diedrik Friesendorff 
Löjtnanten Gustaf Modée 
Löjtnanten friherre Johan Magnus Lilliesvärd 
Löjtnanten Nils Sunduis 
Löjtnanten Johan Otto Silfverström 
Löjtnanten Eric Adolf Gethe 
Underlöjtnanten Johan Zacharias Dahlstedt 
Underlöjtnanten Clas Samuel Linroth 
Underlöjtnanten Hans Jacob Chierlin 
Underlöjtnanten Nils Alexander Riddersvärd 
Underlöjtnanten Botvid Elof Stiernstolpe 
Underlöjtnanten Carl Friedrich Kröningssvärd 
Underlöjtnanten Anders Gabriel Rycker 
Underlöjtnanten Paul Gustaf Wittlock 
Underlöjtnanten greve Axel Johan von Seth 
Underlöjtnanten Carl Odelstierna 
Underlöjtnanten Carl Mörner 
Underlöjtnanten Anthon Zimmermann 
Underlöjtnanten Hans Friedrik Kalmberg 

Fortifikationen 
 Kaptenen Axel Thuring 

Kaptenen Nils Kellander (adlad Mannerskantz) 
Nylands dragoner 
 Kaptenen Gottlieb Zansen 

Kaptenen Lars Adam Langenskiöld 
Löjtnanten Lars Glansenstierna 

Lätta dragonerna 
Löjtnanten friherre Carl Ehrensvärd 
Löjtnanten Adolf Rudbeck 
Löjtnanten Johan Petter Almfelt [tidigare Almqvist] 
Kornetten Jöran Friedrich von Essen 

Upplands infanteriregemente 
Fänriken Lars Philip Hierta 

Åbo Läns infanteriregemente 
 Kaptenen friherre Berendt Otto Stakelberg [översträckad i matrikeln] 
Östgöta infanteriregemente 
 Löjtnanten Carl Olthoff 
Nylands infanteriregemente 
 Kaptenen Carl Gustaf Aminoff 

Kaptenen Carl Friedrich Segerstråle (tidigare Ifflander) 
Jämtlands infanteri 

Kaptenen Herman Rudenschöld 
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Zöge Manteufels regemente 
 Löjtnanten Sebastian Stråhle 
 Löjtnanten Olof Wallenstierna 
 Löjtnanten Carl Axelsson 
 Löjtnanten Gustaf Lundstedt (adlad Lindestam) 
 Löjtnanten Jacob af Alnoord 
 Löjtnanten Friedrich Bergenklod 
 Löjtnanten Gustaf Hindrich Sellman 
Arméns flotta 
 Löjtnanten Jacob Sahlsverd (tidigae Sahlstedt) 
 Löjtnanten Julius Pinello 
 Löjtnanten Adam Gethe 
Björnbergs regemente [i matrikeln först Björneborgs, varefter korrigerat] 
 Löjtnanten Carl von Born 
 Löjtnanten Zacharias Sundin (adlad Segerheim) 
Savolax fotjägare 

Kaptenen Otto Ramsay 
 
 
22/9 1772 
 
Norra skånska kavalleriregementet 
 Ryttmästaren Johan Wilhelm von Docken  

Löjtnanten Nils Nilsson Silfverschöld 
Södra skånska kavalleriregementet 
 Ryttmästaren Carl Ludvig von Boltenstern 
Spands dragoner 
 Löjtnanten Otto Christian Boije 
 Löjtnanten Carl Gustaf Ehrenroth 
 Löjtnanten greve Carl Johan Leyonstedt 
Artilleriet 
 Kaptenen Johan Gabriel Unge 
 Löjtnanten Gustaf Vogel 
Fortifikationen 
 Kaptenen Petter Adam Klint 
 Kaptenen Magnus Ehrenpalm (tidigare Norgren) 
 Löjtnanten Johan Friedrich Hoppenstedt 
 Löjtnanten Nils Roseen (adlad Rosenblad) 
 Löjtnanten Petter Georg Rosenqvist 
Skaraborgs infanteriregemente 
 Löjtnanten Petter Roos 
Kronobergs infanteriregemente 
 Löjtnanten Adolf Fredric Pålman 
 Löjtnanten Anton Caspar von Essen (kapten i Frankrike) 
Östgöta infanteriregemente 
 Löjtnanten Eric Magnus Staël von Holstein 
Helsinge regemente 
 Löjtnanten friherre Siöblad 
Björnbergs regemente 
 Löjtnanten Carl Adolf Möllersvärd 
Savolax regemente 
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 Löjtnanten Anders Johan Ramsay 
 Löjtnanten Gustaf Friedrich Tigerstedt 
Värmlands regemente 
 Löjtnanten Johan Plan 
Fredrik Adolfs regemente 
 Majoren Friedrich von Heijne [översstruken, hänvisn. till matrikelnr 1295] 
 Majoren Natanael Friedrich von Scheven 
 Kaptenen Johan Georg von Rosen 
 Löjtnanten friherre Friedrich Georg Hierta 
 Löjtnanten Carl Gustaf Ehrensparre 
 Löjtnanten friherre Gustaf Friedrich Koskull 
 Kaptenen Anders Hvasser 
 Kaptenen Johan Bernhard von Scheven 
Arméns flotta 
 Kaptenen Petter Gustaf Bethun 
 Kaptenen Carl Nathanael af Klercker 
 Löjtnanten Mikael Anckarsvärd  
 Löjtnanten Theophiles Scheffer 
 Löjtnanten Johan Pfeiff 
 Löjtnanten Conrad Daniel Brandt 
 Fänriken Gustaf Wilhelm von Unge 
 Fänriken Gustaf Rehbinder 
Björnbergs regemente 
 Lieutenanten Petter Hallberg 
 Löjtnanten Carl Wallenstierna 
Savolax fotjägare 
 Löjtnanten Adolf Friedrich von Törne 
Avskedade kaptenen Elias Anders Lomberg 
Upplands infanteriregemente 
 Kaptenen Gerdt Störning Drufva 
 
 
12 och 22/9 1772 
 
Amiralitetet  
 Löjtnanten Nils Fries 
 Löjtnanten Adolf Helman 
Livdrabanterna 
 Löjtnanten Carl Gustaf Danckvardt 
 Kornetten greve Arvid Posse 
Södermanlands regemente  
 Kaptenen Ebert Marks von Würtenberg 
Älvsborgs regemente 
 Kaptenen Carl Christopher Grubbe 
 
Källa: Matrikel över Kunglig Majestäts Orden, KMO:s kansli, Stockholm 
Kommendörerna och riddarna är införda i matrikel ordensvis, enligt utnämnings-
datum, regemente och militär grad. Här är riddarna förtecknade i denna ordning och 
med de kommentarer som de förekommer i matrikeln. Dessa kommentarer är i 
parentes. Författarens kommentarer är i hakparentes. Namnen är stavade som i 
källan. 
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Bilaga 2 

Nobiliseringar i september 1772  
 
Ointroducerade ätter är markerade med asterix. 
 
2.9.1772 
NORDENSVAN (Alopaeus), Johan 
 
5.9.1772 
ROSENSCHYTZ (Schytz), Johan Henric 
 
8.9.1772 
NORDENANKAR (Corvin), Alexander och Daniel adopterade på sin broders nummer. 
 
12.9.1772 
SERNSKJÖLD (Sernander) Samuel och Pehr, 
LAGERBRING (Bring), Pehr, adopterad på sin farbrors nummer. 
KJERRULF von WOLFFEN (Kjerrulf), Mårten Fredric 
 
13.9.1772 
ANKARHEIM (Grife), Hans Henric 
SKJÖLDARM (Pontelin), Julius, Lars, Jonas och Hans Henric 
STENHOF (Stenhof), Christian 
von AXELSSON (Axelsson), Carl, adopterad på sin brors nummer.  
von ARBIN (Arbin), Axel Gustaf, adopterad på sin farbrors nummer.  
af HUSS , Olof (Huss) och Clement (Björner)  
von WRIGHT (Wright), Georg Henric 
TOLL (Toll), naturaliserade, Johan Christopher samt Eric Ludvig, Carl Gustaf och Carl 
Fredric,  
ALMFELT (Almquist), Lorents Peter och Johan 
von KONOW (von Konow), naturaliserade, Carl Reinhold, Johan Gustaf och Gregorius 
LANGENSKJÖLD (Lang), Johan Henric och Lars Adam,  
MANNERSKANTZ (Kellander), Nils och Sven 
von BORN (Born), Carl Bernhard och Hindrich Samuel Herman 
af ALNORD (Alnoor), Jacob,  
von KÖHLER (von Köhler), naturaliserad, Anders Eric 
RIBBEN (Ribe), Matthias, Evald och Carl 
SALSVÄRD (Sahlstedt), Jacob 
af CHAPMAN (Chapman), Fredric Henric 
af ENEHJELM (Hellenius), Pehr samt Carl Gustaf, Fabian och Jonas 
ADELBORG (Borgh), Eric Otto 
von ZANSEN (Zansen), Christian Gottlieb 
WRANGEL, naturaliserade, Johan Gustaf, Fredric Jöran, Henric Herman och Carl Eric 
GUSTAFSCHÖLD (Hellichius), Abraham 
af DONNER (Donner), Johan Gustaf 
ANCKARSVÄRD (Cosswa), Michael 
PRINTZENSTJERNA (Stjerna), Pehr Eric 
BERGENKLOOT (Benedix), Friedrich 
HINTZENSTERN, naturaliserad, Carl 
STANDERTKJÖLD (Justander), Henrich Johan 
SEGERHEIM (Sundin), Zacharias 
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*FIEDLERSKÖLD (Fiedler), Georg Bogislaus 
*BROMANSKÖLD (Broman), Anders 
*EKBLAD (Ekblad), Lars Peter 
*von GUTOFSKY (Gutofsky), Johan Henrik och Gustaf 
*af LUND (Lund), Per 
*LINDESTAM (Lundstedt), Johan Gustaf 
*SELLMAN (Sellman), Gustaf Henrik 
*VERDENSTEDT (Verdenstedt), Kristoffer, tidigare Vestius 
 
19.9.1772 
von WRIGHT (Wright), adopterade på sin brors nummer, Jonas Mauritz, Johan Peter och 
Nils Eric 
 
22.9.1772 
af UGGLAS (Uggla), Samuel 
 
25.9.1772 
*von WILSKMAN (Wilskman), Georg 
*BRANDT, Peter Börje och Gustaf 
*BRANDERHJELM (Brander), Karl Fredrik, adlad Brander, uttog adelsdiplom 1776 då 
han fick det längre namnet.  
*von POPPE (Poppe), Johan Adam 
*DUNCKER, Johan Karl 
*HALLBERG, Peter 
*von PASTELBERGER (Pastelberger), Fredrik Adolf och Kristian Ludvig/Johan 
 
Källor: Johan Adam Rehbinder, Matrikel öfwer Swea Rikes Ridderskap och Adel, Ifrån 1755 til 
närwarande tid, Författad och utgifwen med Historiske och genealogiske Anmärkningar, Stockholm 
1781; Johan Adam Rehbinder, Matrikel innehållande fortsätning om Svea Rikes Introucerade 
Ridderskap och Adel; jämte Adopterade och Introducerade Swenska adeliga ätter; samt Herrar och Män, 
hwilka, dels såsom Kongl. Maj:ts och Rikets Råd, Dels såsom Commendeurer blifwit förflyttade uti 
Riddare-classen, Stockholm 1782; Johan Adam Rehbinder, Matrikel öfwer Swea Rikes Ridderskap 
och Adel, Ifrån 1782 til närwarande tid, Författad och utgifwen med Historiske och genealogiske 
Anmärkningar, Stockholm 1794 och Bernhard Schlegel och Carl Arvid Klingspor, Den med 
sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor, Stockholm 1875. 
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Bilaga 3 
 
 
Förteckning över ständernas deputerade (faddrar) 
vid kronprins Gustaf Adolfs dop den 10 november 1778. 
 
 
 
Bondeståndet: 
Talman Anders Mattsson 
 
Faddrar: 
Johan Andersson, Uppland 
Matths Backman, Vasa län 
Johan Grandin, Uppland 
Peter Hultman, Närke och Värmland 
Sven Håkansson, Jönköpings län 
Gabriel Månsson, Jönköpings län 
Michel Persson, Blekinge 
Nils Svensson, Kristianstads län 
Lars Torbjörnsson, Bohuslän 
 
 
Borgarståndet: 
Talman Rådmannen Ekerman 
 
Faddrar: 
Handelsmannen Wendelius 
Handelsmannen Theodor Ahlander 
Handelsman Nyström 
Fabrikören Lenning 
Borgmästare Pape 
Borgmästare Ramén 
Rådman Richert 
Bisittaren Roos 
Handelsman Sederholm 
 
 
Prästeståndet: 
 
Faddrar: 
Biskopen doktor Lars Benzelstjerna, Västerås [ledde deputationen] 
Biskopen doktor Olof Celsius, Lund  
Domprosten doktor Johan Michael Fant, Västerås 
Biskopen magister Jacob Haartman, Åbo  
Domprosten doktor Anders Knös, Skara 
Domprosten doktor Paul Krogius, Borgå 
Biskopen doktor Gabriel Lütkemann, Visby  
Kyrkoherden doktor Nensén, Stockholm 
Domprosten doktor Rogberg, Växjö 
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Adeln och ridderskapet: 
Lantmarskalken friherre Hugo Herman von Saltza 
 
Faddrar: 
Första klassen 
Greve Magnus Ericsson Brahe 
Greve Pontus De la Gardie 
Greve Charles Emil Lewenhaupt 
Friherre Axel Eric Gyllenstierna 
Friherre Arvid Kurck 
Friherre Carl Oxenstierna 
 
Andra klassen 
Carl Fredrik Bonde, fänrik 
Gustaf Natt och Dag, löjtnant och livdrabant 
Gustaf Ribbing, ryttmästare 
Åke Soop, adjutant 
Fredric Adolph Ulric Sparre af Rossvik, ryttmästare 
Gustaf Jöransson Ulfsparre, ryttmästare 
 
Tredje  klassen 
Pehr Elias Gyllenstorm, löjtnant 
Erik Magnus Cronacker, kunglig livdrabant 
Samuel Jacob Åkerhielm, vicekorpral vid livdrabantkåren 
Simon Gustaf von Kothen, löjtnant 
Johan Carl Schmiedeberg, bankokommissarie 
Henrik Richard Ridderschöld, major 
 
 
Källor: Inrikes Tidningar 12/11 1778, Ordning, i akttagen Wid Hennes Kongl. Maj:ts 
Lyckeliga Förlossning; Jemte Hwad i akttagas skal Wid Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsens 
Döpelse-Act, Den 10 November 1788 (1778) och Bondeståndets riksdagsprotokoll 1778–1778 
(1986), s. 90. 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR  

 
 
Otryckta  käl lor 
 
Finlands riksarkiv, Helsingfors (FRA) 

Borgå domkapitels arkiv 
 Ea1:9 Kungliga brev 1773–1780 
 
Kunglig Majestäts Orden, arkivet (KMO) 

Matrikel öfwer Kongl. Maj:ts Orden 1748–1815 
 

Kongl. Ordens Capitlets protocoll 1748–1929 
  

De kungliga svenska riddarordnarnas protokoll II 1761–1790, utdrag, avskrifter av 
Ernst Areen och Sten Lewenhaupt 

 
Landsarkivet i Vasa (VLA) 
  Vasa hovrätts arkiv 
  Eaa 3–4 Kungliga brev 1688, 1775–1780 och 1785–1790 
  Eg 1 Ämbetseder 1774–1812 

Hb 1–2 Dokument rörande hovrättens byggnad, park m.m. 1776–1784 och 1785–
1857 

 
Museiverkets bildarkiv, Helsingfors 

Låda 1788 
Låda 1789 
Låda 1790 

 
Riksarkivet, Stockholm 
 

Privatarkiv: 
  Börstorpsamlingen 
   E 2956 Brev till Fredrik Sparre 
 

Ericsbergsarkivet 
  Autografsamlingen, Kungliga autografer: Karl XIII (Hertig Karl): 
   mikrokort 298e 
   Fredrik Sparres samling, Fredrik Sparres dagbok vol. 1–5 

Fredrik Sparres samling vol. 7. Inkomna brev och skrivelser 
Fredrik Sparres samling vol. 8. Diverse handlingar 

 
 G. A. Reuterholms brevväxling E 5126 
 
  Kungligt arkiv 
   K 48 och K 49 Gustaf III 
   K 283 Hedvig Elisabet Charlotta 
 
 Ruuthska samlingen  

E 5218, Skrivelser till Eric Ruuth 
 

Sparresamlingar i riksarkivet  
Rikskanslern Fredrik Sparres papper 
E 5477 Tal, betänkanden, promemorior och strödda anteckningar 
E 5485 Brev och handlingar rörande Gustaf III:s medaljhistoria 
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Sprengtportenska samlingen 
 E 5602 J. M. Sprengtporten, vol. 6, inkomna skrivelser F–P. 
 

  Tandefeltska släktpapper 
   E 5348 
 

Offentliga arkiv: 
 Inrikes-civilexpeditionen 
  Protokoll och föredragningslistor 
  A 1 a Riksrådsprotokoll i renskrift, vol. 115 (1788) 
 
  Skrivelser till Kungl. Maj:t 
  Allmänna verk och direktioner m.m. till Kungl. Maj:t  
   Överintendentämbetet 
   vol. 316 (1777), vol. 321 (1782) 
   Vitterhets, historie och antikvitetsakademien 
   vol. 619 (1790–1820) 
 Kollegiers m.fl. skrivelser till Kungl. Maj:t 

Kammarkollegium  
vol. 225 (januari–april 1772), vol. 226 (maj–juni 1772), vol. 230 (december 
1772), vol. 231 (januari–februari 1773), vol. 240 (februari 1774), vol. 247 
(september 1774), vol. 255 (april–maj 1775), vol. 269 (februari–mars), vol. 
272 (juli–augusti1772), vol. 276 (mars 1778), vol. 277 (juli–augusti 1778), 
vol. 279 (oktober–december 1778), vol. 343 (maj–juli 1788) 

   Kanslikollegium  
   vol. 86 (januari–juni 1776), vol. 88 (1778) 

Landshövdingars skrivelser II. Finland, Nylands och Tavastehus län 
vol. 26 (1771–1773), vol. 30 (1778–1779) 

  Sammansatta kollegier till Kungl. Maj:t 
   Kammarkollegiet och statskontoret 
   vol. 150b (1780) 

 
  Överintendentämbetet 
   Arkivförteckning: Överintendentens skrivelser till Kongl. Maj:t 1686–1840 
   Huvudarkivet 
    E I a Kungliga brev i original, vol. 2 

 F I c Profana byggnader utom Sverige, vol. 4, Vasa län, Vasa 
hovrätt 1770–1790-tal 

   Ritningar 
    Finska byggnader PV 2:1–11, hovrättshuset i Vasa  
   Profana byggnader A–J PJ 7:2–9, hovrättshuset i Jönköping 
 

Kartavdelningen: 
  Klinckowströmska samlingen IV, Finland bl. 39: Situation omkring Värälä 
   by 
  Krigshistoriska handlingar, Ryska kriget vol. 3: Väräläfreden 14.8.1790 
  Utan känd provensiens, nr 676, bl. 1–2: Situation av Fredrikshamns fästning 
 
Slottsarkivet, Stockholm 
 Handlingar och räkenskaper avseende fester, vol. 2, 1766–1790 
 
 Handlingar och räkenskaper avseende resor, vol. 38 och 40, 1788 
 

Riksmarskalksämbetet, D I: 3 Hovordningar och hovjournaler vol. 3: 
  Överkammarherrens journal 1778–1826 
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Stockholms stadsarkiv 

Stockholms magistrat och rådhusrätt 
A 11 a Sekreterarens ekonomiprotokoll, huvudserie: vol. 30 (1772), vol. 46 
(1788), vol. 47 (1789), vol. 48 (1790) 
E 3 a Överståthållarämbetets brev: vol. 66 (1772), vol. 81 (1787–1788), 
vol.83 (1790) 

 
Uppsala universitetsbibliotek (UUB) 

Gustavianska samlingen 
  F 411 Konung Gustaf III:s egenhändiga skrifter, vol. 2. Vältalighet och politiska 
   ämnen 

F 413 Konung Gustaf III:s egenhändiga skrifter, vol. 4. Ceremonialia, ordnar, 
hovfester, tornerspel m.m. 
F 432 Utländska handlingar. Bilagor till Brev från svenska ministrar vid utrikes hov 
F 437 Handlingar rörande kungliga hovet, lustslotten, teatern m.m. 
F 441 Rådsprotokoll och dithörande handlingar 1769–1788 
F 443 Kollegiers, ämbetsverks och ämbetsmäns handlingar memorial och protokoll, 
1780–1795  
F 444 Handlingar angående revolutionen 1772 
F 473 Verser till konung Adolf Fredrik, konung Gustaf III och den kungliga 
familjen 
F 521 Brev från H. E. Riksdrotset greve C. A. Wachtmeister till Gustaf III 1778–
1791 
F 524 Journaler och brev rörande riksdagarna 1789 och 1800 samt kriget  
1788–1790 ( E. M. Fant) 
F 526 Riddare och Riddare-Orden beskrefne af Joh. Pehr Höppener  
F 531 Otto Wredes papper  
F 824 a och b Johan Hjerpes dagboksanteckningar 1788–1790 
F 584 Handlingar om revolutionen 
 
F 626 Historiska handlingar, Sveriges politiska historia 
 
F 824a–b Johan Hjerpes dagboksanteckningar 1788–1789, 1790–1792  
 
L 509 L. von Hauswolff, Ceremonialia 1. 1766–1789 
L 513 Handlingar rörande rang, ordensväsen och ministeriella ceremonier 
L 514 Handlingar om statsceremonier, ordensväsendet, rang, hovfester  
 
Svensk vitterhet V 22–5: Avskrifter av torneringar, karuseller och divertissemang 
sammanställda av A. L. Stierneld. 
 

  Westinska samlingen 
482 ”Underdånig berättelse angående Wasa-HofRätt i StorFurstendömet Finland 
författad uti Juli Månad 1802” 

 
Vasa hovrätts museirum, Vasa 

VHO XX ”Underdånig Berättelse angående Wasa-HofRätt i StorFurstendömet 
Finland författad uti Julii Månad 1802”. 

 
 
Tryckta  käl lor 
 
Adlerbeth, Göran Gudmund: Historiska anteckningar I, utg. Gustaf Andersson, Örebro 1856. 
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Adlercreutz, Henrik Tomas: Historisk-politiska anteckningar för åren 1743–1796 af assessorn 
Henrik Tomas Adlercreutz, utg. av Elis Lagerblad, SSLF VIII, Helsingfors 1887. 
 
Aminoff, Carl Johan: Vardagsslit och sjuårskrig. Upplevt och beskrivet av den nyländske dragonen Carl 
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Armfelt, Gustaf Mauritz: Resan till Italien. Gustaf Mauritz Armfelts resedagbok 1783–1784, utg. 
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Barfod, Johan Christopher: Dagens märkvärdigheter. Gustavianska anteckningar av Johan Christopher 
Barfod, utg. Wilhelm Odelberg. Del 1 1799–1800, Stockholm 1963. 
 
Bellman, Carl Michael: Embarqueringen på Kongl. Skeppsholmen Den 23 Junii 1788, Stockholm 
1788a.  
 
Bellman, Carl Michael: Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland Den 17 Julii 1788, Stockholm 1788b. 
 
Bellman, Carl Michael: Carl Michael Bellmans skrifter. Standardupplaga utgiven av Bellmansällskapet 
VII. Dikter till Gustaf III och konungahuset, Stockholm 1938. 
 
Bellman, Carl Michael: Carl Michael Bellmans skrifter. Standardupplaga utgiven av Bellmansällskapet 
X. Dikter till enskilda 3. 1785–1789, Stockholm 1957. 
 
Berättelse Om Hans Kongl. Maj:ts Högtidliga Besök På Stockholms Rådhus Den 20 Dec. År 1788; 
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doktorandkolleger på institutionen och på Svenska litteratursällskapet som har 
förgyllt arbetsdagarna med vänskap, samvaro och diskussioner.  
 Slutligen vill jag tacka mina föräldrar som alltid har stött mig samt min man 
och vår dotter som har fyllt tillvaron också med annat av livets goda än avhandling. 
 
 

Helsingfors den 1 maj 2007 
 

Henrika Tandefelt 
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Personförteckning 
 
I förteckingen ingår avhandlingens historiska personer och i kursiv de forskare som 
omnämns i själva texten. I övrigt hänvisas till litteraturförteckningen. De historiska 
personerna är angivna med så fullständiga namn som möjligt och med den högsta titel och 
tjänstebeteckning som vederbörande har innehaft då de förekommit i denna undersökning. 
Gustaf III ingår inte i detta register. 
 
Acrel, Johan, skeppsbyggarmästare, 271 
Adelcrantz, Carl Fredrik, överintendent, 145–146, 148, 189–190, 201–202, 204–213, 216,  

218–220, 222, 224, 227, 235, 237, 239–240 
Adlerbeth, Göran Gudmund, handsekreterare, 11, 80, 116, 262, 290, 314, 324 
Adlercreutz, Henrik Tomas, kollegieassessor, 92 
Adlersparre, Axel, löjtnant, 287, 313 
Adlersparre, Georg, ryttmästare, sedermera friherre och greve, 312–313 
Adlersparre, Christoffer, överstelöjtnant, 287, 312 
Adolf Fredrik, kung av Sverige, 37, 41, 45–48, 50, 70, 79, 97, 206–207 
Alexander den store, 234 
Alexander Pavlovitj, storfurste, rysk tronföljare, se Alexander I 
Alexander I, rysk kejsare, 14, 259, 293, 305–306 
Alm, Mikael, 17–18, 76 
Almfelt (tid. Almqvist), Lorens Peter, löjtnant, 55, 62 
Alopaeus, se Nordensvan 
Alströmer, Clas, protokollsekreterare, kansliråd, 67, 95 
Aminoff, Carl Johan, löjtnant, 44, 125 
Aminoff, överste, 125 
Anckarsvärd (tid. Cosswa), Mikael, löjtnant, senare överste, eskaderchef, 62, 286, 311, 315 
Ankarheim (tid. Grife), Hans Henric, fänrik, 65 
Anrep, Reinhold, överste, 57 
Arbin, Magnus von, kommendant, 204 
L’Archevêque, Pierre Hubert, skulptör, 203, 236 
Armfelt, Gustaf Mauritz, friherre, överste, överstekammarjunkare, 85, 90, 92, 255, 263, 276,  

279, 282, 311–315, 328–329, 331, 333, 339, 342, 343, 347 
Armfelt, Carl Gustaf, generalmajor, landshövding, 125, 279, 286, 311, 313 
Aspelin, H. E., 141 
August II, den starke, kung av Saxen, 265 
Aurivillius, Samuel, professor, 63 
Axelsson, Axel von, friherre, underståthållare, 62–63, 59–60, 71 
Axelsson, Carl von, löjtnant, 62 
 
Backman, Matts, bonde och riksdagsledamot, 120 
Baer, F. C., professor, legationspredikant, 60 
Barfod, Johan Christopher, auskultant, skriftställare, 63, 130, 340 
Bassi, Charles, arkitekt, 204 
Beaumarchais, Pierre-Auguste Caron de, författare, 335 
Beccaria, Cesare Bonesana de, upplysningstänkare, 35, 139, 150–151, 155 
Beckfriis, Joachim, friherre, landshövding, 327 
Bellman, Carl Michael, författare, 85, 97–98, 266, 284, 307, 331, 343 
Benett, Wilhelm, överste, 60 
Bennich-Björkman, Bo, 16, 85, 95 
Benzelius, Jesper, doktor, biskop, 92, 115 
Berch, Anders (d.ä.), doktor, professor, 53 
Berch, Carl Reinhold, sekreterare i antikvitetsarkivet, kansliråd, 225 
Berell, kapten, 344 
Bergenheim, E. J., assessor, 191 
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Bergman, lärftskrämare, 109 
Bergwald, A. J., advokatfiskal, 193 
Berndtson, Bernard, bergshauptman, 327 
Beronius, Magnus, ärkebiskop, 52 
Besborodko, Alexander Andrejevitj, greve, geheimeråd, 304–305 
Beskow, Bernhard von, 11 
Bielcke, Nihls, friherre, hovrättspresident, 87  
Bielke, Gunilla, svensk drottning, 175 
Bielke, Fredrika Eleonora, f. von Düben, grevinna, riksrådinna, 107 
Bielke, Nils, greve, riksråd, 107, 112 
Björn, Gabriel, författare, 307 
Blixen, Conrad Christoffer von, friherre, överste, 58 
Bloch, Marc, 6, 13 
Blomstedt, Yrjö, 14, 141 
Boberg, Stig, 156, 240, 252 
Bodin, Jean, fransk statsteoretisk tänkare, 39 
Boëthius, Bertil, 73 
Boij, M., nämndeman, 193 
Boije, Hans Henric, friherre, landshövding, 42–43, 59, 78 
Boije, överstelöjtnant, 60 
Bonde, Carl, greve, hovrättspresident, 146, 147, 193, 196–199, 220, 233, 238–239, 293 
Borcke, preussiskt sändebud, 278 
Boswell, James 261 
Brahe, Eric, greve, 122 
Brahe, Magnus Fredric (Ericsson), greve, en av rikets herrar, 89, 116, 122–123, 126 
Brahe, Ulrica Catharina, grevinna, f. friherrinna Koskull, 89 
Brandberg, Johan, kamrer, 82, 321 
Brandenburg, Joachim, grosshandlare, 271 
Brenner, Elias, fornforskare, kunglig miniatyr- och emaljmålare, 223 
Brown, Carolina, 256, 262 
Bruce, Anders de, landshövding, 93, 108, 77 
Brunnmarck, Petrus, doktor, prost, 327 
Brunow, Magnus, överste, 279 
Bunge, Carl (d.ä.), friherre, landshövding, 125 
Bunge, Carl (d.y.), friherre, major, adjutant hos hertig Karl, 300–301 
Bunge, Sven, greve, hovkansler, riksråd, 107, 301 
Burke, Peter 13, 19 
Burlamaqui, Jean Jacques, fransk filosof, 197 
Burman, Carina, 16 
Buss, J., nämndeman, 193 
Båssar, G., nämndeman, 193 
Bäckerström, Anders, prost, 129 
 
Caesar, romersk kejsare, 178–179, 233, 236–237, 239 
Cannadine, David, 19, 21 
Carleberg, borgmästare, 327 
Carlschöld, Carl, statssekreterare, 59 
Carlsson, Johan Gustaf von, statssekreterare, 32 
Cato, Marcus Porcius, 178–179, 236–237 
Catteau, Jean Pierre, pastor, 232 
Cederhielm, Magdalena, friherrinna, statsfru, f. grevinna Stenbock, 117 
Cederström, Bror, friherre, generalmajor, landshövding, 147, 187, 191, 223–224, 228 
Cederström, Catharina Maria, friherrinna, f. friherrinna Voltemat, 108 
Cederström, Sara Christina, friherrinna, f. Zedritz, 147  
Cederström, Carolina, friherrinna, senare g. friherrinna Cederström, 147 
Cederwald, landssekreterare, assessor, 43 



  402 

Celsing, Gustaf, friherre, president i kommerskollegium,108 
Celsius (d.y.), Olof, doktor, professor, biskop, 92, 261 
Cervantes Saavedra, Miguel de, författare, 322 
Chapelle, Johan Casimir, de la, assessor, 146-147, 185 
Chapman, Fredrik Henrik af, (tid. Chapman), överskeppsbyggmästare, varvsamiral, 289 
Charpentier, Claes Robert, friherre, överste, generalmajor, 56, 60, 63, 124 
Christensson, Jakob, 17, 76, 170 
Cristiernin, Harald af, överste, 295  
Chydenius, Anders, doktor, kyrkoherde, 120 
Cicero, Marcus Tullius, romers politiker och filosof, 234 
Clewberg, se Edelcrantz 
Cobenzl, Louis, greve, tysk-romerska rikets sändebud i Ryssland, 265, 305 
Colling, Lars ”den blinde”, folklig diktare, 184, 230 
Corneille, Pierre, dramatisk författare, 339 
Cornelius Nepos, romersk författare, 234 
Corvin, se Nordenankar 
Cosswa, se Anckarsvärd 
Creutz, Gustav Philip, greve, poet, diplomat och kanslipresident, 242, 290 
Cronacker, Eric Magnus, livdrabant, 121 
Cronhielm, Gustaf, greve, 12 
Cronstedt, Carl Johan, greve, överintendent, 207 
Cronstedt, Carl Olof, överstelöjtnant, 270, 288, 342, 345 
 
Dalin, Olof von, historieskrivare, poet, 130, 314 
Danielson-Kalmari, Johan Richard, 14 
Dankvart, överste, 342 
De Carnall, Conrad Christoffer, friherre, generalmajor, 56, 60, 63 
De Geer, Charles (Carl), friherre, hovmarskalk, 53 
De la Gardie, Hedvig Ulrika, grevinna, hovfröken, senare g. friherrinna Armfelt, 115, 119 
De la Gardie, Magdalena, grevinna, hovmästarinna, f. Stenbock, 115, 301 
De la Gardie, Pontus, greve, 122 
De la Gardie, Jacob Gustaf, greve, stabskapten, 333 
Delblanc, Sven, 16, 29, 74, 352 
Dendler, vinskänk, 109 
Desprez, Louis Jean, konstnär, scenograf, arkitekt, 85, 208, 247, 288–289, 310, 335–337, 341 
Diodorus Siculus, grekisk historieskrivare, 217 
Djurberg, Daniel, geograf, 230 
Dmitrii, metropolit av Moskva, 161 
Dmitrii, ärkebiskop av Novgorod, 138 
Dober, Petrus, assessor, 165 
Dohna, Fredrik Carl, greve, överste, 57–58 
Domey, O., doktor, teologie adjunkt, 129 
Donner, Johan Gustaf af, major, 65, 66 
Dupont de Nemours, Pierre-Samuel, fysiokratisk tänkare, 275 
Du Rietz, Anders. Rudolf, landshövding, sedermera friherre, 58 
Duwall, Johan Diedric, friherre, general, förste ställmästare, 323 
Duwall, Virginia Charlotta, friherrinna, hovfröken, senare g. friherrinna Manderström, 107 
Düben, Carl Wilhelm von, greve, president, riksråd, 59, 272 
 
Edelcrantz (tid. Clewberg), Abraham Niclas, kgl. handsekr., 65 
d’Egmont, Sophie, Jeanne Septimanie du Plessis de Richelieu, grevinna, salongsvärdinna, 106 
Ehrengranat, Maria Aurora, underhovmästarinna, f. friherrinna Uggla, 115, 119 
Ehrenkrook, Carl, friherre, generalmajor, 24, 56, 60, 63, 124 
Ehrenpalm (tid. Nordgrén), Magnus, löjtnant, 62 
Ehrenström, Johan Albrekt, löjtnant, kabinettsekreterare, 14, 32, 255, 338–339, 342, 345,  
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Ehrensvärd, Augustin, greve, fältmarskalk, 56, 286, 310, 291 
Ehrensvärd, Carl August, greve, överamiral, 57, 60, 252, 280, 287–289, 310, 338, 342 
Ehrensvärd, Gustaf Johan, friherre, kammarherre, 43, 55, 58, 89, 90, 96, 107, 121–127, 159– 

160, 163, 165, –166, 173, 176, 184, 233, 255  
Ekeblad, Claes Julius, greve, löjtnant, 163 
Ekeblad, Eva Magdalena, grevinna, kammarfröken, 115 
Ekerman, Carl Fredrik, talman, 123 
Ekholm, löjtnant, 297  
Ekman, Carl Christopher, auditör, 312, 317 
Elers, kansliråd, 301 
Elfström, Johan, byggmästare, 190, 192–193 
Elias, Norbert, 13, 32, 220 
Elisabet I, kejsarinna av Ryssland, 41 
Ellenius, Allan, 215 
Elliot, Hugh, engelskt sändebud i Sverige, 278 
Elofsson, Sven, bonde, 81, 322 
Engeström, Lars von, greve, 9, 147 
Engzell, Gustaf, regementspastor, hovpredikant, poet, 321, 343 
Eneskjöld, Carl Fredrik, överste, 295 
Envallsson, Carl, registrator, teaterförfattare, 307 
Erasmus av Rotterdam, 12 
Erik XIV, kung av Sverige, 34, 37, 175 
Eskildsen, norsk gubbe, 326, 331 
Essen, Fredric Ulric von, friherre, kammarherre, 125, 128 
Essen, Hans Henric von, friherre, första hovstallmästare, 296, 331 
 
Fagerström, magister, vicelandssekreterare, 189 
Fahlstedt, överste, 295 
Falck, P. J., borgmästare, 71 
Falkenberg, Gabriel, frierre, landshövding, 53 
Falkenberg, Melchior, riksråd, 59 
Falkengréen, Christopher, friherre, riksråd, 58–59, 124 
Fant, Erik Mikael, professor, 313 
Fehrman, Carl Gustaf, gravör, 154 
Fénelon, François Salignac de la Motte, 169, 177 
Ferrière, Claude-Joseph de, fransk rättslärd, 149, 216–217, 148 
Fersen (d.ä.), Axel Fredrik von, greve, riksråd, 38, 47, 107, 110, 153, 158, 183, 255, 269, 273, 
  277–278, 329, 353 
Fersen, Carl Reinhold von, greve, överhovjägmästare, 1:a chef över Kgl. Teatrarna, 85, 107, 
  163 
Fersen, Hedvig von, grevinna, statsfru, riksrådinna, f. De la Gardie, 107, 119 
Fersen, Charlotta von, grevinna, hovmästarinna, f. friherrinna Sparre, 107, 119 
Filip IV, kung av Frankrike, 157 
Fischerström, Johan, skriftställare, 9, 43–44, 68–71, 74, 107 
Fleetwood, Anna Charlotta, friherrinna, hovfröken, 107 
Flodin, Johan Gustaf, doktor, pastor primarius, 301 
Fogelmarck, Stig, 140, 193, 205, 209, 220, 239 
Fontenelle, Bernard le Bovier de Fontenelle, författare, 181 
Forsman, fabrikör, 109 
Franzén, Frans Michael, diktare och biskop, 231 
Fredenheim (tid. Mennander), Carl Fredrik, 47, 108, 121, 129 
Frederik, kronprins av Danmark, sedermera Frederik VI, 326, 333 
Fredrik I, kung av Sverige, 37, 45, 51, 96, 112, 289 
Fredrik I, kung av Preussen, 35 
Fredrik II, kung av Preussen, även Fredrik den store, 10, 114, 149, 151, 153, 156, 211, 234,  

238, 243, 247–248, 263, 315, 326, 355 
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Fredrik, lantgreve av Hessen-Cassel, 183 
Fredrik Adolf, hertig av Östergötland, 66, 71, 286–287, 293, 295, 348 
 
Gadd, Per Adrian, professor, 53, 136 
Gavril, metropoliten av Novgorod och S:t Petersburg, 304–305 
Geijer, B. G., hovsekreterare, 60 
Gerner, Jacob, överstelöjtnant, 76 
Geyerstam, Emanuel af, bergsråd, 330 
Gillberg, Jakob, gravör, 69, 177, 287–288 
Gjörwell (d.ä.), Carl Christoffer, publicist, 69, 145, 162, 183, 225 
Gjörwell (d.y.), Carl Christoffer, arkitekt, 204, 211 
Gluck, Christoph Willibald, kompositör, 290, 314 
Goffman, Erving, 257, 281 
Golitsyn, Alexander, furste, vicerikskansler, 161 
Gram, Jöns, rådman, 63 
Greigh, Samuel [Samuil Karlovitj], amiral, 284, 304, 306–310. 
Grife, se Ankarheim 
Grimberg, Carl, 103 
Grimm, Johann Melchior, baron, 139 
Grip, Bo Jonsson, herre till Korsholm, 223 
Grönstedt, Jacob, expeditionsmönsterskrivare, 325 
Gustaf Adolf, kronprins av Sverige, 29, 42, 52, 64, 68, 82, 89, 111–123, 127–128, 132, 148,  

156, 183, 192–193, 195, 209, 270, 273, 285, 333, 340 
Gustaf Vasa, kung av Sverige, även Gustaf Eriksson, 30, 37, 51, 53, 81–82, 152, 207, 236,  

248, 275–276, 320–321, 334–335, 348 
Gustaf II Adolf, kung av Sverige 35–36, 51, 81, 93, 120–121, 143, 150, 152, 158, 166–169,  

186–187, 203, 243, 267, 270, 274, 324, 334 
Gustafschöld (tid. Hellichius), Abraham, överste, 62, 64–68, 106, 115, 124 
Gustafschöld, Gustaf, son till ovanstående 68 
Guyonnet de Vertron, C.-G., Ludvig XIV:s historiograf, 234 
Gyldenstolpe, Nils Philip, greve, 312 
Gyllenborg, Carl, 44 
Gyllenborg, Jacob Johan, landshövding, 59 
Gyllengranat, friherre, kommendant i Göteborg, 57 
Gyllenstierna, Göran, greve, riksråd, 59  
Gyllenstolpe, N. P., greve, 59 
Gyllenstolpe, kammarherre, 107 
 
Haapamäki, Elias, krononybyggare, 79 
Haartman, Jacob, magister, biskop, 120–121 
Hagmansson, P., byggmästare, 204 
Hamilton, Adolf Ludvig, greve, kammareherre, 325 
Hamilton, Johan Abraham, friherre, landshövding, 55, 57 
Hannelius, Salomon, magister, prost, hovpredikant, 191 
Hannelius, Gabriel, sedermera Hanelles, 191 
Hansson, Stina, 16 
Hardt, fabrikör, 68–69 
Harju, Virpi, 140, 155 
Hastfer, Berndt Johan, överste, 246, 279, 311–312 
Hauswolff, Ludvig von, ceremonimästare, 106, 108 
Hedman, Petrus, magister, kyrkoherde, 186–187 
Hedvig Elisabet Charlotta, hertiginna av Södermanland, 112, 114–115, 117, 119, 162, 255,  

259, 264, 273, 276–277, 279, 301, 312, 317, 329–330 
Heijne, Fredrik von, major, 66 
Heinberger, vinskänk, 109 
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Heland, Johan von, statssekreterare, 71–72, 108, 164, 176 
Heland, Martin Rudolf, konstnär, 266 
Helena Pavlovna, rysk storfurstinna, 291, 305–306 
Helgas, A., nämndeman, 193 
Hellichius, se Gustafschöld 
Hennings, Beth, 11, 149 
Henrik IV, kung av Frankrike, 104, 148, 152 
Hermansson, Mattias, greve, riksråd 
Herweghr, Daniel, doktor, biskop, 115 
Hesselberg, Peter, boktryckare, 76 
Hessenstein, Fredrik Wilhelm af, greve, riksfurste, furste, 86, 96, 182–183 
Hierne, Anna Maria, grevinna, riksrådinna, 107, 112 
Hierta, Carl, friherre, generalmajor, 57, 59  
Hierta, Fredrik Georg, friherre, sekundmajor, 282–283, 354 
Hierta, Lars Philip, fänrik, 55 
Hildebrand, Bror Emil, 79 
Hildebrand, E., 103 
Hilleström (d.ä.), Pehr, konstnär, 104, 252, 282, 299, 341, 344, 346 
Hintzenstern, Carl von, (tid. Hintzenstern) major, 60 
Hising, Carl, assessor, 146–147, 185 
Hisingschöld, Jean, överste, 295  
Hjerpe, Johan, 270, 276, 303, 319, 346 
Hobbes, Thomas, filosof och politisk teoretiker, 196 
Hochschild, Rutger Fredrik, stadssekreterare, 104, 151 
Holmberg, Johan Christoffer, boktryckare, 333 
Holmberg, Olle, 11, 355 
Holmdorff, löjtnant, 343 
Horn, greve, gardeskapten, 301–302 
Horn, Adam, riksråd, 107 
Horn, Baltzar Philip, överstelöjtnant, 281–282 
Horn, Fredrik, greve, general, 56, 63, 65, 107, 124–125 
Horn, Gustaf Adolf, greve, 63 
Horn, Samuel Henric, premiärmajor, 125 
Hydrén, Lars, doktor, professor, 129 
Hårleman, Carl, överintendent, 95, 207 
Hästesko, Johan Henrik von, överste, 315, 318, 347 
Högström, Pehr, kyrkoherde, 89 
Höpken, Arvid Niklas von, generallöjtnant, överkommendant, 59, 182–183 
Höpken, Carl von, friherre, kapten, 297 
Höpken, Anders Johan von, greve, riksråd, 59, 112, 163–164, 175, 289 
Höpken, Carl Fredrik von, friherre, president, 59 
Höpken, Ulrica Eleonora von, friherrinna, statsfru, f. grevinna Fersen, 107, 117 
Höppener, Johan Pehr, 49 
 
Igelström, Otto Heinrich von, baron, 347 
 
Jansson, Hans, skattebonde, 81, 322 
Johan III, kung av Sverige, 34, 82, 175 
Johannesson, Kurt, 14, 16 
Josef II, tysk-romersk kejsare, 151–152, 156, 238, 240, 265, 273–274, 291, 326 
Jungmarker, Gunnar, 177, 180 
Jusleen, Fredric, assessor, 193–194 
Justinianus, romersk kejsare, 161 
Jägerhorn, Carl Magnus, major, 44 
Jägerhorn, Georg (Göran) Henrik, major, 338 



  406 

Jägerhorn, Jan Anders, major, överadjutant,14, 312 
 
Kalm, Per, professor, 53 
Kant, Immanuel, professor, tysk filosof, 35–36, 39, 355 
Kantorowicz, Ernst, 13 
Karl, hertig av Småland, 114 
Karl, hertig av Södermanland, sedermera Karl XIII, 61–62, 64, 66–68, 70–71, 98, 103, 107,  

128, 182, 272–273, 280–286, 291–293, 295–298, 300, 307, 328, 336, 345, 348 
Karl, prins av Hessen, 326 
Karl XI, kung av Frankrike, 240 
Karl IX, kung av Sverige, 52 
Karl X Gustaf, kung av Sverige, 247, 335 
Karl XI, kung av Sverige, 35, 37, 51, 122, 235, 247, 267, 269, 276, 289, 335 
Karl XII, kung av Sverige, 112, 247, 249, 269, 292, 307, 326, 338 
Karl XIII, se Karl, hertig av Södermanland,  
Katarina II, kejsarinna av Ryssland, även Katarina den stora, 10, 31–32, 49, 52, 114, 137–139,  

149, 152, 156, 160–161, 223, 234–236, 238, 243, 246–247, 249, 263, 265, 270, 273– 
275, 284–285, 291, 304–310, 319, 326, 345, 348, 355 

Kaulbars, Lars Fredik von, överste, 66 
Kellgren, Johan Henric, författare, handsekreterare, 53, 262, 264, 314, 321, 323, 336 
Cheraskov, Michail, rysk författare, 235 
Kinmark, Eric, doktor, professor, 129 
Klercker, Carl Natanael af, överste, 287, 342  
Klinge, Matti, 15, 253 
Klingspor, Wilhelm Mauritz, generaladjutant, 333 
Klint, Erik, överstelöjtnant, 297 
Klöfverblad, Johan Ottosson, advokatfiskal, 87 
Knapas, Rainer, 15 
Knobelsdorff, G. W., arkitekt, 211 
Knös, Anders, doktor, domprost, 121 
Konstantin Pavlovitj, rysk storfurste, 305–306 
Koskimies, Rafael, 15 
Krabbe, Carl Fredrik, assessor, 146–147, 193–194  
Krabbe, Margareta Lovisa, f. Bremer, 147 
Krafft (d.ä.), Pehr, konstnär, 121, 282 
Kristian II, ”Kristian Tyrann”, kung av Danmark, 81–82, 321 
Kristian VII, kung av Danmark, 114 
Kristina, drottning av Sverige, 52, 142, 158, 165, 187, 135, 267 
Krogius, Paul, doktor, domprost, 120–121  
Krusenstierna, Mauritz von, överste, 295  
Kurck, Arvid Fredrik, friherre, hovrättspresident, 125, 146, 166, 173–174, 180, 182–184,  

187–188, 190, 193, 196, 199, 219, 227–228, 233, 240, 242 
Kuylenstierna, Carl Wilhelm, överste, 295, 298 
Köhler, Anders Eric von, kapten, 65 
König, Johan Leonard, överste, 24, 56, 60 
 
Lagerflycht, Johan, friherre, landshövding, 59 
Lagerflykt, Carl, 63–64 
Lagerroth, Fredrik, 11 
Lagus, Benedikta Lovisa f. Kraftman, 89 
Lagus, Johan, kyrkoherde, 52, 89 
Lagus, Johanna Gustava, dotter till ovanst., 89 
Lalin, Lars, 290 
Lamberg, Eric, doktor, biskop, 115 
Langenstein, Olof, viceadvokatfiskal, 147, 193–194  
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Lebrun, Charles, fransk konstnär, 278 
Ledoux, C.-N., fransk arkitekt, 200 
Lehtikanto, Mirjam, 140–141, 209 
Lenngren, Anna-Maria, f. Malmstedt, författare, 181, 262 
Leopold I, storhertig av Toscana, sedermera kejsar Leopold II, 153, 238 
Leopold (tid. Leopoldt), Carl Gustaf, författare, kgl. handsekreterare, 262, 277, 281–282, 295,  

319, 337  
Leopold, Erik, borgmästare, 187–188 
Lewenhaupt, Charles Adam, greve, kapten, 333 
Lewenhaupt, Adolf Fredrik, greve, överhovstallmästare, 24, 88, 107, 113, 124, 125 
Lewenhaupt, Mauritz Casimir, överste, generalmajor, 57, 61 
Lewenhaupt, Charles Emil, greve, 57, 107, 122, 124 
Lewenhaupt, Gustaf, greve, son till Adolf Fredrik L., 88 
Lewenhaupt, grevinna, 107 
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