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Svenska Literatursällskapet erhöll för några är sedan 

afskrifter af ett par dokument, hörande till Anjala-förbundets 

historia samt några bref, skrifna af öfverste J. H. Hästesko. 

Publicerandet af dem öfverläts åt undertecknad, som här 

nedan sammanstält dem med ett par nya dokument ur sven- 

ska riksarkivet samt med uppgifterna om Hästesko i trykta 

historiska arbeten. I saknad af mera detaljerade notiser om 

mannens tidigare öden, har det dock ej blifvit möjligt att få 

till stånd en fullständig lefnadsteckning. Man vet ej häller att 

Hästeskos lif före utbrottet af 1788-års krig erbjudit något 

af allmännare intresse. En af hans samtida karaktäriserar 

honom i följande fä ord 1). „Öfverste Hästesko är en man, 

som är ganska litet känd, och, som säges, icke häller mycket 

värd att kännas.“ Någon särdeles betydande politisk person- 

lighet blef han icke ens under kriget. Det var mera tillfäl- 

liga omständigheter än sluga beräkningar och utmärkta egen- 

skaper, som gjorde honom till en af cheferna i Anjala-förbun- 

det. Hvarför föll likväl hans hufvud, då de andra med- 

brottslingarnas skonades? 

 

I. 

Adliga ätten Hästesko härstammar från öfverste Linved 

Klasson till Målagård (adlad 1602). En efterkommande till 

denne i fjärde led var löjtnanten vid Savolaks regemente Gu- 

staf Hästesko, som tillfångatogs i slaget vid Villmanstrand 

  
1) Ingår i „Portraiterne eller så Kallade Krigs Befälet“ bland 

Handl. rörande 1788 års krig, IV, förvarade å Universitetsbiblioteket. 

  



140 Johan Henrik Hästesko. 

 

1741 och afled i rysk fångenskap den 28 februari 1742. Han 

var gift med Elsa Margaretha Fiandt († 1716/
7
90) och hade 

med henne sönerna Samuel Jakob, död som kapten 1786, 

samt Johan Henrik. Denne, hjälten i vår teckning, föddes i 

Savolaks den 24 februari 1741. Uppfostrad af sin moder, 

beträdde han snart nog krigarebanan, då han 1754 antogs 

till kadett vid Kungl. artilleriet; de tvänne följande åren up- 

pehöll han sig i Åbo. I sin egenhändiga meritförteckning 1), 

daterad Åbo den 28 maj 1776, skrifver han: „1755 och 1756 

Bevistat Åbo Academie som Studerande“. Samma förteck- 

ning upptager däremot ej att han deltagit i Pommerska falt- 

tåget 1757–1762 2). Den 31 maj 1758 befordrades Hästesko 

till Sergeant vid v. Saltzas värfvade regemente samt den 5 

maj 1761 till stabsfänrik vid öfverstelöjtnantens kompani vid 

Hessensteinska regementet. 

Om hans vidare carriere intaga vi ur meritförtecknin- 

gen. „Den 2 maj 1764 Ärhållit Fändriks Indelning vid sist- 

nämde Regemente och då varande Capitaine Baron Thure 

Ribbings Compagnie; den 1 maj 1765 Ärhållit Hans Kongl. 

Maij:ts Nådigste Bytes Resolution på fändriks Indelningen 

vid dess Savolax Regemente och Jockas Compagnie; den 25 

Maj 1767 Undfått Nådig Transport till Idensallmi Compagnie 

vid samma Regemente.“ Den 22 maj 1770 utnämdes Hästesko 

till Kungl. lifdrabant och befordrades samma dag till kapten 

vid Savolaks fotjägarekår; tvänne år senare i maj erhöll 

han svärdsorden och öfverfördes den 23 april 1773 till Åbo 

läns infant. regemente. Där tjänstgjorde han först vid Nousis 

kompani och sedan vid Letala kompani. Genom öfverflytt- 

ningen till Åbo regemente kommo Hasteskos och Göran Mag- 

nus Sprengportens vägar ej att än korsa hvarandra, såsom 

bekant var det först i mars 1775 denne senare blef chef för 

trupperna i Savolaks. De båda männen säges dock hafva 

varit vänner. Hästesko avancerade emellertid den 8 juni 

1777 till major, 1781 till öfverstelöjtnant och 1787 till öf- 

  
1) „Merite Förteckning uppå. underskrefvens i underdånighet för- 

rattade Krigstienster“, pappret finnes i Riksarkivet i Stockholm. 
2) Uppgiften finnes i Wasastjernas Ättartaflor I, sid. 610. 
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verste och chef för samma Åbo läns regemente, och i denna 

egenskap deltog han i kriget mot Ryssland 1788. 

Innan vi emellertid förtälja därom, återstår att nämna 

några ord om Hästeskos familjeförhållanden och närmast hans 

giftermål, hvilket i ej ringa mån torde hafva invärkat på hans 

befordran inom de militära graderna. Hästesko gifte sig den 

3 april 1770 med Beata Helena von Morian, dotter till den 

1766 aflidne lagmannen Johan Kristoffer von Morian och fri- 

herrinnan Hedvig Helena Creutz. Genom detta äktenskap 

tillföll honom en förmögenhet, hvari ingick Mälkkilä egendom 

i Bjärnå socken. Traditionen på orten vet att berätta, det 

öfverstinnan på „Mälkkilä-hofvet“ varit en högdragen och nå- 

got kärf dam 1). Hennes man säges hafva varit „en hård 

och förtryckande husbonde“ och något själfvisk 2). Han var 

„en elak människa, processade, vinglade och trykte under- 

hafvande“ 3). Makarna Hästesko hade 5 barn; af dem dogo 

tvänne gossar i späd ålder. Älste sonen, den vi längre fram 

skola omnämna, tjänstgjorde vid Åbo läns regemente samt 

dog 1823 på Svartå bruk i Karis. Af döttrarna blef Char- 

lotta Helena gift med bärgsrådet Volter Petersén samt dog 

på Mälkkilä 1799, den andra Anna Sofia († 1822) ingick äk- 

tenskap med kapten J. M. Ehrenmalm i Nådendal. 

Beträffande Hästeskos politiska åsikter yttrar dåvarande 

sekreteraren vid kungliga kansliet J. A. Ehrenström, som var 

en vän till Hästesko, att denne alltid varit en lika så god 

rojalist som god medborgare. Antagligen var det först från 

de tider, då ryktena om ett förestående krig mot Ryssland 

började vinna utbredning, som äfven hos honom uppkom 

missnöje med konungens handlingssätt. Det berättas visst, 

att öfverstinnan Hästesko i april 1788 förrän regementet af- 

tågade sagt 4) ät kapten Willebrand, att trupperna aldrig skulle 

  
1) Detta enligt meddelande af dr Oskar Rancken i Vasa. 
2) Major Klick karaktäriserar honom med orden: „Le Colonel 

d’Hästesko, quoique Finnois, ne pense qu’ à soi même, et comment il 

pourra faire des démarches assez sûrs!“ Maunu Malmanen: Anjala- 

förbundet, s. 121. 
3) Historiska Handl. Tom VI, s. 97. 
4) Maunu Malmanen: Anjala-förbundet. s. 76. 
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gå öfver gränsen, men om hon värkligen fält detta yttrande 

eller hvarifrån hon fått skälen därtill, vet man ej. — Låt oss 

nu följa öfverste Hästesko under fälttåget, som för honom 

och för så många andra skulle blifva ödesdigert. Dess or- 

saker, rikets ställning, missnöjet inom adeln, alt detta har så 

utförligt och sakenligt blifvit framstäldt af flere författare, 

att vi här kunna förbigå det. Däremot måste vi för samman- 

hangets skull längre fram upptaga några bekanta punkter ur 

Anjala-förbundets historia 1). 

Den 22 maj 1788 affärdades befallning åt de finska 

trupperna att samla sig på vissa uppgifna platser. Fem kom- 

panier af Åbo läns infanteriregemente tågade den 5 juni ge- 

nom Salo till Bjärnå. Uppehållet där använde regement- 

chefen öfverste Hästesko antagligen till att taga afsked af 

sin familj på Mälkkilä. Den 8 anlände truppen till Helsinge- 

malm och dröjde där öfver en månad, sysselsatt förnämligast 

med militära öfningar. Men äfven annat upptog officerarnes 

sinnen. Auditör Karl Ekman (yngre broder till hofmålaren 

Rob. Ekman), anstäld vid regementet, har i sin dagbok 2) för 

den 11 juni antecknat, att Jägerhorns öfverläggningar började. 

Denne Anders Johan Jägerhorn 3), major vid Nylands drago- 

ner, hade af lif och lust omfattat sin frände Sprengportens 

separatistiska planer vis à vis Finland och sökte nu med stor 

ifver uppreta allmänna meningen mot konungen. I sin egen- 

skap af „styrande och befallande drott“ i Valhalla-orden hade 

han trädt i beröring med ett 100-tal finska adelsmän, och af 

desse återfunnos nu flere som officerare vid armén. Den 

14 och 15 höll Jägerhorn konferenser i åbolänningarnes och 

  
1) Detta är utförligt skildradt i K. K. Tigerstedts på XIX. 

kapitel i Finsk Tidskrift Tom III—XXIV fördelade historik öfver Gö- 

ran Magnus Sprengporten, samt af Maunu Malmanen: Anjala-för- 

bundet, G. Rein: Kriget i Finland 1788—1790 och M. G. Schyberg- 

son: Finlands historia. 
2) Ingår i Vasa lycei program 1885 publicerad och försedd med 

noter af doktor J. O. I. Rancken. 
3) Finsk Tidskrift, Tom IV s. 264: Jägerhorn ansågs vara „en 

man med ljust hufvud, full af lif och intagande sällskapsgåfvor samt 

kunnig officer.“ 
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björneborgarnes 1) läger. Till planerna hörde „att konungen 

skulle tillfångatagas på sjön af finska flottan, hvartill en be- 

tydande man vore utsedd; generalen (K. G. Armfelt, general- 

major och landsh. i Nylands och Tavastehus län) skulle 

häktas, revolution anställas af Sprengportarne, ryssarne skulle 

hjälpa till och i Sverge danskarne, ty drottningen skulle upp- 

höjas till regent“. Om dessa uppgifter äro riktiga, har man 

dock alt skal att förmoda, att Jagerhorn gick försiktigt till 

vaga och gjorde sig till en början blott till en tolk af adelns 

missnöje mot konungen *); Finlands afskiljande från Sverge 

vågade han val knappast ännu förorda. 

Den 1 juli nåddes Helsingfors af ryktet, att öfverste 

F. B. J. Hastfer brutit upp för att anfalla Nyslott och gry- 

ende knot öfver krigets olaglighet förspordes. Dagen därpå 

anlände Gustaf den III ombord på Amfion till Helsingfors 

och med honom följde flere galerer med manskap, tross och 

proviant. Oaktadt den lifliga värksamhet som nu utvecklades 

vid intendenturen fans det dock ännu sådana personer 2), hvilka 

tviflade på, att ett fälttåg skulle begynna, men ur denna vill- 

farelse togos de snart 3). 

  
1) Chef för Björneborgs lans infanteriregemente var öfverste 

Sebastian v. Otter. 
2) Ehrenström skrifver i sina historiska anteckningar Tom I, s. 

148. „Min öfvertygelse, att kriget emot Ryssland icke skulle komma 

till värkligt utbrott, hade slagit så djupa rötter, att, då jag en dag, 

efter min ankomst till Helsingfors, mötte på gatan öfverste Hästesko, 

med hvilken jag under mina recognosceringar i Bjärnå socken, där han 

var bosatt, blifvit mycket bekant, och han inlät sig i ett långt sam- 

tal med mig om dåvarande conjuncturer samt frågade min tanke om 

dem, jag då trodde mig kunna försäkra honom, att alla de gjorda 

rustningarna endast intenderade en demonstration, hvars afsikt var att 

begagna kejsarinnans genom turkiska kriget inråkade förlagenhet till 

att aftvinga henne en uppoffring om ej af länder åtminstone af pen- 

ningar till betäckande af den brist, som 1786 års ständers njugghet 

förorsakat i rikets finanser. Denna mening delade äfven öfverste Hä- 

stesko, och han sade mig, att den var tämligen allmän.“ 

*) Såsom prof på de agitationsskrifter, hvilka vid krigets utbrott 

i handskrift cirkulerade bland trupperna, meddela vi efter Malmanen 

vidstående frihetssång, som innehåller — om man så får säga — det 

blifvande Anjala-förbundets trosbekännelse: 
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Den 5 juli marscherade öfverstlöjtnant B. O. Stackelbergs 

bataljon af åbolänningarne långs södra strandvågen österut, 

och den 11 bröt återstoden af dem upp. Planerna om konun- 

gens afsättning, utlysandet af riksdag o. s. v. höllo sig fort- 

farande uppe och blefvo omtykta ämnen för rådplägning vid 

rastställena. Samma dygn men under natten hade öfversten 

för Nylands infanteriregemente G. M. Armfelt rykt in på 

ryskt område och kommit ända till Summa egendom, 7 verst 

från Fredrikshamn. Den 17 juli, samma dag som drabbning 

stod vid Hogland, anlände Hästesko med lifbataljonen till 

Peippola i Elimä och fick först där af general Armfelt veta, 

att kriget var förklaradt. (Den 23 juli är den svenska krigs- 

förklaringen dagtecknad). Öfverbefälhafvaren sade sig hafva 

afstyrkt det, men då det skedda ej mer kunde ändras, gifvit 

rådet att snart skrida till anfall. Konungen anlände till Elimä 

samma dag och åtföljde trupperna, då de den följande bröto 

upp till Anjala. „Alla voro uppeldade af den fullkomligaste 

trohet och nit för K. Majestät och fäderneslandets val“, skrif- 

ver Hästesko, under det hans underlydande Ekman anteck- 

nar „Tvehågsenhet i sinnena förmärktes“. 

  
Röst från armén. 

„Jag svärdet fått att frihet hägna, kan mista det, men ej som slaf; 

ty mod ger hopp, och det kan fägna som fri få läggas i sin graf. 

En slaf, o Gud! hur kan den vara en mänska, född att lefva fri? 

Hur skall en gång hans straff få svara mot brottet: nöjd i slafveri. 

 

Jag svärdet fått, att Kronan stöda, som på monarkens hufvud är, 

men, att med lagbrott frihet döda, förgäfves man min arm begär. 

Ja, lag och ed ä’ altför dyra att skifta liksom varmt och kallt, 

fast oförståndet i sin yra vill göra luftsken utaf alt. 

 

Jag svärdet fått att tappert strida för dygd, för kung, för fosterland, 

men ej att träldomsfjättrar smida omkring min landsmans fria hand, 

Jag lyda lärt, men fria hjältar vill jag för svenska hären se, 

då skola fästningar och Bältar förgäfves motstånd åt oss ge. 

 

Jag svärdet fått, men rådens alla, som söken kränka landsmans rätt: 

och frukta Du, som vill befalla enväldigt öfver tänkesätt. 

Ej kunna svenska axlar draga ett ok, som de afskuddat sig. 

Regent! sök ån en gång behaga det folk, som förr har dyrkat dig.“ 
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Vi anföra emellertid fortsättningsvis det viktigaste ur 

Hästeskos berättelse om de följande veckornas händelser. 

Den 19 tågade trupperna öfver gränsen till Liikala och fram- 

rykte följande dag till Husula, tre verst från Fredrikshamn. 

Att intaga fästningen genom öfverraskning blef dock icke 

möjligt, ty fienden hade under de 5 à 6 veckor armén legat 

invid Helsingfors haft tid att sätta sig i försvarsställning. Den 

egde dessutom flere grofva kanoner, under det att svenskarne 

hade blott några 3-pundingar. Det mesta, som behöfdes för 

en belägring, saknades, och svårigheterna att framsläpa ammu- 

nition, stormstegar o. s. v. voro betydande. Den 27 juli in- 

träffade åter konungen. „I anledning af alla dessa brister 

började man med skäl att frukta för en olycklig utgång af 

kriget, till hvars utförande de nödvändigaste behofven sak- 

nades. Sedan således något hvar begynte förlora alt hopp 

att utan undervärk kunna segra och nedlägga heder, öktes 

missnöjet i samma mån, som apparencerna att victoirisera 

aftogo, och alla människor misströstade. Det var i denna 

ställning som herr öfversten baron von Otter och jag 1) an- 

sågo vår underdåniga skyldighet fordra att för Kongl. M:t 

yppa tillståndet i armén, då vi tillika i underdånighet hem- 

stälde, om icke Riksens ständers sammankallande vore den 

säkraste utvägen till krigets understödjande, om därmed skulle 

fortfaras. Konungen svarade ganska nådigt och averterade 

oss, att generallöjtnanten Siegroth skulle snart ankomma med 

6 à 7,000 man att på sjösidan attaqvera Fredrikshamn. Vi 

gingo bägge mycket rörde och tillfredsstälde ifrån honom.“ 2) 

Detta möte med konungen, som Hästesko skildrat på 

  
1) ,,Protocoller och Handlingar rörande det brotsliga förhållande, 

som förekommit emot åtskillige Chefs och Officerare vid Finska Ar- 

méen under 1788 års Campagne“ Stockholm 1789—1791, (två tomer in- 

nehållande ungf. 1900 sidor), Tom I s. 204. Då vi här för första gän- 

gen citera Krigsrättens protokoll, vilja vi påminna om, att i bihanget 

till Vasa lycei program 1886 ingå korta anteckningar (26 sidor) ur dessa 

gjorda af dr J. Osk. I. Rancken i Vasa. 
2) I Reins „Föreläsningar öfver Finlands historia“ uppges sid. 453, 

att äfven öfverste B. Montgomery, chef för Nylands och Tavastehus läns 

regemente, jämte Hästesko och v. Otter gjort konungen föreställningar. 
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nämda nog oskyldiga sätt, har blifvit framstäldt mycket olika. 

Vi anföra några versioner. „Hästesko och v. Otter framträdde 

andragande: att trupperna voro missnöjda med kriget; att 

konungen borde skona sin person; att de ej kunde deltaga i 

något anfallskrig utan ständernas samtycke och aldrig förmås 

att anfalla en fiende, som ej förolämpat dem. Vreden — nu 

den rättmätiga, den svenska vreden — rasade i Gustafs bröst, 

hans hy blef dödsblek, de brandenburgska ögonen sköto blix- 

tar och hans läppar skälfde; men på dem dog herskarordet 

bort, då Hästesko hviskade i hans öra: „Akta sig, Ers Maj:t, 

ögonblicket är afgörande. Kom ihåg, ett enda förfeladt steg 

kan medföra förlusten af Ers Maj:ts krona“. Denna starkt. 

färglagda berättelse 1) torde knappast vara sann; traditionen 

berättar emellertid, att Hästesko vid samtalet med konungen 

hållit honom i rocken eller vid dess knapphål, att konungen 

varnat honom för sammansvärjningen, sägande sig kunna, 

taga hans hufvud, hvartill Hästesko svarat: „därtill är Ers 

M:t för smalbent“ 2). Auditör Ekman åter yttrar: „Hästesko 

och v. Otter tillsade konungen, att man ej mer kunde lyda 

honom eller angripa fienden, utan ville vända om hem. De 

berättade, att konungen gråtit och bedt dem ej öfvergifva 

honom på två dagar.“ 

Hvilka ord som än vid mötet blifva fälda och hvad 

därvid öfrigt än må hafva förlupit, säkert är, att Gustaf III 

i anledning däraf tvangs till utomordentliga åtgärder för stun- 

den och att han, när längre fram hämdens timme slagit för 

de tvänne djärfva öfversterna, hade mötet med dem i minnet. 

Då konungen såg, att truppernas chefer icke mer voro 

att lita på (i Helsingfors hade han några dagar förut under- 

tecknat flere tiotal svenska officerares afskedsansökningar), 

vände han sig den 1 augusti i ett tal till manskapet vid Åbo 

och Björneborgs regementen och fick af soldaterna emottaga 

trohetsed samt löftet att följa honom i lif och död. Natten 

mellan den 2 och 3 augusti gafs uppbrotts-order, och de 

  
1) Morianen eller Holstein-Gottorpiska huset i Sverge, del. 3. 

sid. 185. 
2) Not af Rancken till Ekmans dagbok sid. 10. 
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skilda härafdelningarna rykte fram mot Fredrikshamn. Hela 

den stora planen att eröfra fästningen gick dock helt Snöpligt 

om intet. Konungen, som var en dålig och osäker fältherre 

och för tillfället omgafs af missnöjda officerare, riskerade ej 

ett afgörande steg. Då underrättelsen om Siegroths landstig- 

ning öster om Fredrikshamn fördröjdes, omöjliggjordes en sam- 

värkan mellan de skilda truppafdelningarna, och — några tim- 

mar senare gafs befallning till reträtt. General Armfelt drog 

sig norrut till Liikala, medan konungen med de älfsborgska 

och stackelbergska bataljonerna samt öfverste Armfelts trup- 

per retirerade till Högfors. I fördelningen af armén på dessa 

två kårer ser man, att konungen kring sin person ville be- 

hålla sådana, på hvilkas trohet han an trodde sig kunna lita. 

Gunstlingen, öfverste Karl Gustaf Armfelt, förtjänar alt be- 

röm både för sitt personliga mod i striderna som den oegen- 

nyttiga tillgifvenhet han lade i dagen gent emot konungen. 

På Kymmenegård upplefde Gustaf III bedröfliga dagar. 

Ovissheten om hvad stunden skulle bringa för öfverrasknin- 

gar och ansvaret af det lättsinnigt började kriget gjorde ho- 

nom rädd och försatte honom i fullständig ovärksamhet. 

Konspirationerna fortgingo på andra håll så mycket lifligare. 

Sprengportens van, dåmera öfveradjutanten A. J. Jagerhorn 

föreslog för Hastesko, att man borde afsända en skrifvelse 

till kejsarinnan och skaffa riket fred samt om möjligt åter- 

stållandet af riksgransen från 1721. Den Vidtalade sade sig 

först finna steget betänkligt, men vid närmare eftersinnande 

nyttigt och oundvikligt. Hästesko öfvertalade v. Otter och 

major v. Kothen att underteckna en not till kejsarinnan, som 

blifvit uppsatt af major Klick. Svårast hade de upproriska 

att förmå general Armfelt att låna sitt namn till företaget. 

Han gjorde det slutligen på god tro, i tanke att rikets basta 

på detta satt befrämjades. De öfriga som undertecknade 

Liikalanoten 1) voro öfverstlöjtnanterne baron Otto Klingspor 

och Per af Enehjelm. Den bedröfliga skrifvelsens innehåll 

  
1) Beträffande Liikalanoten hänvisa vi till Finsk Tidskrift, Tom 

VI, sid. 105—115, hvarest professor K. K. Tigerstedt lämnar särdeles 

noggranna och intressanta upplysningar om dess tillkomst. 

  



148 Johan Henrik Hästesko. 

 

äfvensom Jägerhorns affärd med densamma öfver gränsen äro 

altför bekanta saker att här ånyo behöfva upprepas. 

Ända till den 9 augusti hade det gått de missnöjda — 

såväl partrioterna som sprengportianerna — väl i händerna, 

men denna dag fick konungen frän Hastfer emottaga ett bud, 

som, ehuru bedröfligt nog till sitt innehåll, likväl till sina följ- 

der blef gagneligt för honom. Budet medförde ett bref från 

guvernören, ryske generalen C. v. Güntzel i Viborg, hvari 

denne låter Hastfer veta „det samtelige 1) Finske trupper 

declarerat sin Konung, det de på intet sätt låta beqväma sig 

at attaquera Hennes Ryska Kejserl. Maj:ts Trupper eller göra 

et steg framåt i landet, så vida de blifvit upbådade at skydda 

Fäderneslandet för fiendteligt anfall“ o. s. v. Slutet af brefvet 

innehöll en kraftig hotelse mot Hastfer, att denne skulle „fä 

erfara alt det en förbittrad fiende, af hämd drifven, utöfva 

kan och mäktar“, om han ej genast droge sina trupper till- 

baka öfver gränsen. Gustafs oro öfver denna skrifvelse öka- 

des, då han samma dag fick emottaga en rapport om Jäger- 

horns s. k. tillfångatagande. Oviss om, huru han nu skulle 

handla, dröjde det till den 11 augusti, innan han sände Hast- 

fers och Güntzels bref till general Armfelt samt bifogade 

en skrifvelse, hvari han yttrade: „det är omöjligt att dölja 

för sig det ett förräderi här egt rum, så vida icke våra fån- 

gar genom oförsiktigt tal röjt den jäsning, som ett ögonblick 

visat sig inom armén“. Konungen anmodade därför Armfelt 

att förmå officerarena skriftligen förbinda sig att „följa sin 

konung mot rikets fiender och strida för honom hvar som 

hälst till sista man“. I fall Armfelt lyckades, skulle han 

äfven afsända officerarnes förbindelse till Hastfers armé 2). 

Konungens skrifvelse ankom till Liikala den 12 augusti 

och framkallade stor oro. Hästeskos yttrande, att det vore 

obegripligt för honom, huru Güntzel den 6 kunde relatera 

om sådant, som först den 8 utfördes i Liikala, vinner sin 

förklaring genom den sannolika omständigheten, att ryssarne 

  
1) Tigerstedt anför i Finsk Tidskrift, Tom VII s. 357 orden „det 

somblige finska trupper“ o. s. v. Vårt citat här ofvan är hämtadt ur 

Fredrikshofska protokollen, Tom I sid. 86. 
2) Tigerstedt, Finsk Tidskrift, Tom VII s. 359. 
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nog hade reda på, hvilka steg Jägerhorn på Sprengportens 

uppmaning ernade taga. 

Nu gälde det för de missnöjda cheferna att å ena sidan 

betyga sin konung trohet såsom rättskaffens, tappra krigare 

och å den andra förklara notens afsändande till kejsarinnan. 

Därför uppsattes declarationen eller Anjalaförbundsakten, som 

kom att innehålla mycket annat än „sentimenter af vördnad 

och trohet för Konung och Fädernesland“. (Dessa ord af Hä- 

stesko afsågo emellertid motsatsen) Däri talas t. ex. om 

„den till visshet sannolika tankat“ att „anfallet (mot Ryssland) 

af svenska nation var gjordt,“ om „att rådige och nitiske 

ämbetsmän behöfdes för att rädda fäderneslandet ifrån total 

undergång, „och trupperna hafva ej insett någon nytta, som 

kriget skulle tillskynda allmänheten“. Ett af ingen underteck- 

nadt exemplar af förbundsakten afsändes till konungen, ett 

annat likadant till Hastfer, och det tredje cirkulerade något 

öfver en vecka inom officerskårerna i Liikala. Å detta papper, 

som numera förvaras i universitetsbiblioteket i Lund, finnas 

113 underskrifter; främst stå namnen Karl Gust. Armfeldt, 

R. Montgomery, Vilh. Leijonstedt, Seb. von Otter och J. H. 

Hästesko. Denne hade den 15 augusti församlat officerskåren 

vid sitt regemente i major Mannerheims tält och förmådde 

dem att underteckna. En sjuttonårig son till Hästesko Gu- 

staf Johan finnes äfven bland subskribenterna. 

När emellertid den ena dagen efter den andra förgick 1), 

utan att något hördes af konungen och Jägerhorn dröjde, 

växte oron i lägret. Det blef alt tydligare för patrioterna 

att de af Jägerhorn och Klick blifvit lockade i en fälla; de 

önskade få fred och riksdag, men voro fullständigt främmande 

för tanken på Finlands skiljande från Sverge. När därför 

öfversten baron Lantingshausen jämte generaladjutanten ba- 

ron Stackelberg den 19 augusti ankommo till Anjala och å 

konungens vägnar meddelade förbundscheferna nåd och för- 

  
1) Ekman skrifver i sin dagbok för den 17 augusti: „Trygt i 

Anjala läger; politicerades och spelades boston. — Gudstjenst hölls 

och predikades om den barmhertiga utlänningen (Samaritanen); vän- 

tades på svar af henna“. 
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låtelse, gingo de flesta gärna in på att afgifva en försäkran 

det en styckning af riket aldrig ingått i deras planer. Skrif- 

velsen uppsattes af Klick och undertecknades af dennes svär- 

fader general Armfelt. För att emellertid förekomma än 

flere för partiet skadliga steg, satte några af hufvudmännen 

de vankelmodiga under bevakning 1). Sålunda kvarhöllos ge- 

neral Armfelt och v. Otter beständigt i Hästeskos tält. Då 

Jägerhorn omsider den 24 anlände, blef det bud han från kej- 

sarinnan medförde källa till nya missräkningar, i ty att intet 

af de förslag, som i skrifvelsen gjordes, omedelbart kunde 

utföras. Förgäfves arrangerades invid gränsen möten mellan 

de förbundnes ombud och Sprengporten. Om det möte, som 

den 25 föreföll mellan Sprengporten å ena sidan samt gene- 

ral Armfelt, åtföljd af major Taube och öfverste Hästesko å 

den andra, yttrar Hästesko: sedan såväl Armfelt som han 

själf förklarat Sprengporten „att i händelse, antingen genom 

hans operationer, eller eljes något det minsta steg till beford- 

rande af Finlands själfständighet skulle förmärkas, hela fin- 

ska armén vore förenad att med all kraft och intill sista man 

sådant emotstå och hindra, hade de åtskiljts missnöjda“ 2). 

Samma dag som dettas möte hölls uppsatte Anjalamän- 

nens ständige sekreterare Klick en skrifvelse, hvilken general 

Armfelt ensam undertecknade; den innehöll ett relaterande 

af kejsarinnans fredliga tänkesätt och en anhållan af de för- 

bundna, att konungen ville sammankalla rikets ständer. Med 

denna skrifvelse afsändes öfverstlöjtnant Lejonhufvud och 

upphann konungen i Lovisa den 25:te på eftermiddagen. Gu- 

staf III, som då var på väg till Sverge och viste, att Anjala- 

männen befunno sig på flere mils afstånd, uppträdde nu mera 

bestämdt och sade sig ej vilja emottaga Armfelts bref och där- 

igenom underhandla med rebeller. På anhållan af Lejonhuf- 

vud om ett formulär till afbön hade konungen dikterat föl- 

jande: „Vi anhålle i underdånighet, at Eders Maj:t som en 

mild Konung, må tillgifva och förlåta oss det fel vi begått, 

fast af en ren nit och öfvertygelse, at tjena Eders Kongl. 

  
1) Tigerstedt, Finsk Tidskrift, Tom VII s. 371. 
2) Fredrikshofska protokollen, Tom I sid. 331. 
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Maj:t; men då vi finne af utgången, at vi blifvit förförde, 

och Rikets fiender vela af detta vårt steg sig betjena, at 

skilja oss ifrån Eders Kongl. Maj:t och vårt Fädernesland; 

så ångerfulle, hoppas vi, at Eders Maj:t förlåter och tilgifver 

oss vårt fel, försäkrandes Eders Maj:t om den obrottsliga 

trohet, med hvilken vi nu och hädanefter, enligit våra dyra 

eder, Eders Maj:t och Riket äro förbundne, viljandes strida 

tils sista blodsdroppen för Eders Kongl. Maj:t och Riket. 

Så sant oss Gud hjelpe til lif och själ“ 1). 

Med detta besked återvände den utskickade till Anjala 

den 26 aug. på förmiddagen. v. Otter och Klingspor, dem 

han först råkade, visade sig nog böjda att underskrifva for- 

muläret och detsamma var fallet med Hästesko, men Jäger- 

horn sade „att ingen honette människa kunde låta persuadera 

sig att bedja om förlåtelse, då han ej vore brottslig“. Då 

general Armfelt uttalade sig i samma riktning och ansåg det 

opassande för sina år att ena dagen yttra ett, en annan ett 

någonting helt annat, lämnade de förbundne till egen skada 

tillfället obegagnadt att vädja till konungens nåd. 

Under det att de rådslogo, om hvad i stället borde gö- 

ras, aflägsnade sig Gustaf III alt längre från krigsskådeplat- 

sen. I Helsingfors lämnade han öfverbefälet åt hertig Karl, 

och redan 1 september inträffade han i Stockholm, beredd 

att upptaga kriget mot danskarne. De sägner, som blifvit 

utspridda, att Anjalamännen ernat fängsla konungen och att 

Hästesko blifvit utsedd att utföra uppdraget, äro sannolikt 

uppdiktade och härleda sig kanske från något yttrande hvad 

man bort göra, men försummat. 

Stämplingarna i lägret fortsattes med all ifver. Det 

gälde nu närmast att rättfärdiga steget med noten till kej- 

sarinnan och förmå så många patrioter som möjligt att god- 

känna detta och förklara sitt missnöje öfver kriget. Klick 

uppsatte det så kallade „Avertissementet“, som i fyra afskrif- 

ter cirkulerade bland Anjalaarmén, trupperna i Savolaks och 

bland officerarena på flottan. På det förstnämda erhölls emel- 

lertid blott 43 Underskrifter, hvilket bevisar, att det patrio- 

  
1) Fredrikshofska protokollen Tom I sid. 564. 
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tiska nitet i betydlig mån afkylts genom tanken på följderna 

af fortsatta upproriska steg. Stedingk, Adlercreutz, Sandels 

m. fl. hjälpte sig ur dilemman mellan trohetseden till konun- 

gen och stallbrödraskapets ovilja genom att underskrifva föl- 

jande korta orakel-uttalande: „Vi vördar vår Konung, vi äl- 

skar vårt Fådernesland och äro uppriktigt deras vänner, som 

befordrar allmänt väl“ 1). 

Inom den svenska arméns officerskår vann avertisse- 

mentet stor anklang. Den sedan 1772 dämpade frihetsandan 

inom adeln gaf sig åter uttryck. Man yttrade t. ex. öppet 

„Vår afsikt är att återlämna åt lagen sin styrka, åt konungen 

sin lagbundna makt, åt ständerna sina förkrankta rättigheter, 

oss i allmänhet frihet, ära och heder, under den strängaste 

laglydnad“ 2). 

Ropet på riksdag och fred stannade emellertid därvid. 

De förbundna kommo sig ej att vidtaga något afgörande steg. 

I stället att från ord öfvergå till handling, förspilde de den 

ena veckan efter den andra med underhandlingar. Svenska, 

finska och ryska officerare gjorde hvarandra officiella upp- 

vaktningar och höllo hemliga möten nattetid. Men förgäfves 

spann Sprengporten sitt nät alt vidare; hans offer voro altför 

många och leddes af så vidt skilda bevekelsegrunder, att han 

ej länge kunde binda dem samman. Den städse opålitliga 

hertig Karl försökte de förbundna förgäfves att helt och 

hållet vinna. Han höll med dem blott så länge han trodde 

sig kunna befordra sina egna själfviska planer. Vid krigs- 

konseljen i Lovisa hade han 27 högre officerare ur den finska 

och svenska armén att uttala sig i frågan om Högfors ut- 

rymmande, hvilket ryssarne fordrat, innan de skulle ingå på 

ett stillestånd 3). Högfors öfvergafs den 25 september emot 

  
1) Finsk Tidskrift, Tom IX sid. 173. 
2) „ „ „ „ „ „ 175. 
3) Öfverste Hästeskos yttrande till protokollet lydde: Sedan ry- 

ska flottan spelar mästare i sjön och genom dess fattade posto vid 

Hangö udd hindrar alla transporter af arméns förnödenheter från 

Sverge, voro de eftertänkligaste följder att befara, som ej stillostånd 

sökes och erhålles. Utan att öfvergifva Högfors, vore det icke möj- 

ligt att söka det; att detsamma sedermera kan erhållas, därom trodde 
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befälhafvarens general Platens vilja, och denna och de närmast 

följande dagarna egde Anjalamännen i hertigen en bundsför- 

vandt, men så vände sig bladet eller tydligare uttrykt, Karl 

flyttade kappen öfver på andra axeln. En skrifvelse från 

Sprengporten, som den 3 eller 4 oktober kom Armfelt till- 

handa öfversändes till hertigen och omstämde denne fullstän- 

digt. Öfverlöparens ohöljdt uttalade fordran, att de förbundna 

skulle kasta sig i ryssarnes armar och skilja Finland från 

Sverge, öfverensstämde ej med hans planer. Så mycket svensk 

var hertigen, att han ej kunde medvärka till styckningen af 

ett rike, hvars krona han hvilket ögonblick som hälst var 

beredd att fästa på eget hufvud. Återstod således blott att 

uppträda som en, sin kungliga broder tillgifven, man. 

För att förekomma fortsatta stämplingar inom armen 

utfärdade hertigen order om truppernas vid gränsen disloka- 

tion. Nylands dragoner beordrades 1) först bort, och den 4 

oktober afgick Åbo läns regemente frän Anjala till Helsing- 

fors, hvarifrån det längre fram afsändes hem till rotarna; 

öfverste Hästesko vägrade i det längsta att lämna gränsen, 

men gaf slutligen efter, då han af hertigen hotades med ar- 

rest på Sveaborg. „Det är obehagligt för de förbundne att 

skiljas utan slutförande af planer, men order måste lydas“, 

skrifver Ekman lakoniskt i sin dagbok. Lejonstedts tavast- 

länningar och v. Otters björneborgare sändes äfven bort från 

Kymmene-älfdal. I slutet af oktober fans ingen annan af che- 

ferna vid Anjala än Jägerhorn och denne, som ej mera befann 

sig i tjenstgöring, lämnade äfven snart fältet för sin förrädi- 

ska värksamhet. Anjala-förbundet var upplöst. 

Det var äfven naturligt att det skulle gå därhän. Che- 

fernas åsikter stämde ej öfverens, och då därtill kom, att 

själfständighetsmännen lyckades blanda bort korten och sticka 

in af sina falska i spelet, blef detta resultatlöst. Visst var 

det sant, att på stora ord och kraftiga hotelser hade de för- 

bundne icke sparat, men dock värkade fruktan för följderna 

  
han att ganska tillförlitliga försäkringar redan på flere håll voro gifna, 

och kunde således icke annat än tillstyrka att denna post ju förr dess 

hällre måtte öfverlämnas. Finsk Tidskrift, Tom IX s. 426. 
1) J. Mankell: Finska arméns och Finlands krigshistoria I, sid. 364. 
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af fortsatta subordinationsbrott förlamande på officerskårens 

handlingssätt. Krigarena läto svärdet hvila och grepo till 

pennan, men med detta vanskliga vapen vunno de hvarken 

ära eller segrar. Den opposition mot kungamakten, hvars 

själfkallade målsmän de gjort sig till, tystnade emellertid ej 

med Anjalaförbundets upplösning, utan fortlefde oförminskadt 

bland adeln. 

Konungen bjöd dock till att förbise såväl missnöjets 

orsaker som rätte målsmän. Vid sin relation i rådet den 2 

sept. 1788 om händelserna i Finland yttrade Gustaf III: „De 

ohörda steg, hvartill finska krigsmän sig kunnat förnedra vid 

första begynnelsen af krigsoperationers nödsakade värkstäl- 

lan, ansåg Kongl. Maj:t böra tillskrifvas och ledas första upp- 

rinnelse till ifrån de mindre välsinnade dispositioner, som 

bland de finska inbyggare i löndom blifvit utsådde från längre 

tillbaka och särdeles under lopp af sista detta 10 åren, samt 

hemligt hos dem underblåste af sådane personer, som bättre 

i tro och seder dem förelysa bort“. — 

För Hästeskos roll i dramat vid Anjala hafva vi nu 

redogjort. Däraf framgår på intet vis, att han skulle hafva 

hört till själfständighetspartiet. Hr Yrjö Koskinen uppger 1) 

emellertid bestämdt, att han var en af dess medlemmar. På 

hvilka grunder denna uppgift stöder sig, veta vi ej; vida 

sannolikare tyckes den utsaga vara, som lämnats af Hästeskos 

närmaste underordnade vid regementet, sekundmajoren K. E. 

Mannerheim. Han yttrade 2): „Från denna hufvudlösa idé 

(om Finlands själfständighet) bör han (Hästesko) dock af ef- 

tervärlden frikallas.“ Hästeskos person och uppträdande skil- 

drar samme man för öfrigt sålunda: „Hvarken utmärkt mi- 

litär eller statsman, af godt naturligt förstånd, men utan kun- 

skaper och beslutsamhet, var han ingalunda den person, som 

passade till hufvudman för en revolution; — — — sedan 

han oförsiktigt låtit inleda sig i ett hufvudlöst företag af så 

eftertänkliga följder, blef han utan att vidtaga åtgärder till 

  
1) Finlands historia sid. 502. I sin uppsats om Sprengporten och 

Finlands själfständighet uppräknar däremot hr Y. K. ej Hästesko bland 

Sprengportens anhängare. 
2) K. K. Tigerstedt: Finsk Tidskrift, Tom VI sid. 97. 

  



 Johan Henrik Hästesko. 155 

 

fullföljandet af detsamma fullkomligen ovärksam. Af dess 

regementes officerskär tämligen afhållen, inledde han den- 

samma i det dumma undertecknandet af Anjala-förbundet, 

som tjente rakt till intet. Äregirig trodde han sig igenom 

de vidtagne åtgärderne göra fäderneslandet och konungen 

tjenst och sig själf namnkunnig. Han litade på stöd af andra 

och biträde af svenska armén.“ 

 

  

 

II. 

Man kan taga för gifvet att Gustaf III, oaktadt utfö- 

randet af omständigheterna fördröjdes, tidigt nog beslutit att 

straffa Anjalamännen. Dessas beteende, att midt under brin- 

nande krig underhandla med fienden, var öppet förräderi. 

Yttranden finnas äfven af konungen att han nödgades låta 

rättvisan ha sin gång för att vederlägga det galna ryktet, att 

han själf varit en passiv deltagare i Anjalaförbundet. Beskow 

uppger, att konungen redan den 1 december 1788 utfärdat 

order om förbundschefernas fängslande, men sannolikare sy- 

nes det, att detta skedde efter den 6 i samma månad, då han 

emottagit Hastfers egendomliga själfanklagelseskrift (se vidare 

därom längre fram). I instruktionen för general Mejerfelt 

heter det, att konungen, tillämpande Gustaf II Adolfs ord, 

ville komma straffet till få, men fruktan till många. Om 

möjligt borde därför på en och samma dag följande personer 

häktas: general Armfelt, öfverstarna Hästesko, v. Otter och 

Montgomery, öfverstelöjtnanterna Lejonstedt, af Enehjelm och 

Klingspor, majorerna Jägerhorn och Klick samt adjutanten 

v. Törne. Deras papper skulle förseglas och öfversändas till 

Stockholm. „För öfrigt har generalen“ — hette det — „att 

på det högsta anbefalla de officerare och manskap, som komma 

att arrestera och eskortera dessa brottsliga, att på alt möj- 

ligt sätt lisa deras olycka, handtera dem med höflighet, skaffa 

dem alla de bekvämligheter, som kunna med säkerheten af 

deras vård förenas, samt isynnerhet freda dem, så mycket 

möjligt är, från en med skäl uppretad menighets öfvervåldt“ 1). 

  
1) Bernh. v. Beskow: Om Gustaf III såsom konung och männi- 

ska, Tom IV s. 287. 
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Mejerfelt svarade den 21 dec. från Lovisa, att befall- 

ningen vore ganska svår att genast värkställa, emedan för- 

bundscheferna voro så spridda. Dessutom tyckes han hafva 

fruktat motvärn och myteri af deras vänner. Han ansåg det 

därför vara bäst att invänta julhälgen. Den 2 januari inbe- 

rättade generalen, att han utsett den 7 kl. 8 på morgonen 

till den tidpunkt, då fängslandet skulle försiggå. Sandels 

som varit rest till Stockholm, medförde därifrån konungens 

skilda order till v. Stedingk att taga Hastfer i fängsligt för- 

var och undersöka hans papper. Detta skedde den 10 ja- 

nuari, hvarpå Hastfer afsändes till Åbo. 

General Mejerfält lät emellertid ungefär samtidigt värk- 

ställa arresteringen af de öfriga cheferna. General Armfelt, 

som ännu vistades på sitt öfverste-boställe vid Nylands infan- 

teriregemente, underkastade sig ödmjukt, men hans båda sy- 

strar, tvänne gamla fröknar, gjorde den utsända officeren de 

bittraste förebråelser för att denne „åtagit sig en så ovärdig 

kommission“. Grefve Lejonstedt, som nyårstiden på Mäntsälä 

gård hos herrskapet Möllersvärd skrutit öfver de förbundnes 

bedrifter, lät icke modet falla, fastän han blef fängslad. Då 

den förnäma fångtransporten samlades på torget i Åbo, satt 

han med en champagne-butelj i handen och drack allas skål 

med tillägg, att „som han ej hade mer än en hals att mista, 

så skulle han dricka så länge denna vore i behåll“ 1). 

Öfverste Hästesko arresterades på sitt gods i Bjärnå. 

Enligt traditionen därstädes skulle den officer, som hade 

att på Mälkkilä värkställa hans fängslande 2) genom en bil- 

jett på förhand anmält sin ankomst, men Hästesko begag- 

nade sig ej af tillfället att fly. Redan denna omständighet 

  
1) Barfod: Märkvärdigheter, sid. 212. 
2) Mormodern till författaren af denna uppsats berättade, att 

hon, som var bekant med Hästeskos hustru, ofta hört denna säga, att 

hennes mans arrestering skedde fullkomligt oväntadt och att hvarken 

han eller hon förestält sig att alls något straff skulle drabba honom. 

Hon (min mormoder) som var bosatt i Borgå, berättade äfven att hon 

hört uppges att Hästesko, då han med sitt regemente tågade genom 

staden på väg från gränsen, utanför östra tullporten fått se en häst- 

sko upphängd i en galge. I sanning ett dåligt omen för hvad som 

skulle stunda! — P. N. 
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utgör ett bevis för att han var främmande för själfständig- 

hetsmännens göranden; han hade ju lätt nog kunnat följa 

Klicks exempel och fly öfver till Ryssland. Dit styrde ju 

äfven Ladau, Glansenstjerna och Essen kosan. — Man kunde 

då och icke ens flere månader senare ana de olycksdigra 

följderna af stämplingarna vid Anjala. De arresterade sam- 

lades i Åbo. Under väntan på att öfverfärden skulle ske 

förflöto där några pinsamma veckor. Den 28 januari 1789 

skref Hästesko följande bref 1) till sin hustru på Mälkkilä. 

 

Min Sötaste Vänn. 
Med Svåger Thure får jag den fägnaden affärda dessa 

få rader, samt berätta dig at jag Gudi ske lof mår efter om- 
ständigheterne tämmel. bra, ehuru skillsmässan vid en kjär hu- 
stru kåstade på. Gud Välsigne Dig och var altid och så länge 
jag lefver försäkrad om min kjärlek. Sedan din afresa har 
ingen annan än Svåger Cöhler varit hos mig. Jag undrar ej 
stort däröfver. Också har jag i min ensamhet mera tillfälle at 
betrakta människors öden och vansklighet här i tiden. Med Jesu 
hielp skall jag finna mig i alt hvad mig kan förestå. En rätt- 
färdig Gud som all ting vet och kjänner, till ock med männi- 
skors upsåt, kan jag trygt åberopa mig at jag aldrig sökt skada, 
men väl hielpa och understödja min konung och mitt fädernes- 
land. Med denna samvets öfvertygelse hoppas jag at ingen 
ting ondt kan öfvergå mig. Var därföre vid godt mod mitt 
hierta, trösta Din goda och ömma mor, och oroa Er för Guds 
skull jntet i förtid. Mod Jesu hjelp får jag kanske ännu på 
slädföre, om det står till slut af Martj, återkomma till Mällkele 
och omfamna Er alla. Ännu äro vij lika sluga, när afresan 
för oss härifrån sker, dock tros det at vij nästa Lördag eller 
Söndag få vandra utaf. Öfverste Montgomerie berättas ock vara 
ankommen. Anmäl min vördnad hos Nådig mor. Hälsa hier- 
teligen min Charlotte 2) och de öfriga, samt var assurerad at 
jag aldrig kan upphöra at lefva 

Din 
tillgifnaste och trognaste Vänn 

J. H. Hästesko. 
 

Capit: Voigtlender 3) ber icke allenast om sin respect för 
Dig och Nådig Mor, utan ock at Nij ingendera måtte vara ond 
på honom. 

  
1) Afskriften af originalet ages af Svenska Litteratursällskapet. 
2) Hästeskos dotter Charlotta Helena född 1775. 
3) Möjligen var det denne officer, som fått sig Hästeskos fängs- 

lande anförtrodt. 

  



158 Johan Henrik Hästesko. 

 

Några dagar förflöto ännu innan afresan. Vid denna 

följde öfverstinnan Hästesko sin man öfver Åland till Eckerö. 

Skiljsmässan var bedröflig, och öfversten berättas misströ- 

stande hafva yttrat åt sin fru, att de antagligen icke mer 

skulle råkas. 

Den 9 mars anlände de fängslade officerarna under be- 

vakning af major Guttofsky till Stockholm. Vid Roslagstullen 

emottogos de af ett kompani af borgerskapet till häst. 

„Medan de förstkomna på isen utanför värdshuset Åhl- 

kistan inväntade de efterkommandes ankomst, blefvo de om- 

ringade af en talrik hop från staden utvandradt sämre folk, 

som voro nyfikna att beskåda dessa objudna fredsmäklare, 

och som isynnerhet visade sig förbittrade mot Hästesko. Några 

af de mest tilltagsne nalkades släden och upplyfte fallen, för 

att se om han hade fjättrar om benen; och andra voro nog 

oförskämda att spotta intill honom, när de öppnade hans 

igendragna lädergardiner. Grefve Lejonstedt var sig alltid lik, 

såg de närvarande trotsigt i synen och sade dem sitt namn 1).“ 

„En oräknelig svärm af pöbel fylde gatorna och följde 

dessa olyckliga män, bespottade dem med förklenliga skälls- 

ord af „ryssar“, förrädare och pultroner. Detta alt var på 

befallning anstäldt af polismästar Liljesparre och samman- 

hängande med den anda, som styrde riksdagen uti tre stånd 

till hat mot adeln, och att kasta skulden af krigets olyckor 

och hvälfningar uppå adelsståndet samt uppreta en okunnig och 

blind menighet.“ Detta uppger v. Fersen, hvaremot Barfod 

säger, att färden genom staden aflopp utan minsta oväsende. 

Borgarkavalleriet aflämnade de fångna vid Fredrikshof 2) 

åt kaptenen baron Åkerhjelm, som kommenderade vakten. 

I arresten behandlades de ganska väl, men fingo icke träffa 

hvarandra eller till en början emottaga några besök af sina 

  
1) J. C. Barfod: Märkvärdigheter rör. Sverges förhållanden 1788 

—1794, sid. 212. 
2) Ofverståthållareämbetet hade till fängelse låtit inreda slottet 

Fredrikshofs mindre byggnad, som konung Fredrik inredt till ett jakt- 

hus och försedt med galler och bommar; möbel lät man hämta dit 

från Ekolsund. „Sverges Bastilj“ kallade den harmsne aristokraten 

A. v. Fersen Fredrikshof! 
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anförvandter. Kornetten Per Lindman, som beredde öfver- 

stinnan v. Otter tillfälle att råka sin man, blef för subor- 

dinationsbrott dömd att arkebuseras, men benådades och döm- 

des till ett års fängelse och degradering till soldat. — 

Den 14 mars 1789 sammträdde Kungl. M:ts och rikets 

krigskollegium på Fredrikshof i slottets stora sal. Ordfö- 

rande var presidenten grefve G. A. Horn samt ledamöter ge- 

neralmajor J. v. Hermansson, öfverste P. U. Liljehorn, ma- 

joren grefve G. A. Sparre, öfverstelöjtnanten P. Lagerhjelm 

och justitiarien Jan Brygger. Såsom allmän åklagare upp- 

trädde krigsfiskalen Abraham Wallenqvist, en nitisk och kun- 

nig man. 

Första sammanträdet upptogs uteslutande af förhör med 

öfverste Hastfer, emot hvilken framdrogos bref, skrifna af 

ryska generalerne Schultz och Sprengporten. Af dessa fram- 

gick det, att möten emellan dem och den anklagade hållits 

äfvensom att till Nyslott från Petersburg afsändts en låda 

med pälsvärk för Hastfer. Den anklagade afgaf en tämligen 

storordig, men föga tillfredsställande förklaring öfver sitt be- 

teende i Finland och slutade den med uppmaning att låta 

förhöra alla de trupper, hvilka stått under hans befäl samt 

präster, ståndspersoner och allmoge i sydöstra Finland; alla 

skulle kunna intyga att han städse uppfört sig som en trogen 

och nitisk ämbetsman. 

Som prof på stilen i Hastfers försvarsskrifter, anföra 

vi följande rader. Han säger 1) t. ex. „Jag har redan i mitt 

ödmjuka memorial af den 16 sistlidne declarerat mig för 

infame och fördömt mig själf, min hustru och mina barn här 

i tiden och i alla evighets evighet, om jag någonsin sett eller 

någonsin fått någon present från Ryssland, af hvad namn det 

vara må o. s. v. 

Emot Hastfer anförde kapten A. F. von Torne, som vid 

krigets början varit engagerad hos Sprengporten i Ryssland, 

ganska graverande vittnesmål. v. Törne berättade, hurusom 

han af Sprengporten fått emottaga ett bref till Hastfer jämte 

tvänne säckar sobelskinn och i fodervärket var inlagd en liten 

  
1) Fredrikshofska protokollen, Tom I s. 110. 
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svart, förseglad ask. Försedd med ryska rekommendationer 

hade han sedan eskorterats till Nyslott och därifrån öfver 

gränsen kommit till Rantasalmi. Här hade han sammanträffat 

med Hastfer, som efter emottagandet af brefvet förebrått 

honom hans oförsiktighet att komma öfver gränsen; af gäfvan, 

som tyckes tilsvidare hafva stannat hos general v. Schultz i 

Nyslott ville Hastfer ingenting veta. v. Törne sändes emel- 

lertid i arrest, efter det Hastfer sagt, att han längre fram 

skulle skickas till Borgå för att där legitimera sig hos her- 

tigen af Södermanland. Hastfers förklaringar af dessa på- 

ståenden äfvensom hans försvar för upphäfvandet af Nyslotts 

belägring föreföllo ganska sökta. Ett senare memorial af 

den 16 april börjar han helt naivt med att säga, att han — 

oviss om hvad för honom vore bäst och nyttigast att yppa 

— ej vet hvad han skall svara. „Hans Kongl. M:ts nådigaste 

välbehag är min lag“, yttrar han med ödmjuk underdånighet. 

Innehållet i den skrifvelse till konungen, hvilken närmast 

föranledde Anjalamännens häktande, tyckes han ogärna vilja 

stå för, emedan däri förekom åtskilligt, grundadt på lösa ryk- 

ten; den var äfven uteslutande afsedd för konungens blickar 

och hade enligt brefskrifvarens uttalande önskan antingen bort 

uppbrännas eller säkert förvaras. 

Emot Hastfers förmodan upplästes emellertid denna vik- 

tiga skrifvelse 1) inför krigsrätten den 30 april, och af dess 

innehåll framgick otvetydigt, att han, författaren, mer än någon 

annan handlat som en förrädare. Vi vilja därur anföra några 

meningar: „Mig lofvades — skrifver Hastfer — att om jag 

droge mig inom gränsen, så skulle jag där ej blifva oroad. 

Man har väl hållit ord dermed, men istället kan ingen före- 

ställa sig de stämplingar och onda anslag, som både af fien- 

den och egna blifvit försökta. Sedan Eders Kungl. Maj:t var 

afrest, och jag återkommen inom svensk gräns, märkte jag 

först i sin höjd alla de faseligaste onda anslag mot konun- 

gen och riket. — — Jag föll därför på det rådet, efter långt 

öfvervägande, att uppå bekostnad af all timlig välfärd sacri- 

fiera mig, som jag skulle kunna tjäna min allernådigaste 

  
1) Fredrikshofska protokollen, Tom I sid. 234. 
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konung och riket. Jag visade mig missnöjd, kritiserade ett 

och annat och mildrade mina omdömen om de confedererade: 

Eder Kungl. Maj:ts och rikets fiender och förrädare. Öfver- 

tygad att all list, i synnerhet i krigstid, är lofgifven till ett 

godt åndamåls vinnande visade eller stälde jag mig, emot 

min själs öfvertygelse — och som den store Guden och mitt 

rena samvete inom mig vittnar — affällig från min konung 

och största och bästa välgörare. — — — Därför gaf jag 

ifrån mig en skriftlig försäkran att befordra Finlands själf- 

ständighet under rysk protektion. Knapt var detta skett, 

förrän jag blef underrättad om de fäseligaste stämplingar 

och fick veta mera än jag någonsin önskat mig få veta. In- 

gen bör kunna föreställa sig dessa ytterligheter. Håren resa 

sig på mig. Jag kan ej skriftligen omnämna hvad som varit 

ämnadt mot E. Kongl. Maj:ts egen höga person innan dess 

afresa. — — — Jag har ock haft samtal med den förrädi- 

ska och otacksamma Sprengporten; här kostade det först på 

att hålla contenancen, men efter jag börjat en farlig role, 

så hölt jag ock ut. Jag har ock gjort offert af att vilja gå 

i rysk tjenst.“ Anbudet att emottaga 16,000 dukater hade 

Hastfer däremot afböjt, någon päls hade han ej begärt o. s. v. 

Denna lumpna skrifvelse är daterad den 22 november 1788 

och emottogs af Gustaf III i Göteborg den 6 december. Då 

det nu inför krigsrätten gälde att förklara den, säger Hastfer 

att den konfysa berättelsen var sammansatt under „en obe- 

skriflig, hjärtinnerlig ångest och en obegriplig själsoro, me- 

lankoli och hypokondri“; sålunda hade han kommit att anföra 

toma rykten för säkra fakta, användt pluralis där det bort 

stå singularis, aldrig hade han förstått skrifva meningar i 

någon redig ordning m. fi. undflykter dem krigsfiskalen med 

skäl påpekade som fullständigt osannolika. Alt ondt skylde 

Hastfer på Sprengporten, Jägerhorn och Glansenstjerna, hvilket 

var bekvämt nog, då dessa stodo utom krigsrättens jurisdik- 

tion. Det sannaste i Hastfers många och långa andraganden 

till protokollet torde hafva varit orden: „Jag har alltid varit 

slarfaktik i mina egna och isynnerhet i penningeaffärer; jag 

har alltid gjort lätta och falska kalkyler“. 

Vi hafva dröjt något längre vid Hastfer och hans bak- 
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sluga angifvelse af sina kamrater, emedan denna närmast va- 

rit orsaken till Anjalamännens fängslande. 

Vid mötet den 27 mars inlämnade f. d. öfverbefälhaf- 

varen general K. G. Armfelt en ödmjuk förklaring på de 

anmärkningar, som tidigare af krigsfiskalen riktats mot „de 

oerhörda steg en del herrar Chefer och Officerare vid finska 

armen företagit 1788“. Han uppger däruti, att han efter re- 

trätten till Liikala, då underrättelse inlupit om den svenska 

flottans blokod invid Sveaborg, märkte att i armén uppkom- 

mit idén att genom en not till kejsarinnan afböja den hotande 

fara, för hvilken kusterna voro utsatta. Till en början sökte 

han kväfva denna idé „såsom oordentlig mot Styrelse-Lagarna 

och den lydnad armén var K. M:t omedelbart skyldigt“, men 

snart nog insåg han, att kommunikationens mellan Sverge 

och Finland afskärande äfvensom bristen på kläder inom 

trupperna skulle vålla arméns totala undergång. „Detta till- 

stånd — skrifver han — och dessa händelser, som med all 

sannolikhet borde inträffa, förestälde sig så hiskeliga och 

förtviflande för min upprörda inbillning, att jag intet annat 

såg, än Fäderneslandets olycka, och därför beslöt, vid äfven- 

tyr af all min välfärd att ingå i detta ovanliga och motbju- 

dande steg (notens afsändande), såsom efter min tanke enda 

medlet till dess räddning utur den olyckliga ställning det irå- 

kat, emedan en så snar fred som den förtviflade belägenheten 

syntes fordra genom främmande makter bemedling icke kunde 

vinnas.“ 

Något annat af „de oerhörda stegen“ hade Armfelt ej 

tagit i spetsen för sina trupper, ty den 12 augusti hade han 

på egen begäran entledigats från befälet och öfverlåtit det 

åt generalen grefve Mejerfelt. Konungen hade väl icke kun- 

nat gilla notens afsändande „men dock icke anse det med 

onåd i anseende till den olyckliga ställningen“, yttrar han. 

Inlagan är för öfrigt affattad i värdiga ordalag. Helt ärligt 

talar Armfelt om „sin inbillning om farans storlek, sitt otill- 

räckliga och svaga jugement och misstro till sig själf i bryd- 

samma omständigheter“. Man ser tydligen — såsom äfven 

ofta blifvit framhållet — att han handlat i god tro och med 

de bästa afsikter. 
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Den 2 april beslöt krigsrätten, att vid resp. regementen 

i Finland undersökningar borde anställas med de officerare, 

som undertecknat någon eller några af förbundsskrifterna för 

att därigenom skulle kunna utrönas, om öfvertalande af krigs- 

befälet förekommit. Öfverste Hästesko hade på därom af 

krigsfiskalen framstäld anhållan inlämnat en förteckning på 

66 officerare vid Åbo läns infanteriregemente, af hvilka in- 

emot 50 enligt hans förmenande underskrifvet förbundsak- 

ten. Desse och många andra med dem blefvo nu förhörda. 

Den 16 april inlämnade Hästesko sitt första längre me- 

morial. Han redogjorde häri för tillgången vid anfallet på Fre- 

drikshamn och att han endast på order retirerat. Beskyllnin- 

garna „att han med rikets fiende sökt afhandla om krig och 

fred eller bjuda lag för konung och fädernesland“ afvisade han. 

„Det är två olika mål, att öppna en väg till en underhand- 

ling som vi gjort, af kärlek till konung och fädernesland, 

och som vi då ansågo för en skyldighet, eller att själfve af- 

handla, hvilken rätttighet vi lämnat till vederbörande och 

aldrig begärt eller sökt kränka.“ 1) 

v. Otter afgaf samtidigt en mycket ödmjuk förklaring; 

han hade undertecknat den fatala noten, därtill öfvertalad 

af Hästesko och godkänt „detta härliga dokuments expedie- 

rande till kejsarinnan“, emedan general Armfelt och många 

andra förståndiga personer varit för saken. v. Otter hade 

för öfrigt icke uppträdt vid rådplägningarna aktiv utom då 

det gält att jämka flere mindre passande uttryck. Till sist 

påminde han om 38-årig trogen tjänstetid och att han ej i 

likhet med flere andra misstänkta skickats från gränsen utan 

fått förtroendeuppdraget att bevaka sträckan från Heinola 

upp genom Mäntyharju socken 2). 

Öfverstelöjtnant P. af Enehjelm framhöll att han sjuk 

infunnit sig till öfverläggningen i Liikala, och då han före- 

stälde sig att notens afsändande skedde enligt konungens 

önskan, hade han hvarken kunnat eller velat djupsinnigt ana- 

  
1) Fredrikshofska protokollen Tom I s. 207. 
2)  „ „ „ I s. 211. 
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tomisera sättet huru det skedde. Vädjade för öfrigt till tap- 

perhet och visad omtanke under fälttåget; missnöjd därmed 

hade han icke varit men väl bedröfvad. 

Vid sammanträdet den 18 maj inlöpte en ny grave- 

rande omständighet mot öfverste Hästesko. Krigsfiskalen an- 

mälde att det genom undersökningar af krigsrätten i Åbo 

blifvit utredt, att sergeanten vid Åbo läns regemente Johan 

Segerstorm kort före anfallet på Fredrikshamn sökt intala 

soldaterna feghet och olydnad mot konungens bud äfvensom 

att kapten Grunér, löjtnant v. Brunou och fänrik Knorring, 

alla från samma regemente, gått från tält till tält och upp- 

manat soldaterna att ej göra fienden motstånd, utan retirera 

inom egen gräns. Om dessa förehafvanden sade sig Hästesko 

ej ega någon kännedom, däremot medgaf han riktigheten af 

Segerstorms uppgift, att han vid Anjala haft sina underoffi- 

cerare samlade i sitt tält och underrättat dem om det värk- 

liga innehållet i arméns förbundsskrift samt förmanat dem 

— till lydnad och trohet emot konung och riket. [På samma 

sätt hade v. Otter tidigare vidtalat sina underofficerare.] De 

ord han därvid yttrat kunde han ej bestämdt påminna sig, 

men det medgaf han, att han haft flere af de närvarande att 

„tumma“ på de uppmaningar dem han till dem stält; de öf- 

riga hade på tillsägelse uppräckt tummarna i vädret. Detta 

blef kändt genom vittnesmålen i Åbo af underofficerarna 

Wallenström, Ritz och Lindström. Ehuru Hästesko själf sade 

att dessa vittnens utsaga icke på något sätt kunde gravera 

honom, voro de likväl ganska fällande, ty de inneburo otve- 

tydigt, att han i sin egenskap af chef invigt sina underord- 

nade i saker, hvarmed desse ingenting hade att skaffa och 

bundit dem genom otillbörliga, förrädiska löften. 

På krigsfiskalens fråga, hvem Hästesko afsett, då, man 

i noten till kejsarinnan talat om „oroliga hufvuden i staten, 

som stört grannsämjan emellan riken“ svarade denne, att 

därom skulle Klick och Jägerhorn, författarne af noten, bäst 

kunna upplysa. Sådana uttryck „som markerat ondska och 

hämd“ hade han aldrig hållit utaf. Alla de som förgripliga 

ansedda skrifterna hade alltid författats i hast och skynd- 
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samt underskrifvits 1), och därigenom hade möjligen mindre 

lämpliga uttryck influtit. 

Längre fram blef det genom krigsrättens i Heinola un- 

dersökning uppdagadt, att Hästesko velat undvika att sätta 

sig och sina officerare i mellanhand och därför låtit öfvertala 

soldaterna att säga nej till framryckandet mot fienden. Kap- 

ten Grunér (gift med öfverstinnan Hästeskos systerdotter) 

hade på svenska och löjtnant v. Brunou på finska för man- 

skapet framhållit krigets olaglighet. Än längre hade löjtnant 

Gadolin gått, som lofvat hugga nacken af de soldater, hvilka 

ej följde konungen hem; om denne hade han ock uttalat sig i 

ganska opassande och råa ordalag. Härtill kom ett vittnes- 

mål af kapten Gustafsson, som berättade, att han en kväll i 

medlet af augusti 1788 utanför öfverste Hästeskos tält hört 

en röst yttra, att konungen borde tagas i förvar; talaren 

trodde han vara öfverste grefve Lejonstedt. Detta förnekades 

dock af denne på det bestämdaste, och grefvens rättegångs- 

biträde v. Brinckman kallade Gustafsson för ett falskt vittne. 

Gustafssons uppgifter i öfrigt förefalla ej häller trovärdiga. 

Han berättar, att han jämte 30 man med tårar i ögonen bedt 

att få intaga Fredrikshamn. Men öfverste Montgomery gaf 

ej tillåtelse, ehuru fästningens port stod öppen och truppen 

befann sig 700 à 800 steg från staden! Lejonstedt uppträdde 

för öfrigt ganska storordigt och skräflande, Klingspor åter 

stormodigt och fjäskigt. Montgomery använde ett kraftigt 

och öppet skrifsätt och detsamma gjorde äfven Hästesko. 

Krigsrättens förhandlingar fortsattes månad efter må- 

nad. Nya vittnen inkallades i mängd och de anklagades antal 

ökades så, att det ej var möjligt att hålla alla fängslade, utan 

fingo de flesta af dem mot borgen vistas på fri fot. Gransk- 

ningen af protokollen, insända från krigsrätterna i Finland, 

tog ock mycken tid i anspråk. 

Den långa rättegången — för hvars detaljer utrymmet här 

förbjuder oss att redogöra — hade antagligen blifvit ännu 

mycket förlängd, därest icke konungen genom justitiekanslers- 

ämbetet den 18 januari 1790 låtit förständiga krigsfiskalen, att 

  
1) Fredrikshofska protokollen Tom I s. 350. 
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med all möjlig skyndsamhet bringa aktionen mot de ankla- 

gade till ett snart slut. Nya förhör och talrika konfronta- 

tioner anstäldes därför under de närmaste veckorna, och de 

anklagades slutpåståenden intogos i protokollen. Hästesko, 

som flere veckor legat sjuk, inlämnade sitt slutmemorial den 

26 februari. Han tillbakavisade däri ånyo kraftigt krigsfi- 

skalens „svarta förtydningar“ af hans uppsåt och handlingar. 

Liikala notens afsändande var icke något trolöst och förrä- 

diskt, utan skedde blott för „att öppna en väg till negociation 

tvänne krönta personer emellan“. Ocksä hafva vi — säger 

Hästesko — Gud ske lof, därigenom väl gagnat, men icke 

skadat vår älskade konung och riket. „Vi (Armfelt och han) 

hade ingen del entrerat i Sprengportens planer eller appro- 

berat dess vuer, hvilka, med mindre redliga tänkesätt, kunnat 

gifva anledning till andra steg och messurer än dem vi tagit.“ 

Betydelsen af underhandlingarna med sitt underbefäl sökte 

han förringa. På grund af hvad han sålunda anfört och eme- 

dan „intet brott kan existera utan ondt eller skadligt upp- 

sät“, ansåg han sig med trygghet kunna afvakta den slutliga 

domen. 1) 

Den första februari afgaf krigsfiskalen Wallenqvist sitt 

slutpåstående (58 tätt trykta sidor), hvari han med hänvis- 

ning till åtskilliga lagrum yrkade ansvar först å hufvudmän- 

nen och sedan å öfriga deltagare i sammansvärjningen. De 

anklagades olika straff proponerades i tvänne längre utlåtan- 

den af justitiarien Brygger; till lifvets förlust föreslog han 55 

officerare och lindrigare straff för de öfriga. Vid omröst- 

ningen talade ledamoten i krigsrätten, hofmästaren baron 

Clas Rålamb, för att Lejonstedt och Montgomery ej skulle 

arkebuseras, utan mista sina ämbeten och straffas med en 

månads fängelse. Smärre förändringar vis à vis några andra 

föreslogos äfven af öfverstarna grefve Levenhaupt och af Don- 

ner samt öfverstlöjtnant Lagerhjelm. De justerade proto- 

kollen insändes därefter till konungen, från hvilken domen 

återkom något förändrad och stadfäst den 14 april. 

Den 19 i samma månad afkunnades omsider för öppna 

  
1) Fredrikshofska protokollen Tom II s. 1349. 
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dörrar krigsrättens dom. Alla de på Fredrikshof i häktet 

förvarade officerarena upphämtades med undantag af den för 

tillfället sjuke Montgomery. Domen lydde: 

Armfelt, v. Otter, Hästesko, Klingspor, och Hastfer 

mista lif, ära och gods samt halshuggas; af Ene- 

hjelm och v. Kothen mista lifvet och halshuggas; 

Montgomery och Lejonstedt mista lifvet och ar- 

kebuseras; kapten J. F. v. Willebrand, löjtnant 

A. C. Gadolin, kaptenerna J. V. Lode och Otto Hen- 

rik v. Fiandt jämte 63 andra mista lifvet genom 

halshuggning eller arkebusering 1). 

Det berättas att de anklagade med anständig under- 

gifvenhet åhörde uppläsningen af domen. Endast Lejonstedt 

skulle hafva gjort en föraktlig min, då orden om hans ar- 

kebusering nämdes, hvarjamte han med en åtbörd utpekade 

stallet, där skottet skulle träffa 2). Officerarena återfördes 

till sina arrestrum, efter att för dem kungjorts det nådean- 

sökningar om ändring i domen borde inom 30 dagar inlämnas. 

Hastfer var den förste, som begagnade sig af denna 

rätt. Hans inlaga innehöll dock ej en anhållan om befrielse 

från lifsstraffet; han bönföll endast att utan vidare tidsutdrägt 

blifva arkebuserad och själf få kommendera sin egen exeku- 

tion. För sin hustru och sina barn anhöll han om konun- 

gens nådiga protektion. Härå gaf Gustaf III skriftligt utslag, 

dateradt Varälä den 13 augusti 1790. Det hette däri: att 

friherre Hastfer väl gjort sig skyldig till det ådömda straffet, 

men i anseende till sina förra tjänster 3) och visad trohet 

benådades han och erhöll rättighet att med lindrig bevakning 

  
1) Bland desse fans äfven öfverste Hasteskos son löjtnanten 

Gustaf Johan Hästesko. Denne hade tidigare i sin korta försvarsskrift 

af den 12 mars 1790 framhållit, huru som han, nyss blefven officer, 

vid 17 års ålder, ej kunde supponeras hafva haft den fattningsgåfva 

att han kunnat bedöma förbundsskriften, den han undertecknat på 

faderns förslag till officerskåren. Om sin far uttalar han sig för öf- 

rigt med största aktning och tillgifvenhet. 
2) Barfod: Märkvärdigheter s. 214. 
3) Månne icke bland dessa äfven var att räkna det genom Hast- 

fer tillstälda „krakelet“ vid östra gränsen, hvilket blef den af konungen 

efterlängtade krigsorsaken. 
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vistas på något ställe hos sin slakt. Samma dag föredrogs 

i lägret vid Varala flere andra nådeansökningar. 

Hasteskos inlaga 1) hade följande lydelse: 

 
Stormaktigste Aller Nådigste Konung. 

Sedan Eders Kongliga Maijestets och Rikets Krigs Colle- 
gium, genom den 19 i denna månad afkunnat Domslut, dömt. 
mig med flere at mista lif, ära och gods, återstår för mig blott, 
at fly till Eders Kongl. Maij:sts medfödda Nåd, mildhet och 
ädelmod, som altid haft mera afseende på ett godt och redligt 
upsåt, an på sielfva gerningen, då den ej med onda afsigter varit 
förknippad. 

Med ett af sorg, oro och ånger upfylt hierta, har jag länge 
sedan funnit och ärkjänt, at jag alt för mycket förbrutit och för- 
gått mig emot den Bästa och aldra nådigaste Konung. Jag 
skulle ock däröfver wara aldeles otröstelig, om jag ej annu un- 
derdånigst vågade hoppas, at Eders Kongl. Maij:sts milda och 
walgörande hiertelag, ömmade och väkte Dess nådigste medli- 
dande, öfver en så hård och grufvelig ofard samt totale under- 
gång, som enligt berörde Doms innehåll ej allenast mig förestår, 
utan tillika blir oundvikelig, för min oskylldiga, tröstlösa och 
sörjande famille, om ej Eders Kongl. Maij:sts dyra Nåd emellan- 
kommer. 

Eders Kongl. Maij:sts Regering, har altid lyst och kan 
medh Eders Konglig Maij:sts höga och nådiga tankesätt aldrig 
annat, än lysa af nåd och mildheet. Oagtat mina svara förbry- 
telser genom de oordentelige och förhastade steg, hwaruti jag så 
olyckligt, ehuru af den basta intention, råkat deltaga, har dock 
mitt hierta aldrig en moment, varit Eders Konglig Maij:st och 
mitt fosterland otrogit, hwilket jag på min siäls salighet heligt 
bedyrar. 

I anledning af alt detta, vågar jag för andra gången, at 
underdånigst kasta mig för Eders Konglig Maijestets fötter, och 
lika underdånigst bönfalla om Eders Konglig Maijestets dyrbara 
Nåd och Nådigste förlåtelse för alt hvad jag felat och förbrutit 
mig, samt att Eders Konglig Maijestet allernådigst värdes up- 
hafva Kongl. Krigs Collegii förberörde stränga Dom, och åter- 
skjänka samt benåda mig bibehållandet af Lif, Ära och Embete, 
hwaruti de mig tillika fråndömde gods blott bestå, sedan mina 
Creditorer blifvit förnögde. 

Jag vågar äfwen tillägga denna min Underdånigste anhål- 
lan, och bönfalla om Nåd för min Son, Lieutenanten Gustaf Hä- 
  

1) Är förut icke publicerad. Afskriften är en ordagrann kopia 

af originalet i Riksarkivet. 
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stesko, som Kongl. Krigs Collegium tillika med många andra 
dömt at arquebuseras, men Kongl. Collegium har utan tvifvell 
icke varit underrättad, at då han utom min vettskap underskrif- 
vit den så kallade förbunds skriften, blott var en yngling af vid 
pass 15 års ålder, som ännu icke gått till guds bord. 

Aller nådigste Konung? tillåt at jag sluteligen fördristar 
underdånigst anhålla emellan hopp och frugtan om ett snart, men 
Nådigt, mildt och önskeligt slut härå, ty min svaga hälsa, som 
under min Arreste tid genom ådragne flere siukdomar, aldeles 
blifvit förstörd, uthårdar ej mer någodt långvarigt fängelse. Eders 
Konglig Maijestet reser sig genom Dess dyra nåd och mildhet, 
den mast vålgiörande ärestod i hela min familles tacksamma hier- 
tan, och förbinder mig i synnerhet till den lifligaste underdåniga 
ärkjänsla i all min lifstid, som jag önskar at åtminstone ej förr 
måtte uphöra än tillfällen för mig yppas, at ådadalägga den dju- 
paste underdåniga Nit, trohet och tillgifvenhet, hvarmed jag till 
döds stunden har den Nåden framhärda 

Stormägtigste Aller-Nådigste Konung 
Eders Kongliga Maijestets 

Aller Underdånigste och Tropligtigste 
Tjenare och Undersåte 
Jean Henric Hästesko. 

Fredrikshåf den 23 Aprill 1790. 
 
Öfverstinnan Hästesko, som var full af oro öfver sin 

mans öde, hade till konungen adresserat följande supplik 1) 
 

Inkom d. 3 Maji 1790. 
 
Stormägtigste Allernådigste Konung, 

1790 d. 13 aug. afgjordt af H. K. M. 
i Verele Läger. 

 
Med ett i diupaste sorg och ängslan nedsänkt hierta vågar 

jag nalkas Eders Kongl. Maij:ts Höga Trohn, at förete denna 
min underdåniga böneskrift, då jag ej kan vänta mig den efter- 
längtade Nåd, at personligen få kasta mig för Eders Kongl. 
Maij:ts fötter och utgiuta de tårar, hvilka åtankan af min K. 
Mans Öfverstens och Riddaren Hästeskos olyckliga belägenhet 
och förestående öde redan af mig prässat, och dageligen utpräs- 
sar. Min tunga är staplande, för at kunna tolka, alt hvad detta 
öma ämne kunde gifva anledning til, icke i afsigt, at ingå i nå- 
got försvar emot de förebråelser och svåra påståenden, som å 
bemälte Min K. Man giorde blifvit: Jag bör föreställa mig och 
  

1) Originalet ej förut aftrykt, finnes i Riksarkivet. 
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tro, at han med sitt förhållande måste hafva giort sig af dem 
förtjent; Ty annors hade sådant under den rättvisaste och mil- 
daste Regering icke kunnat hända: men väl for at kunna be- 
skrifva det ömskansvärda tillstånd, hvaruti jag, jemte Barn, ige- 
nom en kär makas och Faders olyckeliga ställning, är försatt. 

Allernådigste Konung! Drifven af skyldigheten emot mig 
sielf, samt i synnerhet af den pligt ömhet och kärlek kräfver, 
fördristar jag mig härmedelst i diupaste underdånighet bönfalla 
och anhålla, det Eder Kongl:e Maij:t täcktes å min K. Man Öf- 
verste Hästesko utöfver samt göra honom delagtig af den Nåd 
och mildhet, hvarmed Eders Kongl. Maij:ts ärofulla regering i 
alla tider varit utmärkt, och med hvilka prisvärda egenskaper 
Eder Kongl. Maij:t värdigas öfverse de brott och förseelser han 
kan hafva begått. Jag skall deremot aldrig förgäta, at med för- 
dubblad ifver anropa den Högsta Magten och Walgöraren, om 
Eders Kongl. Maij:ts bibehållande vid den fullkomligaste sällhet, 
lycka och framgång, under en långvarig och lysande regering. 

Med undersåtelig trohet och vördnad framhårdar til sidsta 
andedragten at vara, 
 

Stormägtigste allernådigste Konung, 
Eders Kongl. Maij:ts 

Allerunderdânigste, tropligtigste 
undersåte och tjenarinna, 

Beata von Morian. 

 

Dessa tvänne skrifvelser förmådde dock ej rubba konun- 

gens beslut vis à vis Hästeskos bestraffning. Orsaken till 

att just denne framom alla andra skulle mista lifvet framgår 

af Gustafs egenhändiga bref 1) till 

  
1) Ofvanstående bref är hämtadt ur Konung Gustaf III:s skrifter, 

Tom V sid. 305; en annan därmed något olik version ingår i manu- 

skriptsamlingen Handl. rörande 1788 års krig (A. III 35) i Universitets- 

biblioteket. — Den 16 september undertecknades flere resolutioner, hvar- 

igenom straffen efterskänktes. Montgomerys och Lejonstedt blefvo dock 

afslagna. Om den stolte f. d. chefen för Nylands och Tavastehus läns 

dragonregemente hette det, att förändring i domen ej kunde ske, eme- 

dan han under hela rättegången sökt öfverskyla sina brottsliga före- 

hafvanden och framhärdat i upprorisk anda. Tvänne nya, ödmjukt 

hållna nådeansökningar förmådde dock konungen omsider att andra åsikt, 

och den 12 oktober dömdes Montgomery och Lejonstedt till deportation 

på lifstid till S:t Barthelemy. Genom särskilda tidigare utslag hade 

67 andra officerare blifvit frikända från alt straff; bland dem befann 

sig äfven unge Hästesko. 
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Öfverstelöjtnanten Carl Axel von Morian. 

Amfion till ankars vid Pellinge den 11 maj 1790. 
Det var då er svåger förbehållet, att, sedan han ryckt 

segern ur mina händer, låta mig känna alla de besvärligheter, 
som åtfölja konungamakten, äfven den att förlora en vän som 
jag älskade. Ni lär känna mig nog för att veta, att det endast 
är nödvändighetens stränga lag och det jag tror vara min plikt 
såsom konung, som tvingar mig till stränghet; och om Ni kände 
den strid, som i detta ögonblick föregår i mitt sinne och mitt 
hjärta, skulle Ni beklaga mig, i stället för att göra mig före- 
bråelser. Er känslofullhet är förlåtlig, men om Er svåger vore 
offer för en olaglig domstol eller för en enskildt hämd, då hade 
Ni rätt att beklaga Er. Fråga hela Sverge och låt det döma; 
det är åt min eftervärld, jag säger mer: det är åt eder egen, 
det är åt alla nationer jag är skyldig ett exempel, och min olycka 
vill att den brottsligaste ibland detta stora antal är er svåger: 
emellertid är han icke död ännu, och det är i början af ett fält- 
tåg. Ni fattar det afgörande beslutet att lämna er tjänst, hvil- 
ket Ni grundar på ett skäl, som icke eger rum ännu och som, 
tillåt mig säga er det, äfven i fall det inträffade, icke egde nå- 
gon grund. Vårt fäderneslands historia, så rik på bedröfliga 
händelser, upptecknar för många dylika katastrofer, för att icke 
visa Er exemplet af ännu närmare släktingar till dem, som un- 
dergått det öde Ni fruktar för er svåger, men som det oaktadt 
uppoffrat sig för deras fäderneslands tjänst. Det är min vän- 
skap för Er, som ingifver mig dessa rader, och jag försäkrar 
Er, min kära Morian, att Ni låter mig dricka i all sin bitterhet 
den kalk, som är fästad vid plikterna af mitt kall. Jag hvarken 
vill eller kan bifalla er begäran; jag begär icke att Ni följer 
mig, jag tillåter Er att bli kvar för att trösta er syster, till och 
med att icke se mig på en längre tid; jag vill låta försvagas 
det lifliga intrycket Ni detta ögonblick erfar. Ack, min vän! 
Om Ni visste hvad det kostar mig att gå ifrån min karaktär, 
så skulle Ni beklaga mig. Ännu en gång: jag var icke född 
för det tidehvarf hvari jag befinner mig, och 17 års lugn äro 
altför dyrt betalta. Jag slutar. Också har jag nästan icke mera 
rum öfrigt för att säga Er, att jag icke samtycker att skiljas 
vid Er; men att Ni är fri att tillbringa dessa bedröfliga stunder, 
hvarhälst Ni finner utväg att trösta Er under er familjs olyckor.

Eder tillgifnaste 
Gustav. 

 

Detta bref behöfver ej åtföljas af några vidare kom- 

mentarier. Konungen ansåg sig böra statuera ett exempel, 

huru upproriska borde straffas och Hästesko såsom den 
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mest brottslige blef offret. Hans och hans makas ansöknin- 

gar om nåd blefvo därför afslagna; det skedde dagen då freden 

i Värälå undertecknades. Detsamma blef fallet med dem hvilka 

inlämnats af Klingspor, v. Otter, af Enehjelm och v. Kothen. 

Dagen därpå den 14 augusti undertecknades ett nytt utslag, 

hvarigenom lifsstraffet för de tre sistnämda efterskänktes; 

innehållet däri hemlighölls dock tils vidare. v. Otter skulle 

i lindrig arrest bevakas i Vexiö, af Enehjelm skulle tilsvidare 

interneras på Varbergs och v. Kothen på Landskrona fästning. 

Äfven Armfelt benådades (d. 13 aug.) „i anseende till sökan- 

dens förut gjorda trogna tjenster samt förda ostraffliga vandel 

m. fl. mildrande omståndigheter“; i en lindrig och anständig 

arrest skulle han sin återstående lifstid hållas på Malmö 

fästning. 

Den 30 augusti höll Gustaf III sitt intåg i Stockholm 

och Te deum öfver freden hölls i hufvudstaden. Han fick nu 

emottaga talrika nya nådeansökningar för Anjalamännen äf- 

vensom besök af de dömdas anförvandter. Hans egen syster, 

prinsessan Sofie Albertina, berättas hafva under tårar och 

böner försökt förmå konungen att upphäfva dödsdomarna. 

Men denne visade sig obeveklig. Något offer ansåg han för- 

råderiet fordra. Förgäfves hade äfven Leopold vid konun- 

gens återkomst från kriget hälsat honom med orden: 

 
„O konung! satt att Svithiod döma, 
för oss ditt forna hjärta haf! 
Nej, Du vill ej att segrens glaf 
hvad kriget skonat, genombårar; 
och att den palm Dig friden gaf 
förmörkas genom blod och tårar! 
Du vill ej, världens kärlek vård, 
förnya hennes bäfvans tider; 
ej att det sken, som bilan sprider, 
fördunklar glansen af ditt svärd!“ 

 

Helt säkert rördes Gustafs varma, ädelmodiga hjärta 

häraf, men statsklokheten tvang honom att tysta dess röst. 

Möjligt är att äfven revolutionshändelserna i Paris af honom 

fattades såsom en påminnelse för regenterna att genom stränga 

straff afskräcka undersåtarna från attentat mot kronan. 
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Underrättelsen att ingen förmildiring 1) uti Hästeskos 

dom stod att förvänta, väkte hos Hastfer samvetskval öfver 

det falska sätt, hvarpå han sökt fritaga sig själf från delta- 

gandet i stämplingarna och hvälfva skulden på andra. Han 

sökte och erhöll tillstånd att få skrifva ett bref 2) till Häste- 

sko; det lydde: 

 
Fr:h. 29 aug. 1790. 

Min Hiärtans k. Bror! 
Jag har i desse dagar hwarken orkat lefwa eller döö, hwar- 

ken orkat eta eller sofwa. Jag är siuk till kroppen och ännu 
mera siuk till siälen. Ditt, och de öfrige Herrars öde har utan 
återwända natt och dag oroat mig. Egen förebråelse är det säk- 
raste bewis om brått. Gud wet att jag eij gjordt något ondt 
emot konung och Riket, åtminstone eij med hiärtats upsåt, el:r 
welat skada någon; men icke desto mindre är jag emot dig bråtts- 
lig. Jag har particuliert skrifwit 3) om dig till Konungen i un- 
derdånighet, att du öfwertalt von Otter att underskrifwa notan 
till Keijsarinnan, det hade rychtet sagt mig; annars skref jag 
ock, att du warit konstig emot mig, det War om jag mins rätt 
mina egna ord, och att jag för din skull qvitterade Regementet, 
för hwilket du för din andel eij hade betalt mig något accord, 
hwaröf:r jag beklagade mig. Hämden, den djefwulska lusten fick 
magt öfwer mig. Jag har ock Gudi lof blifwit straffad härföre, 
men det är eij nog. Olyckan har med Guds hiälp giordt mig 
dygdig; min skyldighet är derföre, innan du skils från wärden, 

  
1) H. F. Adlercreutz skrifver (se skrifter utgifna af Sv. Lite- 

ratursällskapet VIII, s. 90). „Utaf undersökningen (vid krigsrätten) 

finnes väl, att Hästesko medelst sin operation på underhafvande gått 

längre i brottslighet än hans consorter och därför bort vidkännas svå- 

rare straff, men så vill man ock veta, att i fall icke en prästman, bi- 

skop Wallqvist förmodeligen, i likhet med sin medbroder Caiphas, re- 

monstrerat nödvändigheten, att någon måste dö för folket, så torde 

han sluppit med lifvet, hvilket de öfriges benådningsstraff äfven tyckes 

medgifva.“ 
2) Detta bref äfvensom svaret härpå innehafvas af n. v. egaren 

till Mälkkilä possessionaten J. A. Ramsay. Genom dennes benägna med- 

värkan har Svenska Literatursällskapet fått emottaga här meddelade 

ordagranna afskrifter. Nya äro dessa publikationer dock ej; de finnas 

trykta i Morianen, Tom IV, s. 69 samt i Historiallinen Arkisto Tom 

VII, s. 172. 
3) Den 6 januari 1789 skref Hastfer till konungen: „Det kostar 

obeskrifligen på mig att tala illa om någon för min allernådigste ko- 

nung, men jämte Jägerhorn och Klicken är Hästesko den mest coupabla“. 
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att af ömmasto hiärta be dig om förlåtelse. Jag försäkrar dig, 
att sedan jag i detta wälsignade ämnet lärdt mig att tänka, så 
skall jag för Konungens fötter, om jag någonsin mer får nalkas 
dess Thron bekiänna alla mina fehl och obetänksamheter, hwaraf 
det hufwudsakeligaste är det, jag begått emot dig. 

Jag wågar eij gie dig hopp, bered dig i Herrans nanm: 
Blif ewinnerlig lycklig; Jag ber den store Guden stundel:n för 
dig och de andra: det bör jag giöra såsom Christen, ehuru jag 
innom mig wågar hoppas, att en stor konung, som den store 
Guden nådel:n bewarat i krigets alla farligheter och nu till allas 
glädje återkommit är för ömm och wälgiörande, att blodfärga en 
wälsignad fred, som han skiänkt dess land och folk med domens 
wärkställande och sådane personers afrättande, som hwarken af 
egennytta el:r ensidiga afsigter begått det brått, hwarföre de nu 
skola räcka sina hufwuden på stubbstocken. Ja, jag hoppas med 
Guds hiälp, att Nåd går för rätt, det gifwe Gud, som bäst wet 
att detta är min hiärtinnerliga önskan. Herren Gud wälsigne 
och beware dig. Adieu. Adieu. 

Hastfer. 

 

 

Hästeskos svar lydde: 

d. 30 aug. 1790. 
Mon cher Oncle. 

Ert bref som jag, upbrutit af Just. Cane. Embetet, ärhål- 
lit, har af innersta hierta och siäl rördt mig. Jag skyndar mig 
därföre at svara därå. Gudi ske lof at Ert samvete vaknat. 
Jag hade omöijel. utom Er Egen bekjännelse, kunnat föreställa 
mig at så nära och under ett och samma tak med mig uti Er 
finna en min fiende, så mycket farligare som nij varit det hem- 
ligen. Kanske är Nij ock ej den enda, som sökt undergräfva 
min ofärd. Jag har efter min yttersta förmåga sökt at försona 
mig med min Gud, emot hvilken, Gud nåde mig så vist! jag i 
all min lifstid ganska mycket syndat; följagteligen kan jag ej 
vara oförsonlig emot min jämkristen och nästa, tvärtom har jag 
uti mina hiertel. förböner till den store Guden äfven inneslutit 
alla mina förföljare, och innerligen bedt at vår Herre täktes 
förlåta dem deras brott, och ej låta dem dö i sina synder. Vår 
Herre har hört min bön och väkt Er oro och ånger, och jag är 
så mycket benägnare at förlåta Er, som jag aldrig upsåteligen 
sökt förtjäna och således aldraminst forestält mig Eder hemliga 
ovänskap. Men, som Nij genom Guds Nåd nu mera är stadd 
på dygdens väg, så fordrar ock den samma, at Nij genast och 
innan min död, i Underdånighet skrifver Konungen till, och be- 
kjänner sanningen at alt hvad Nij till mitt förklenande anfördt, 
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är ogrundat. Jag har bevisen därtill i mina händer, men jag 
bör ej profitera däraf, ty jag vill ingens olägenhet. Ärhindra 
Er, hvad som föregått innan Nij qvitterade Regementet, med 
hvad värdighet och vänskap jag acqvitterat mig emot Er, och 
at Ert derangement, men aldeles intet mitt förhållande varit or- 
saken at Nij miste det. Antingen Nij vill kalla det, Nij af mig 
niutit Accord, eller en present, gjör mig lika mycket, men unna 
det åtminstone någodt namn, emedan jag kan lägga för hvarj 
mans ögon en Liqvid af 16,000 Rd:r, som Nij för Reg:t ärhål- 
lit. Konungens Nåd prevenerade mig och gaf mig det, som jag 
nu ser i en olycklig stund. Uplys därföre genast saken och re- 
parera hvad Nij felat, ty jag vill dö som jag lefvat såsom en 
Ärlig man, en tilfredsställelse, som diefvulen med alt sitt anhang 
ej kan betaga mig, och jag önskar isynnerhet at min Kung 
måtte blifva öfvertygad om den oskuld mitt samvete med mig 
vitnar. Dieu vous benis. Mon Cher Oncle. Adieu. 

 

Hästeskos sinnelag vid tillfället framgår otvetydigt af 

nämda bref. Han hade i religionen sökt och funnit tröst och 

var beredd att emottaga döden. Det påstås emellertid att 

kungagunstlingen presidenten Munck, som förgäfves lagt sig 

ut för Hästesko, erbjudit sig att hjälpa honom att rymma, 

men anbudet antogs ej 1). Kanhända han dock som ett sista 

svagt hopp fasthöll tanken att en uppriktig bekännelse af 

Hastfer skulle kunna omstämma konungen till hans förmån. 

Hvad hans olyckskamrater beträffar, sä emottogo äfven de 

med resignation budet om att dagen för afrättningen närmade 

sig. Endast Klingspor beredde sig stundtals som en galning, 

hvarför han icke häller utfördes till afrättningsplatsen, utan 

sändes några dagar senare till Danviken. Där uppträdde 

han, så snart dödsfaran var öfver, som en klok person och 

erhöll underrättelsen om sin benådning. 

De dödsdömde emottogo nattvarden lördagen den 4 sep- 

tember. Tre dagar senare underrättades v. Otter, v. Kothen 

  
1) „En sägen vet ock berätta, att man möjliggjort Hästeskos 

rymning före afrättningen så, att den präst, som hade hans dödsbe- 

redelse sig anförtrodd, skulle i fängelset byta kläder med honom, låta 

honom i prästdräkt aflägsna sig och själf kvarstanna? Hästesko skulle 

dock ej hafva ingått på förslaget.“ O. Rancken: Från Anjalaför- 

bundets tid, II s. 30. 
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och af Enehjelm att de blifvit benådade till lifvet, men att 

kungörelsen därom först på afrättsplatsen skulle uppläsas. 

Till dagen för afrättningen hade onsdagen den 8 sep- 

tember blifvit bestämd. Tidigt på morgonen blef Hästesko 

communicerad och visade sedan stor otålighet att snart blifva 

utförd. Vid 9 tiden blef han afhämtad och fördes under 

sträng bevakning till Ladugårdslandstorget, där stupstocken 

stod upprest; 700 man af borgerskapets infanteri hade fått 

det ärofulla (?) uppdraget att bilda fyrkant kring afrättnings- 

platsen och hindra de tätt packade mänskomassorna att störa 

rättvisans gång. Alla fönster voro fulla af åskådare. När 

Hästesko bestigit schavotten och blottade sin hals, drog han 

upp ur fickan sitt guldur med vidhängande ked och berlocker 

samt skänkte det ät sin högt snyftande betjent 1), som infun- 

nit sig för att emottaga sin husbondes sista befallningar. 

Hästesko föll nu på knä och läste med hög röst en bön, som 

han själf författat, hvarefter doktor Petrejus och kyrkoher- 

den i finska församlingen Wallenius, hvilka beledsagat honom 

på hans sista vandring, knöto ett hvitt kläde om hans hufvud 2). 

Därpå lade han sig stilla på stupstocken passade halsen in 

i urhålkningen och emottog döden i ett hugg af bilan. 

En stund senare uthämtades v. Otter, v. Kothen och 

af Enehjelm till afrättsplatsen, hvarest för hvars och ens 

räkning stod en stupstock och en likkista. Domen om deras 

benådning upplästes af öfverståthållaren friherre V. Sparre, 

och så var sorgespelet slut. 

Exekutionen framkallade ganska olika intryck. Bland 

åsynavittnena, Stockholms borgerskap och pöbel, syntes många 

lifligt upprörda; bland folkhopen säges en del hafva uttalat 

sig för att antingen alla eller ock ingen bort straffas med 

lifvets förlust. Bland dem som stodo fjärran från det hämska 

skådespelet var den tanke allmän, att konungen — tacksam 

öfver vunnen fred — hade kunnat döma mildare i ett brott, 

hvars minne redan höll på att förblekna. Hos den antiroja- 

  
1) Denne man, vid namn Lindholm, var antagligen samma person, 

som senare tjänstgjorde å Mälkkilä som drängfogde. Detta enligt dr 

Ranckens uttalade förmodan. 
2) G. J. Adlerbeth: Historiska anteckningar, Tom II s. 56. 
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listiskt sinnade adeln väkte afrättningen mycken ond blod. 

Antagligen var det ur dess led, som följande i handskrift 

spridda verser härledde sig. 

 
Så Hästesko? Du är död — 

gå i en annan värld att hjältars antal öka, 
sen Sveas lugn och frid vi fåfängt sett dig söka; 

Du frälste oss från nöd — 
ditt hufvud har Du- mist, 
men mister ej din ära 
hos dem, som ömhet bära 
och hata våld och list. 

 
Men de som i det hopp 

att vinna vansklig nåd till döden Dig har dömt, 
de Guds rättvisa hämd helt säkert då förglömt. 

i Din hufvudlösa kropp, 
den skall båd natt och dag 
för deras tankar sväfva 
och med Ditt blod utkräfva 
sin hämd uti Guds lag. 
 

  

 

Ur militärisk synpunkt var domen visst icke för sträng. 

Krigslagarna hade kräft mångas blod, men konungens mildhet 

inskränkte offrens antal till ett. För detta handlingssätt, att 

låta nåd gå för rätt, har eftervärlden icke klandrat Gustaf III. 

Den opartiske iakttagaren har beklagat och fördömt förrä- 

deriet under fälttåget 1788, men han har därjämte funnit, att 

berättigadt missnöje mot konungen förefans. De åtgärder 

dem de vilseledda Anjalamännen vidtogo misslyckades, eme- 

dan de från början kommo in på orätt spår, men det bör 

man ej förbise, att äfven ibland dem funnos personer — t. ex. 

gamle Armfelt — som efter sin förmåga sökte tolka och 

tillämpa domareregeln „Menige mans bästa är yppersta lag“. 

 

P. Nordmann. 

 

  


