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Den 13 Mars uppbröt avantgardet från Örebro, 
bestående af Sanna och Örebro sqvadroner och Verikes och 
Wermlands lä-bataljoner, under major Char-lieres befäl, och 
marscherade till Westerås. 

Den 44 följde den öfriga styrkan under major 
Klingsporrs befäl. Wadsbo och Walla sqvadroner erhöllo 
ordres att uppbryta från roten och qvarblifva i Örebro 
under major Liljehöks befäl. 

Samma dag kom en kurir från öfverste Schönström, 
som sjelf stannat i Westerås, med första underrättelsen, att 
Gustaf Adolf dagen förut var arresterad. Om natten 
inträffade öfversten sjelf, med bekräftelse derpå, och mot 
morgonen d. 15 ankom kaptenen vid lifgrenadier-
regementet Rehnberg, med riks-föreståndarens 
proklamation och bref. 

 
Proklamationens innehåll var följande: 
W1 CARL &c. &c. Göre veterligt: att sedan genom 

inträffade händelser Hans Kongl. Maj:t blifvit urståndsatt 
att vårda rikets angelägna ärender, hafva Wi såsom den 
närmaste och enda fullmyndige ättelägg af den Kongl. 
familjen, funnit Oss föranlåtne att tills vidare, i egenskap af 
Riksföreståndare, antaga riksstyrelsen, den Wi med den 
Högstes bistånd skall föra så, att riket må återvinna invärtes 
och utvärtes lugn, samt handel och näringar deras länge 
aftynade lif, varande Vår oryggeliga föresats, sedan Vi lagt 
början till förenämnde grund, att med Riksens Ständer 
öfverlägga om de öfriga mått och steg, som skola bereda 
svenska folkets framtida välfärd. Wi bjude och befalle 
fördenskull härmed samteliga Rikets innevånare, 
krigsmakten till lands och vatten, samt embetsmän af alla 
grader, att visa Oss den tro och lydnad, som Wårt rena upp-
såt och deras eget väl i närvarande tid oinskränkt fordrar: 
Befallandes eder samt- och synnerligen uti 

Guds den Allsmägtiges hägn och beskydd synnerligen 
nådeligen. 
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Jemte proklamationen skickades en så lydande ordre: 
Som till vår kunskap kommit att vestra arméen är i 

anmarsch mot Stockholm, för att befordra Ständernas 
sammankallande, så tillkännagifves öfver-adjutanten 
Adlersparre, det Hans Maj:t konungen är i dag skiljd från 
styrelsen, och att Wi emottagit regeringen, samt utfärdar i 
morgon Nådigt påbud om Ständernas sammankallande; i 
följe hvaraf Wi ej anse nödigt, att hela styrkan af den hit 
annalkande arméen härstädes bör inträffa, utan endast 
befälhafvaren jemte hälften af de mest pålitliga trupperna, 
hvilka, så fort det sig göra låter, hitkomma: den öfriga 
hälften förlägges i och omkring den trakt, der dessa ordres 
inhändigas. Härhos medföljer den proklamation, som vi i 
dag i Nåder till allmänheten låtit utfärda. General-majoren 
m. m. friherre Adlercreutz är anbefalld att vara tjenst-
görande general-adjutant i Stockholm. 
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Nyheterna från hufvudstaden tycktes ej göra något 
angenämt intryck på Adlersparre. Från denna stund blef 
han mera sluten inom sig. Hans öppna, förtroliga 
meddelanden upphörde, älven för hans närmaste 
omgifning. Orsaken härtill utgjorde föremål för mångas 
gissningar, hvilka dock tycktes förena sig i 


