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FEMTONDE KAPITLET.
RIKSDAGEN 1740-1741.
KRIG MOT RYSSLAND BESLUTAS OCH FÖRKI.ARAS.

Frankrikes anfallsplaner mot Österrike och mot
pragmatiska sanktionen utvecklade sig under våren
1741 mer och mer. I sådan afsigt ingick det för
bund med Bäjern i Maj och med Preussen i Juni
månad, sanlt lofvade sistnämnde magt att sö~~ ge
nom Sverge hindra Ryssland från att bispringa Oster
rike. Vid denna tid började följaktligen 8:t Severin
att bestämdare än förut uppmana till verkligt angrepp
mot Ryssland. Frankrike lofvade ock för sädant än
damål ett tillskott af 4 millioner livres utöfver de
förut tillförsäkrade underhålls-penningarna 1). Preussen
ville väl icke ingå någon närmare förbindelse; men
lemnade för tillfället 300,000 ecus i understöd och
utbetalade tillika den brudskatt, som konung Fre
drik hade på sin första gemåls vägnar i preussiska
statskassan' innestående. Bonneval inberättade ock,
att sultanen efterskänkt 30,000 muskötter, hvilka han
sade sig ännu harva att fordra på betalningen af Karl
den tolftes skuld, och att sådant skedde för att un
derlätta Sverges anfall mot Ryssland.
Följderna af dessa och af förut beskrifna lik
artade företeelser blifva i detta kapitel närmare be
skrifna.
De myndigheter, som skulle afgöra om krig eller
fred, voro mindre konungen, rådet och ständerna, än
Hemliga Utskottet och dess två underafdelningar, Se
cretissime-Beredningen och Mindre Sekreta Deputa
tionen.
t) Se sid. 110.

I
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Inom Sekretissime-Beredningen röstade Palm
stierna och Plomgren för krig, men Spens och Ben
zeJius, om ej för fred, dock för dröjsmål och under
handlingar. Med så motvägande åsigter kunde Bered
ningen ej kOll1ma till något visst beslut. När nu af
göran~.et nal.ka~.es, ..insatte m~n der ytterligare 8 nya
ledamoter ; hkvaI forblefvo åSlgterna liksom förut de
lade, dock med ökad lutning tiJJ krigspartiet.
Inpm Mindre ~'ekreta Deputationen hade derenlot
nästan alla platserna blifvit besatta med ifriga anhän
gare af Hattarna och ställda under ledning af Lager
cra.ntz och Lewenhaupt. Det var ock i denna depu
tatIon, som partiet hade sin kärntropp. Det var ock
den, som gick i spetsen för krigslystnadens Juän, och
som kraftigast bidrog till det sedermera fattade be
slutet.
lle'lnliga Utskottet känna vi; likasA, att Hattarna
hade inom detsaluma en bet ydlig öfvervigt.
Mellan dessa trenne Jnyndigheter hvälfdes öfver
läggn~?garna fram oc? tillbaka under loppet af vår
och forsta sommar-manaderna 1741, dock länge utan
att komnla till något visst beslut.
.. ~röjsmålet hade sina orsaker. GylJenborg bIer
namhgen mer och mer tveksam, ju närmare han kom
till det afgörande ögonblicket, och ju tydliaare han
så~ framför sig bristerna, farorna och ~nsvaret,
hvIlka alla nu mera kommit på så nära håll att
de ej längre kunde undanskyolmas af de blåa dun~ter
de rosenfärgade hägringar, som hans och hans Iik.ar~
öfvermod och inbillningskraft hade framtrollat. Några
andra bland Hattpartiets ledare begynte hysa samma
farhågor, salnma tvifvelsmål. Axel Löwen talade om
a~t ~aga .. ~fsked och draga sig undan, och sjelfva
'] ess]n borjade att emellanåt i sina brer röra ett mera
fredligt språk än förut. Att under de stormar som
sålunda skakade och böjde många andra sinnen,' hålla
s~.g fast och upprätt, dertill var ej Karl Gyllenborg
ratta mannen. Han har fiir litel hufvud, tår att vara
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.partihu{vud, skref fr.~nsk~ sändebudet; och likväl va,r
det nlindre hufvud an hJerta och mod, sorn felades.
Ella gången ville han påskynda finska fä.lttåg:ts ,öPP
nande; en annan gång ville han flytta krIget bIll ysk
land, och dit öfverskeppa de svenska troppar?a; en
tredje gång såg det ut, son1 ämnade han und~Ika allt
kria. I)et var en viss likhet mellan hans belagenhet
nu b och ~laanus Gabriel J)e la Gardies hÖ5ten 1674,
när denne ~tan nade villrådig och tveksam framför ut
brottet af det krig, han sjelf förberedt l). Men, lik
som De la Gardie, blef också Gyllenborg bunden och
beherrskad af de krigiska lidelser, han frammanat,
och af de vänner hvilka han i förstone framdragit
och begagnat som' n1edel; men hvilka nu i sin ord
ning och på samma sätt framtrugade och begag~?de
honom sje1f. I)e krigslystna officerarna kn?tade nam
liaen ärver hans dröjsmål; likaså S:t SeverIn, som ho
t;de lernna det tveksan1ma Sverge; likaså rressin, som
åter repat mod o?h elllellanåt o P?skyndade krig~för
klaringen. ])ock, Innan det vadhga beslutet oater
kalleligen togs, ville Gyllenborg till lug.?ande af eg~n
oro och till blidkande af andras omdon1e skaffa. SIg
någon ytterligare~ åtnlinsto!le skenb~r s~ken~het .. Han
vill in berättade S:t Severln, ha n Vltl ej la ta krlgsbe
slutet laltas, (ö·rr än Franl.~rike uttryckligen (iirk~~ra!
sig detsamma gilla. Det svar, det gillan~~, S()OI~ harpa
at1äts, var, aU Frankrikes /fonung med !orvanzng och
srnärta såge ett (olk. som han älskade, och som tor:
dom varit så ö·miåligt om sin ära, nu mera hålla pa
att förnedra sig,. 11äm.ligen g~n~.,n a~t l~ta obeg~gnadt
gå fbrbi ett del ö"nskhgaste tzllfalle ttU ateruppr~ttande
af s'in (ordna magi. I)erjenlnte fic~ S:t SeverI()n ~.e
fallning, all fästa svenS/farnas upprn~rksamhet pa nod
'vändigheten af att slirida till verkhgheter;. ty... det.. var
endast tiir sådana, som ]?rankrike hade ~ fortrostan
på svenskarnas 1nod och påh:tlighet utbetalat så mycket
1)

l

15. 2:dra upp1. sid. 39--41.

underhållspenningar. Om deremot Sverge visade sig
svagt och vach~lande, då skulle Frankri/:ie nöclga.~ se si.q
orn på annat håll. Denna skrifveJse lned sina lockelser,
sina hotelser och sina sväfvande ordalag bIer af S:t
Severin franllaggd för Hattarnas ledare, och det var
den, sorn bestänlde dera3 och Gyllenborgs beslut och
afgjorde saken. Nu lössläpptes ock alla de krafter,
som för krigsförklaringens slutliga genomdrifvande
blifvit simlarle och hållna i beredskap. Gyllenborg,
Palnlstierna och 8:t Severin öfvertogo deras ledning
hvarjemnte den sistnänlnde nu, då den sista afgörande
striden förestod, utdelade 10,000 ecus bland adeln
och borgrarna, samt 4000 bland prester och bönder.
Samtidigt härllled, eller d. 15 Juli, blefvo tin IIelTI
liga Utskottet inlemnade så väl Sekretissime-Bel'ednin
gens som Mindre Sekreta Deputationens betänkanden
rörande krigsfrågan. Vigtigast bland dem var depu
tationens, till hvars uppsättande Lagercrantz lånat sin
hand, och hvilket med ifver talade för krig. Upp
satsen hade bort sannfärdeligen och tydligt franlställa
de skäl rned och lnot, som skulle tjena till ledning
för Utskottets beslut; men den sökte tvärtoln och på
h varjehanda sätt blända och villseleda sina läsare och
tillgrep för sådant ändamål förvrängningar, och dikter
on1 hvarandra. Af de två häfdatecknare, sorn grund
ligast behandlat ifrågavarande tid l), har ock detta
belänkande bJifvit ka.lIadt: den besynnerli,qaste. lätt
sinnigaste och ofiirsyntaste stats!tandll:ng, man lian läsa,.
eller den 1nest lättsinniga bland offentl(qa handlingar.
Vi inrycka som prof några dess förnämsta skäl, be
ledsagade af Mösspartiets sedermera gjorda motan
märkningar.
1:0. Det testamente, som 1739 ärs Hemliga
Utskott efterlernnat, syftade på krig. Deputationen
antog dess föreskrifter såsom bindande äfven (ör 1740
ärs riksdag, fördenskull ock såsoDl ett vigtigt och
1) ~1almström.

2. 280. 'rengberg. l. 18 t.
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lagligt skäl för en nu (ö'reslagen krigsförklaring nlot
Ryssland.
Anln. Testamentet af 173~ var, liksom
'alla dylika, ämnadt till ledning för konung och
råd mellan riksdagarna; men ej till föreskrift
för nästa, för 1740 års riksdags stä oder, hvilka
egde full frihet att sjelfva fatta sitt beslut i
detta, liksom i andra fall.
2:0.. Betänkandet förklarade, att Danrnarks stälJ
ning till Sverge hade anseende af neutralitet, och att
fiirhoppning om Danrnarks neutralitet vore fiirhandcn.
Anm. Dannlark hade likväl tiJIkännagifvit,
alt det icke vore iilvertygadt om rältn~äl'igheten
a/ Sverges Iflagomål mot llyssland, utan trodde
Ryssland halva lilia stort fog alt klaga örver
i..'1verge,. - och att Danrna'rk ej kunde undgå
lemna Ryssland bistånd, i händelse Sverge rnot
aftal bö'rjade krig. Men om dessa Ilan marks
hotande utJåtelser lemnades u,tskottet i okun
nighet. När det oaktadt en bland bönderna
yttrade farhågor för danskt anfall, svarade Le
wenhaupt: i år kan ~j Danmark hinna gö'ra
oss någon skada, och redan niista lir torde
kriget lätteligen (vara ändadt. I det närmaste
var det så ock; ynen på belt annat sätt, än
Lewenhaupt mente.
3:0. Betänkandet antog, att man hade hopp om
Turkiets biträde och medverkan,. ja! om ett dess an
fall tnot Ryssland,. ett skäl, som mycket inverkade
på bondeståndet och bidrog till dess instänlmande i
de krigiska åsigterna.
Anm. Anledning till något dylikt hopp
förefanns ej i verkligheten. Sverges förbund
med Turkiet var blott till lö'rsvar. Vid ett
anfall kunde Sverge icke begära, än mindre
hoppas någon hjelp.
4:0. Betänkandet antog, att ryssarna voro ut
blottade och missnöjda, och deras krigsll1agt icke farlig.
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Anm. Dessa antaganden voro redan f(jrut
till större delen vederlaggda genom Nolckens
bref från Petersburg, och blefvo det sedermera
än tydligare under och genonl kriget.s gång.
Men Nolckens varningar undanhöJ]os från ut
skottets liännedom; likaså gjorde man ock med
anliral Rayalins bref om de svåra farsoter,
hviIka bland besättningarna på örlogsskeppen
anställt så stora förödelser, att flottan redan
nu var nästan oanvändbar. .Denna RayaJins
från krig afskräckande skrifvelse hade för
fjorton dagar sedan blifvit af rådet ned
skickad till Helnliga Utskottet, men der för
svunnit.
5:0. netänkandet gaf förhoppning om bistånd af
andra Inagter.
Anm. Hvilka dessa rnagter voro, hade
deputationen jcke uppgifvit. Att I)anmark,
Holland och Osterrike erbjudit sig medla fred,
och att H yssland förklarat sig dertill villigt;
filen att svenska reker.ingen hade ännu icke
ens besvarat an buden; om allt detta lemnades
utskottet i okuHnighet.
Hufvudskälet till krig franlstäJIdes slutligen af de
putationen på följande sätt. Sverges beslut härutinnan
mdste öfveren,~stäm,ma, om ej 1ned Sverges nytta och
uppkomst, dock med dess ans.eende, heder och värdighet.
Vi måste niirnNgen {rån oss a/vända den stiirsta olycka,
som någonsin kan drabba ett follr,,. närnli,qen fö'rlusten af
det beriin" får tapperhet och hjeltemod, SOln jö'r(äderna
efterle111nat,. ett arl, som rJ~åste hiigre skattas än den
rikets 1"0 och lycksalighet, som är rned nesa fö'rkn'ippad.
Motgångar kunna väl inträffa, t. ex. svåra krif]s
olyckor. ,Men sådant missiJde har drabbat ii/ven de
berö'mdaste folk, utan att deras ära lidit,. och ändrade
tider torde gi(va tillfälle till upprättelse. - Den andra
olycka, kriget kan medfära, är Finnlands fö'rstiir"ing
eller fö'rlust; ja! att äfven Sverge kunde blottställas.
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J)!Iel~ sådant iir ej aU be/ara, ty Ryssl~.nd.~ flotta är
dertzU /iir svag, och det ö/riga Europa kan ej tillåta
Sverges (ullkomliga undel·fI?n.q. - Och om äfven så
s~ulle ga, slutad~. d~putatlonen; hvilketdera är (ö'r
St'erge mest anstandzgt och beriirnligt: att dii som ett
tappert f~~k eller alt lefva i eländigt beroende, 1~ nedrl:g
hel ?ch. /orakt? .Den ga'Jnle rotnaren l) sade ju: » Pax
s~rvlentlbus gravlor quam liberis bellum» 2)? Oss veter
lIgen hafva mot detta betänkande inga insagor blifvit
inom deputationen gjorda, om ej af pastor-primarius
Alstrin och måhända af kyrkoherden i Jakobs för
samling ArnelI.
Betänkandet bIer den 15 Juli ingifvet till Henl
liga Utskottet, hvarifrån rnan borde sända det till
konungen och rådet för att inhemta dessa myn
digheters utlåtande. Häremot satte sig dock Palm
stierna och Henning Gyllenborg jen1nte några andra
Hattar; ~ärnligen af fruktan, att de afstyrkande skäl,
SOIU otvlfvelaktigt skuJ1e dervid af några bland råds
herrarna blifva till protokollet afgifna, torde sedermera
,verka afskräckande på Hernliga Utskottets ledamöter.
B"~tänkandet nlåste dock inskickas; ty utan att hafva
hort konungen och rådet kunde intet krig förklaras.
1\1en hvarken konungen eller rådet hade under de
sednas~e "Inånaderna erhållit fullständig kunskap orrl
Sekretlsslme-Beredningens utrikes underhandlingar, icke
ens om de inrikes rustningar, Inan vidtagit. Denna
okunnighet torde hafva varit en bland orsakerna hvar
före konungens och rådets svar icke genast 'kunde
afgifvas. Hattarna blefvo otåliga, och d. 20 Juli skic
kade Hemliga Utskottet Lagercrantz för att påskynda
målets handläggning. I)et blef ock SamlTIa dag iöre
taget, och Nolcken derjemnte i rådet tillkallad för att
Jemna behöfliga upplY3ningar. Hans yttranden voro
mycket försigtiga och innehöllo ej ett ord om de
1) Livius.
2) Freden är för- 8lrr;fvarna tyngre, än l:r iget för de fl·ia.
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hemliga underhandlingarna med storfurstinnan Eli
sabet; men rådde svenska regeringen att i allmänhet
icke bygga några större förhoppningar på rysska miss
nöjet, ty det saknade anförare och måhända fralntid.
Efter att sålunda hafva inhemtat Nolckens åsigter, öpp
nade rådet sina egna öfverläggningar. I spetsep för
fredspartiet framstodo Erik "Trangel och Samuel Aker
hielm. Den sednares utlåtande var det utförligaste,
det vigtigaste, och dess innehåll må här i samlnan
drag meddelas.
Hen~h'ga Utskottet har infordrat rilrsrådets utlå
tande, huruvida man i arse~ncle pä Ilyssland bö'r jfJr
Jdara kri,q eller upprätthålla (red. Alen 1nånga {{')'"
den salrens bedö'1nande vigtiga handlingar, och i syn
nl4fhet brefvexlingarna med främn~ande hof, halva nu
en tid bortåt var~'t fär ntig lilrsoln fiir andra riksens
'råd undanhållna. Jag kunde lö'rdenskult och borde
till äfventyrs undandraga 1n1~g aj'gifvandet aj något
omdii1ne i dessa iilnnen. JUen sådant 'vore ock att
undandraga sig upp{yllandet af en vigtig skyldighet.
Jag v'iU (iirdenslrult, så gotlt jag det vet och fiirstår,
uttala min mening.
Vid fråga om ett tiltäm,nadt krig, biira naturligtvis
båda staternas stridS/fraIter tagas i noga betraktande.
lankom dä fö'rst på sjämagten! Ryssland har 40
eller 46 'rangslrepp och 100 galerer; Sverge 22 rang
skepp och 31 ga{erer. Många rysska iirtogsfartyg äro,
sliger tnan, obrulrbara. Jag tror ej heller, att svenska
jjrlogsflottan har af den rysska något att be/ara. Men
när vår sjämagt al brist på färråd eller a( någon
annan orsak nö'dgas gå hem, kan den rysska gå ut
och obehindradt anlöpa våra skärgå'rdar. OC/iså kan
inträffa, nu SOln förut, att en vindstilla håller vår
ö"rlogsflotta orö"rlig, medan de rysska galererna ro henne
färbi och sedermera härja våra kuster.
Rysska landthären utgiir 1ninst 200,000 man, den
svenska blott 40,000. Mod skall visserligen nu Uk
som till(ärene ersätta, hvad som brister i magt; och
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~ålpdes tillkämpa oss framgån{)ar och ära. Men ålven
~egrarna med/lira manspillan, och efter sista kriget har

follanängden ännu icke hunnit behoflig tillväxt, hvar
tö"re man inom kort skall vid de nya rel(,ryterl~ngarna
nö'dgas borttaga besutna bänder, h'l[ fälje hvaral en
mångd hemman, hvalia nyligen bhfvit åter i bruk upp
tagna, skola omigen råka i o'desmäl, och kronan der
igenom mista sina a/ dem påräknade intägter.
Rysska statskassan lä-". visserligen vara genom tur
kiska kriget något rnedtagen. Men allt, hvad rysska
undersåtaren e.qer, det eger OCli rysska tsaren,. alltså
har man der fil/gängar länge nog. Om Sverge der
emot sammanrälinar sina nuvarande behållningar, sina
af ständerna beviV·ade gerder, och sina (rån utrikes
hol bekomna underhållspenningar, så kan det ej to'r
(örsta året (å tillhopa mer än 2,700,000 d. s. m. l j.
Ett enda lälttåg kostar dock 6" rnillioner. Således upp
står redan (är (iirsta året en brist af 3,300.000 d. s.
m. lIvar sederm.era lå medel till de fo·q·ande? \
Hären skall lefva på bekostnad al det (iendtliga
landet ~.) säger 1nan. J.lJen är det säkert, att den mäglar
dit /ranttränga? Och. dessutom; de landskap, man
vid ett sådant (rcontT'ängande fijrsl rnö'ter, äro !{are
len, Ingermanland och Estland, just de, hvilka man
ämnar åter(o'rena med Sverge. Skalt man då bö'rja
1ned att utplundra och fiirhärja dern?
Rysslands förråd på hfsmedet äro så stora, att
det kan 1ned sådana (iirse iifven andra folk,. _
S.verges derelnot så ringa, att det onlöj'ligen kan föda
stna egna innevånare, än m:indre anskaffa de magasi
ner, som /är ett lirig erfordras.
»)

1) Tro]jf.{en har 1kerhielrn beräknat:
'1 års franska Sub8idier............
900,000.
Ba.nkens gåfva
1,000,000.
Konsumtions-afr,ift
350,000,
Bevillning... ..
500,000.
10

10....

10

••••

lO

10...

Summa 2,750,000,

Med hänsyn tUl sjiimagt, landthär, penningar och
lifsmedel är således Sverge mot Ryssland så under
lägset, att del med anlitande a( blott e.qna krafter in
galunda kan bestå i den tiLLän~nade striden.
Det 'l1~åste alltså ha/va bunds(ö'rvandter; tnen
hvilka? Fr anlirike vill nog hjelpa oss,. men hur
skall sådant låta sig göra? Det har sjelfl bÖljat ett
krig, och kan således ej ,qerna undvara några troppar.
Det har sjelft rnåst upplåna 12 rJ~illioner livres, och
kan således ej lernna oss betydligt penn'inge-under
stö·d. Det har sjelft vidsträclita kuster, sotn behofva
skyddas mot de på hafvet öfverlägsna sjö'magterna,
. ~ och lfan väl således icke, hvad 1nan .rJock söla ut
sprida, sända oss en hjelpflotta. An Tu r k i e t?
Men våra mångårir;a be-mödanden derstädes ha/va hit
tills varit fruktlö'sa och torde lär närvarande blifva
det än mer; ty sultanen hotas tned krig af den tnäg
tige Schach Nadir i Persien. - England är genom
skyddsförbund pligtigt att bistå Ry~~sland, ifatt detta af
oss angrzpes. - Preus sen v·at ej bryta med mosko
viten, och dess /ö'rnämsta bfsigt, nu sont alltid, är
att bekomma vårt P01nmern. - D a n m a r Ii ser ogerna
Sverges krafter genom, ett lyckligt krig tillväxa, och
är dessutom fästadt mer vid ryssarna än vid oss. Al
främmande magter är således ingen hjelp att vänta.
Men kanske af ett i Ryssland utbrytande uppror?
Att missnöie der fö'refinnes., är bekant. Men bekant
är oclr., att, när (rämmande härar inbryta i Ryssland,
pläga dervarande partier vanligtvis nedlägga sina in
biirdes tvister och /Iirena sig mot utländningen. Och,
ehuru våra troppar harva nu i två år stått nära
gränsen, har dock, mig veterligen, icke en enda ryssk
ö!verlö'pare ti~l deras läger ankommit.
Seoan Akerhielnl således från alla sidor be
lyst det framställda krigsförslaget och bevisat dess
stora vådor, slutade han med att fornlligen a f
styrka hvarje dylikt företag, Så gjorde äfven råds
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herrarna Cronstedt, Lagerherg, Nordenstråle, Posse,
samt Anton och Erik W rangel.
. Tvänne riksråd, Löwen och Mejerfelt, (iirldarade
!ng sakna tillräcklig kunskap om de medel, rrl,ed hvil/,a
flotta ?ch landthär skulle underhållas och rekryteras,
maga~tner fyllas och penningar anskaffas. Dock, hette
det, ~ falt Frankrike tillstyrker jiendtligheler biir viil
o
o
'
S~erge nagot ,~ag~,. ty, om nu genom ett afslag Franli
rtke ble!v~. stott lt~tbaka, torde hädanefter ej på Iiinge
yppas lzll/alle all VU1,na det mål, vi eftersträfva. Till följe
af dessa ord ansågos bemälte två herrar harva talat för
krig. För sarrllJla åtgerd, och det mer eller mindre
obetingadt, röstade dessutonl Adlerfeld~ Cederströnl
Ehrenpreus, Johan och I{arl Gvllenborg sanlt Rosen:
Deras skäl voro desamma, som"' förut blifvit anförda
dels i ~Iindre Sekreta Ileputationens betänkande del~
annorstädes; dock aHa af så svag och otiJJfredsstäliande
halt, att man måste förundra sig örver, huru besagde
h~rrar kunnat antaga dem som gilltiga, häldst Åker
lllelrn tydligen fra mställt de ojemnförIiot viotio'are
b
1:' t')
,
som talade för motsatta åsigten.
Sist skulle nu Fredrik argifva sin röst. Han
tillstyrkte kriget; ty, sade han, det ö/verensstämmer
med svenska (olkets lynne och med svenska konungars
exempel, o~h Jag är tillika öfvertygad derom, att stän
derna sö'rJt (är härens behof. Jemnt en månad der
efter genomdref Lagercrantz den till belöning utlof
vade åtgerd, som gaf Fredrik tillfälle att få sina
tvänne söner med fröken Taube under namn af gref
var Hessenstein intagna på svenska riddarhuset.
Mot kriget hade talat 7, men för detsamma 8
rädsherrar samt konungen. Med 10 mot 7 hade så
ledes regeringen röstat för krig mot Ryssland.
Ett sådant utslag var af stor vigt. Hattarna
kunde nu IIIera SOlD stöd för sina planer åberopa
konunge~ och ..rådet, ..båda .. delarna af mycket infly
tande pa allIIlanna tankesattet. Partiet beslöt ock
att utan minsta uppskof begagna den för ögonblicket
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fördelaktiga sinnesstämningen. Fyra Ii tgerder visadf'
sig för sådant ändamål serdeles angelägna; nämligen,
1:0) att draga beslutande rätten från stän61erna och
till Hemliga Utsk ottet; - 2:0) att ytterliga re försäk ra
sig om samma utskott; - 3:0) att undandölja alla
afstyrka nde företeelser och råd; - och 4:0) att på
skynda sal{en så mycket möjligt, och innan något
nytt det allmänna tänkesättets vindkast kunde inträfl'a.
Betraktorn alla fyra åtgerderna!
1:0. Att draga afgörandet från de mer fredli~t
sinnade ständerna till det nu 11lera af ijfvertyge];e
eller mutor krigiskt sinnade utsl\ottet ansågs rådligt,
kanske nödvändigt. Som berättigande skäl till en så
dan åtgerd anfördes, att Hemliga Utskottet egde icke
bJott tilJåtelse utan ock sI, yldighet att på egen hand
afgöra ifrågavarande sak, emedan den hörde till ut
rikes ärenderna, och således till föremålen för ut
skottets verksanlhet; och att följaktligen ständerna
väl hade rättighet att erhålla kännedom om utskottets
i ärrlnet tagna beslut, men C\J1deles icke rättighet att
detsamma giJIa eller förkasta. Denna åsigt, man igen
känner den serlan riksdagstvisterna 1739 l), försva
rades af Pahnstierna, Plomgren och Kierman. Andra
och deribland Lewenhaupt ville dock, att ständerna
och serskildt bönderna sk u)]e på något sätt inl()c1as
till deltagande i målets behandling, för att derjaenom
ingifva allmänheten och i synnerhet a II mogent') mera
förtroende och mera benägenhet för åtgerden. Be
slutet bIer ock en medelväg; nämligen att begära,
det ständerna måtte åt en Stor Sekret Deputation,
d. v. s. åt Hemliga Utskottet, förstärkt med 25 bön
der, lemna rättighet att afgöra den förevarande frågan.
Att genomdrifva ett sådant ständernas medgifvande
ans~gs som ett oundgängligt villkor för möjligheten
att genomdrifva sjelfva krigsbeslutet.
1) 34.

ISO.
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1\1 ycket vigtigt blef följaktligen att försäkra
si o onl denna i stället för både ständer och utskott
tj~nstgörande Stora Sekr~ta Dep';I.tation; och i syn
nerhet om de derstädes Insatta bonderna. })essa hade
väj nyss förut blifvit för närnnde s~fteo[nål nled fran
ska penningar mutade.' Men ~~ l.~sago,. huru stor
vigt deras personer och röster for ogonbhcket .~.a?e,
och beslöto deraf draga så stor vinst som mOJhgt.
De läto alltså förnlärka sin önskan att ytterligare be
konlma nåara vängåfvor, och S:t Severin utbetalade
omigen åt bOlof Håkansson och hans ståndsbröder en
icke obetydlig sunHna.
o . . . . . ..
3:0. .Att för ständerna och sa vIdt mOJhgt arven
för Hemliga Utskottet och för Stora Sekr.~ta. Depu
tationen undandölja alla afstyrkande omstandIg~eter
och yttranden, och deribland förnämligast AkerhIe!ms
och de med honorn liktänkande rådsherrarnas af~~fna
äUlbets-utJåtanden, detta blef likaledes ett angelaget
föremål för partiets sträfvande; och att det vanns,
skall i det följande visa sig. o
.. , •
p.
4:0. Att Ined så stor bradska SOlll lTIoJhgt pa
drifva afgörandet ansågs likaledes va~a a f stor v}gt.
Vi måste skynda, sade Plomgren, ty eljest kunde nagot
hinder komma emellan. H vari detta hinder skulle be
stå, anaifves ej. Man tycker sig dock i Plomgrens ord
liksom" i hela uppträdet skönja en plan att ge?om
öfverrasknin o fr~mlocka elJer fralIlSkra111ma det bifall,
som tid och besinning kunde måhända försvåra, 0?I
e i helt och håJIet förhindra. Brådskan var erIlellertJd
o~h i sig sjelf så mycket mer onödi~ och tad.~lvä.~d,
som rustninaarna ännu icke voro pa långt nar far
diga. Till i~hemtande och moget öfvervägan~e af
riksrådets innehållsrika betänkande hade nIan saledes
kunnat harva tillräcklig tid, innan det afgörande be
slutet toos. Men det var troligtvis detta inhemtande
och detta öfverväga nde, som partiet ville nled den
tillställda brådskan förekomma.
2:0.

Efter och i salnmanhang med dessa fC-;rberedelscr
uppgjordes planen, huru under loppet af nästa daO'
den 21 Juli, krigsförklaringen skulle genorndrifva~:
och äfven bIer genonldrifven så, sarn uedansUiende
berättelse innehåller.

Redan klockan åtta på IDorganen samlades Hem
liga Utskottet. Protokollet öfver gårdagens vigtiga
råds-sanlmanträde och örver der anförda skäl. både
med och ll10t, denna vigtiga och upplysande' hand
ling blef icke för utskottet frarnlaggd; antinaen den
då icke var utskrifven, och nlan ej vilJe in vänbta den;
eller att den var utskrifven, och man vilJe förhemliga
den. Något hvar inoln utskottet kände dock ryktes
vis utslaget och det väselHHliga af de föregående öf
verläggningarna. Fråga uppstod nu, om icke detta
innehåll, Inan tänkte väl förnämligast på ÅkerhieJms
afrådande skäl, borde tills vidare döljas för allmän
heten: hvilket af Palmstierna, Lewenhaupt, Coyet och
HennIng GyIJenborg yrkades och äfven gick i full
bordan; åtminstone så tin vida, att stånden Olåste i
detta vigtiga mål fatta sitt beslut, utan att hafva fått
del af de upplysningar, som landets konung och an
svarige rådsherrar afgifvit. I stället för dessa hand
lingar antogs ett af Lagercrantz uppsatt betänkande,
så som det der skulle tjena till ledning för både Stora
Sekreta Deputationen och för ständerna. ] sin if ver
att påskynda saken förklarade några utskottets med
lemmar, n at~ d~. icke. skulle i~tag~ någon måltid, ej
heller ga ttll sangs, 'tnnan krtgsfragan bbfvit a/gjord.
Nyssnämnde deputation var hopkallad till samma
förmiddag klockan elfva J), då HemHga Utskottets
1) Nagra säga tio.
Fryxells Ber. XXXV.
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lagercrantzska betänkande meddelades och godkändes,
alltsammans i största hast och utan någon svårighet.
Stånden blefvo nu, hvart för sig, kallade till plena,
S0l11 skulle öppnas två tirnmar derefter eller klockan
tolf. ltiksdags-ordningen 1) föreskref väj, att a~.s]ag
orn dylika sannnanträden skul!? ske d~gen !orut.
~~'fen nu och i enlighet Jned ofverrasknlngs-planen
skedde anslaget först samma dag, och då så sent
SOll} klockan haH elfva, somliga säga half tolf; d. v.
s. ungefär blott en tirrlIne före sjelfva sammanträdet.
Följden bIer och rnåste hlifva den, att blott s~dana
riksdaO'sTnän infunno sig, sonl af en slump fatt se
anslaa~t eller sonl blifvit af sina partivänner, mest
Huttabr, 'derom underrättade. Samlnanträdena voro ej
heller rätt talrika; på riddarhuset funnos endast 60
till 70 personer.
}1-'råaan blef nu den nyss föreslagna; d. v. s. huru
vida stå~den ville 1nedgi(va, att, i fall rikets trygghet
och välfärd, heder och uppkont~t skulleo fordra »)v~rk
ligheler», Stora Sekreta De~utatlo~.en 1natte (Jbemyndt~as
alt efter honungens och radets horande sadana ve'l k
ligheter besluta och v1·dtaga. :\.deln. svarade efter kort
öfverläggning genast och oVIllkorlIgen Ja J.. .och man
såg dervid många händer lyftade mot hOJden, och
hörde många tillönskningar af lycka och framgång.
~\.fven prester och borgare biföllo ; likaså bönderna,
inför hviJka Olof Håkansson försäkrade, att salterna
fiirhiille sig sli, som Hemliga Utskottet beslirifv.it; hv~~
jemnte han (iireställde nö·dvändigheten at att ~ck~ sk?IJa
sig från medstånden. l alla fyra kamrarna blef 'lo~aken
afgjord inom de få minuter, som f~~d.rades tor att
framställa fråaan och mottaga det enhallJga Ja-svaret.
Magten ~tt besluta öfver krig och fred. var alltså
laggd i Stora Sekreta Deputatio~ens hand. , Dess nled~
lemlnar trädde tillhopa blott en timme derelter eller kl.
hal f till två e. m. Rådets dagen förut hållna protokoll,
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med sina många och vigtiga både upplysningar och
varningar hade, som nälIlndt är, hittills icke blifvit
meddeJadt In'arken åt ständer. utskott eHer deputation.
Men vid sitt nyssnämnda medgifvande hade ständerna
fästat det villkor, att regeringens betänkande skulle in
hemtas, innan deputationen fattade sitt beslut; alltså
måste besagde protokoll vid detta deputationens afgö
rande salnmanträde föredragas. l\kerhielms deri befint
liga varningar bJefvo då förenlål rör mycket klander. Han
hade t. ex. talat om Rysslands stora magt och om Sver
ges stora lolkbrist; men dessa ord ville många anse SOln
bevis på feghet eller förräderi, och Lewenhaupt för
säkrade sig i~lte halva kunnat hiira dern 'utan sinne.'l
rö'relse. Akerhielm hade ytterligare anmärkt, att
Ryssland e,qde too galerer; men Lewenhaupt påstod,
att det ej kunde bemanna mer än 70. - Flere råds
herrar hade betviflat mun-(iirrådens tillriicklighet,. men
Plomgren, som satt i sjelfva Utrednings-kommissjonen,
svarade, att rnan utan magasinernas tillgripande hade
åt 18,000 l) man brö"d {iir 11 månader och 8 dagar
samt ärter och gryn fiir 10 månader, och att man
dessutotn visste andra utvägar till flottans tö'rseende
med lifsmedel,. och Lewenhaupt förklarade de befint
liga (ö'rråden vara tillräckliga ända till nästa hö:,;t.
Palmstierna framförde från S:t Severin den helsning,
att på det beslut, som !tu toges, berodde (ör många
år Frankrikes upp~iirande rnot Sverge. Palmstierna
påstod vidare, att Akerhielm icke hade orsak till" sitt
misstroende mot hofvet i Paris, och t. o. nI. att Aker
hielms beteende lade hinder i vägen fär Sverges upp
komst. Nägra af fredspartiet ville, att man skulle
negotiera armata manu, d. v. s. underhandla med
1) Tyska öfversättningen af dessa ord i Biischings Magazin 2.
347 och i den derefter gjorda svenska åter-öfversättningeri tr.
1770 har 10,000, Men Hemliga Utskottets original-proto
koll samt afskriften i Säfstaholms arkiv, liksom i Cver~e
under Ulr~ka Eleonora och Fredrik I, sid, 135, uppgifva alia
tre siffran 18,000.
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vapen i hand, Inen utan att ännu förklara krig. Här
emot talade Coyet, Cron hjort, l)rake, Hårlelnan nl.
fl. och P synnerhet Stiernstedt medelst ett långt skrift
ligt anförande; och när en dylik s. k. negotiation lik
väl begärdes, påstod Renhorn, att sådant vore det
samma SOln att gifva bort hela J?innland, och Plom
gren utbrast: hvillfet är bäst? antingen att bortne
gotiera anseende, ära, goda konjunkturer och välvilHga
vänner,. - eller ock att våga ett /iire/ag, hvilket,
om det ock oflö"per illa, dock jö'rvarar åt oss den
äran att harva som redliga svensIia män sö'kl fö"rsvara
?Jår /rihet och vårt oberoende. Coyet tillade: A bels
(Sinclairs) blod ropar efter hämnd. Jag kan på mitt
sanzvele icke råda till annat än ett anlallslirig 'inot
Ryssland. Synd(qt är att fbrlita Sl~g pa liö'ttslig arm,,,
1nen klenrnod(qt ock att skrärnmas q,l ett ruskande lö{.
l Herrans hand står 1)år hjelp och 'vår triist,. hållom
oss fasta dervid! Några officerare, en Cronhjort,
Mannerhielm m. fl. instänlde och förklarade sig villiga
mot fienden. Erik BenzeJius var
att sjelfva gå
tveksam; ty, sade han, rnan biir väl icke fiJ'rsumma
tillbuden tiJ'rliknin.q. Lewenhaupt svarade: jag vet ej
at några dylika tillbud. Benzelius påstod dock sådana
halva blifvit gjorda; men Lagercrantz neJiade, och
ehuru Benzelius fick understöd af biskop Schröder,
blef deras åsigt öfverröstad. När några andra depu
tationens medlemmar yttrade deltagande för Finnland,
och för dess svåra lidanden i händelse af krig, mente
Lewenhaupt, att genom till(iJ'rsel af säd och utspridande
at penningar skulle Finnland af en de,· stående här
skörda s/ärre (iirdelar, än landet eljest kunde erhålla.
Efter dessa och dylika tvister skred man slutligen
till omröstning. Genom det sätt, hvarpä propositionen
framställdes, sökte man flytta ansvaret för det blif
vande krigsbeslutet frän Hattarna och till konungen.
Lewenhaupt frågade nämligen, om ständerna ville bi
falla konyl. maj:ts nådiga utlåtande och således skr'ida
till krigs{ö'rklaring och till verkligheter tnot Ryssland,.

ut

dock (enligt Benzelius) under a(hiirandet af fredsanhud.
Rondeståndets InedIemmar i deputationen svarade
först och genorll Olof Jlåkansson. Denne hijH ('tt
vacke~~ tal. !Vär, .sade ..han, när 'vår näd1'ge konun.q~
so~ ar en t dylllta arenden (iir(aren herre, anser
l~rt.'J,nö·~i.gt och nytti,gf, då btjr hvar trOllen unders/ile
dertzll blfalla och derh'U ö"nslca lycka och (ra?n gån a.
Bondes!ån~et jiirklarar sig ock Iå'rd(qt alt offra inak~,
barn, .J,a :~lsta hlods~roppen /iir att hiirnnas den sk.1Jlnf,
som bb(vzl Sverge tdl{o.qad,. och talaren lade sina ord
och begagnade sin röst så väl, att rnånaa deraf verk
li.gen rör~es l).. Aulmvill å horgarestå~dets vägnar
rostade for krIg; Renzelius å prcsternD.s äfvenledes
dock med åtskilliga YilIkor och försigtighets-mått:
Med borgrarna instämde adeln, utom de tre herrarna
Rarnekow, Diiring och P.iper, hvilka förenade sig med
presteståndet ~).
... Således vår nu k~iget med nästan fullkomlig en
halhghet beslutadt. Stiernstedt föreslog då, att hos
konungen aflägga forrnHg tacksägelse för det modiga
och fosterlands-älskande sinnelag, denne ådaaalaagt.
}'örslaget bifölls, och tacksägelse-skriften, uppsattt.~r
A. J. v. Höpken, bIer öfverlemnad tilJ Fredrik h vil1<cn
å o sin sida s~arade med en lacksiigelse (är de'~ trogna
vard on~ laderneslandet, som hans undersålare 'Vid
detta tiUfiille ådagala,qgt. Dessa önlsesidiat vexlade
och örnsesidigt hycklade tacksägelser satteb en värdiO'
krona på de vidtagna åtgerderna, och efter så slutadt
dagsarbete åtskildes Stora Sekreta Deputationens lned
lemmar klockan half till nio e. m.
Det sätt, hvarpå dett.a krigsbeslut förbereddes och
fattades, har få sina likar.
SälJan torde nämligen så ulånga och så fullt med
vetna osanningar blifvit så fräckt uttalade och så
1) Franska min. br, d. 2 Aug, 1741.
2) Bondeståndets bifall skall hafva likaledes varit villkorligt
enligt en annan uppgift.
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ofijrsynt utsmyckade nlcd rättskänslans och foster
lands-kärlekens skönaste och heligaste ord.
Sällan torde ock personer, så kloka, så skarp
synta, som i många fall Hattarnas ledare voro, hafva
filttat och genomdrifvit beslut, så uppendagligt vådliga
och olycksbringande, som nämnde krigsförklaring.
Sällan torde ock en så vigtig och vådlig åtgerd
bJifvit genonldrifven på ett så .brådskande sätt. Den
20 .JulI blef saken i rådet föredragen. Den 21 Juli
förekom den kl. 8 i Hemliga [Ttskottet, kl. 11 i Stora
Sekreta Deputationen, kl. 12 i stånden, och kl. halr
till två i deputationen on"ligen, hvarest den redan
san1ma afton blef afgjord. Uppträdet påminner om
den brådska, med hviJken 1680 års förändring af
gjordes l); - och liksom Karl den elfte efter lyckligt
genomdrifven statshvälfning reste samrna qväll från
Stockholm ut till Kungsöl' ; - på samrna sätt reste
fl il
S:t Severin efter lyckligt genomdrifven krigsför
l\.laring ofördröjligen från Sverge ut tiIl sitt fäder
nesland.

I\.riget var alltså beslutadt, men bIer icke derföre
genast offentligen förklaradt. Orsaken till dröjsmålet
var att lllan behöfde ytterligare tid till förberedande
af 'de s. k. verkli,qhele;na; och lllan trodde eller låt
sade tro, att det tagna beslutet kunde hållas hemligt.
lIen enledan detta befanns vara en omöjlighet, bIer
krigsförklaringen d. 28 Juli offentligen afkunnad. Den
gaf åt Rysslands beherrskare titteln icke af kejsare,
utan blott af tsar, och förklarade fiendtligheterna gälla
blott den »)dåvarande tsaren» och »det rysska ho/vet».
I)eremot blefvo det rysska riffet och det rysska folket
med tystnad förbigångna i den tydliga afsigt att skilja
undersåtarne från regeringen, och dymedelst ~ifva
1)

16.

2:dra uppl. s. 16:t

stöd åt det ry~ska parti, som var 111issnöjdt med sin
styrelse, och som knutit hemliga fi)rbindelser med
den svenska. De krigsskäl, sonl anfördes, voro att
Ryssland blandat sig i Sverges inre angelägenheter,
ja i sjelfva tronföljden, brukat mot Sverge hotfu}la
utlåtelser, hindrat svenska undersåtare från åtnJu
tandet af laglig rätt vid rysska dOlllstolar, förvägrat
den i N ystads-freden beviljade fria spannrnåls-lltför
seln sarnt låtit lnörda Malcolnl Sinclair. Sista be
skyllningen, den svåraste bland alla, och om hvars
sanning de flesta kände sig öfvertygade,. var dock
obevisad, och rysska regeringen hade ogillat mordet
och lofvat straffa Iuördrarna. I{edan tillförene är
också berättadt, huru Gyllenborg icke begärt förkla
rin a eHer rättelse af någon bland dessa nu öfverkla
gadOe pun kter; emedan han ville harva dem oförkla
rade, oafhu!pna, för att sederInera kunna, såsom nu
skedde, åberopas som skäl till det krig, man ämnade
framtvinga.
Efter beslutets fattande föreslogo .Le,venhaupt
och ]~. Benzelius, att en af de fyra stånden utsedd
nämnd skulle redan nu och i förväg bestämnla de
villkor, på hvBka fred borde åt Ryssland beviJjas.
Detta biir ske nu, sade Benzelius, medan vi halva en
så fosterlands-älskande landlmarskalk (Lewenhaupt).
iVästa r'iksdag torde gi{va oss en af andra tän/fesätt.
Den föreslagna nämnden blef också vald, och det
föreslagna utkastet till fredsvillkor nedskrifvet. Bland
lllånga dåtidens besynnerliga, öfvermodjga och orimliga
statshandlingar innehar i afseende på sådana egen
skaper besagde uppsats främsta rummet, och det vill
säga Inycket. JJen fastställde tre olika grader af
fredsvillkor, lämpade efter de olika grader af fram
gång, svenska vapnen kunde komlna att tillkämpa
sig. Se här de olika villkoren!
1:0. I fall Ryssland önskar sluta fred, skall intet
stillestånd beviljas, förr än Ryssland i förväg afstätt Ka
relen, Wiborg, Cronstadt, Cronslott, Petersburg, Nöte
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borg och heja Newa-floden. Detta, tyckte man, borde
Ryssland gifva i förväg och som det försoningsoffer,
hvilket skulle förmå Sverge nedlåta sig till stillestånd
och till en verklig freds underhandling.
2:0. I händelse af framgång och seger skulle
Sverge och Danmark, så framt detta deltager i stri
den, fordra utom hesagde stillestånds-villkor, hela
Liff-, Est- och Ingerrnanland med tillhörande öar, hela
Ladoga-sjön och d<:Jrpå rysska Finnmarken vester Oln
en gränslinea, dragen utefter Svir-floden sarnt Onega
sjöns östra strand och norrut till II vita hafvct; 
sal'nt, om JBöjligt, ersättning för hafda krigsomkost
nader.
3:0. Vid någon svenska V?pnens motgång eller
vid någon af grannarna visad afund, skall Sverge.. fordra,
utOIU ofvannämnde stillestånds-viJlkor, äfven Ose! och
Dagö Tned alla deromkring och i Finska Viken be
lägna öar, saInt hela Est- och Ingerrnunland jelnnte
I(exho]ms län, och i örrigt samnia gräns, SOIIl före
år 1700.
4:0. Om någon främrnande IDagt angriper Sverge,
eller om dettas här rukar ut för ett nederlag eller
för en nöd, så stor, att den ej kan afhjelpas, då se
~j ri/isens stiinder annat råd än att nö'jas med för
berörde stillestånds-villkor, hvarjemnte dock Ryssland
bör förbjudas harva några örlogsfartyg i Finska Viken l).
Alltså! att återbekon1lna Karelen med 'Viborg
Cronstadt, Petersburg, Nöteborg och hela Newa-floden.,
saInt förbjuda Ryssland hafva örlogsfartyg i Finska
t

'1) I en 1771 tryckt skrift, kallad: Bref o'rn en tryckt skrift
kallad: Amnä1'kningwr ~fver svenska ministeren.~ förhållande och
ursprunget till det åj' 1741 mot Ryssland begynta kriget, har
And. Schönl;erg d. y. yttrat den öf\-ertygelse, att uppsatsen
om dessa äfventyrliga fredsvillkor är antingen en dikt af
Mössorna. eller ock en af Hattarna tillställd list för att der
igenom skrämma på Rsssland. Nu mera är dock ovedersäg
ligen ådagalaggdt, att uppsatsen bliivit verkligen och med fullt
allvar författad., pB. sätt här ofvan berättats.

Viken, detta var lägsta trappsteget af partiets för
hoppningar, och det ville ej veta om någon möjlighet
att sluta fred utan att harva erhållit åtminstone dessa
fördelar.
Under genolllläsandet af vår berättelse om åren
1734-1741 har troligtvis nlången känt sig frestad
till den misstanke, att teckninf!en af I-Iattpartiets öf
vernlod, lättsinne och ohetänksarnhet varit, rninst sagdt,
öfverdrifven_ om ej osannfärdig. Vi harva sje!fva mer
~in en gång känt oss frestade till sanlma misstanke
mot de källor, vi haft att följa. En sådan tvekande
sinnesstärnning är naturlig, och förefanns hos Inånga,
äfven då för tiden. I)anska sändebudet Lynar skref
i d)7lik anda till sitt hof följ~nde ord l). -fllt ett helt
rilies ledare kunde uppfylla sina hjernor n1ed så myc
ken dårskap 2 ); det skulle jag aldrig trott, så framt
jag ic":e dagligen hajt atltsa1nJUanS (är mina iigon. De
misstankar Oln öfverdrift, S0l11 pågon härutinnan skulle
fortfarande mot oss hysa, kunna ej l\Taftigare veder
läggas än genom nämnde fredsvillkor; ty näppeligen
torde kunna finnas något mer talande bevis på våld
samheten af den svindel, som förvirrade tankegången,
och på tätheten af de blåa dunster, som förmörkade
blickarna. Uppsatsen kom ej heller från obetydliga,
oansvariga personer, ynglingar eller svärmare, utan
blef efter formliga öfverläggningar utarbetad och un
derskrifven af många partiets högst uppsatta män,
hvilka dessutom blifvit af stånden med ett sådant
förtroende-uppdrag hedrade.
Ile vora bland adeln
Cronhiort, I..Jagercrantz, Palmstierna och Ii. G..Lö
wenhielm; bland presteståndet E. Benzelius och E.
Melander; bland borgareståndet .Kierrnan och Salin;
bland bondeståndet Olof Håkansson och Otto (Jlofs
son. Ordförande var Le\venhaupt och den, som vid
villkorens uppsäftande förde pennan, var K. G. Lö
1) Den 30 Nov.• 10 Dec. 1739.
2) Remplir la cervelle avec tant. de folies.
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Tsar Peters-burg jag lmoingränt har
mina sjömän snälle~
Så rysska .flottan ligger ql'ar
Allt på sitt samma ställe.
Min LEJONHUFVUD har ,jag sändt,
Att flinkt kommando fÖ1'a,
Som b1'östet ock mot ryssen vän<lt
Och hölar åt hans Örra.
~Med

Och på ett annat ställe uttalade han följande dels
sp~dom, dels lyckönskan:
Sa snart ock LE WE1VII AU pr steg med sin fot
Först in pet jiendtliga botten~
Sjuknade JViborg i lungornrts sot~
Och tyckte sig allt hÖl'a skotten.
lIi1nmelen stär·lee vär store GENERAL,
Som värjan satt tsaren fÖl· bröste!
Hela armeen djupt vÖJ·de hans tal,
Och lyde hans bjudande röster!

En språkrnästare vid nalnn Hesselius, en man ut
rustad med inbillningskraft och någon skalde-förmåga,
och sonl det tyckes, liksom Odel, i grunden hederlig
och ädelsinnad, hänfördes af sanlina till yrsel steg
rade krigslystnad och öfvermod. I en salntidigt tryckt
s. k. Sltalda-Bragd rörekomIna följande hans åsigter:

Dessa och flere dylika verser och skrifter, ut
spridda kring riket och af ingen kraftigt nl0tsagda,
måste åstadkomma en tämligen allmän hänförelse.
Till krigets blifvande behof anslogos ock rika bidrag,
och bondeståndet serskiIdt lofvade gerder och soldater
med en sällan spord frikostighet. l\Ihnännaste eller
åtminstone högljuddaste sinnesstämningen var den .
som uttalades i sista versen af en bland de då ut
komna krigssångerna. Der lästes:
TUl lycka~ Svea-Göta män!
Till lycka, konung~ ncd och slände1'!
Till lycka nu få snart igen
Bortmista städe1~, slott och länder!
Det samma mod~ den Sa1rlma kr·aft.
Som svenska 1tjeltar fordom haft,
Och samma- lycka till att fäkta
Tillönskas våra män i fält;
Och sedan allt är väl beställdt,
En fred~ som .,'ätt kan kallas äkta 1),

SEXTONDE KAPITLET.
RIKSDAGEN 1740-1741.
RIKSDAGENS SI.. UT OCH PARTIBELÖNINGAR.

Att älska neslig fred
Förskr'imme)' hvm:je led
l friska ]J!artis kroppar;
11len vara lejon lilc~
4f roI sig göra. rik,

Det

hÖ1'

till svenslca troppa-r.

Dra värjan tappe1·t ut,
Gå, på med lod och krut,
Att knappt man ser till solen~
Hör hjeltar till på jolen.
Sankt Niklas är för svag
Att blott en enda dag
FQr~i)ara

-ryssens välde o. s, v.

Sedan kriget blifvit offentligen förkunnadt och
några dithörande anstalter vidtagna, upplöstes riks
dagen. Gyllenborgs afskedstal innehöll de vid sådana
tillfällen vanliga ordalagen, och tillika mycket beröm
åt ständerna {fJ'r deras nit/ulla, ja tö'rundransvärda

arbetsamhet,. -

(ö'r deras manliga beslut att ej längre

1) Danska, franska, preuss., sax. och österrikiska min.

bref; Rådets, adelns och Heml. Utsk. protok. för
denna tid; samt Säfstaholm, Politiska och ministeriella
handlingar. Fol. 1697-1789.

