
BIDRAG >i~1
TILL

H1IST0RIEN OM STATSHVÄLFNINGEN
I DANMARK 1772.

iLClDEMISK AFHALIDHS«,
HVARS SEDNARE DEL

MED PH1LOSOPIIISKA FACULTETEN9 SAMTYCKE
UNDER INSEENDE AF

AVGADEMIENS N. V. REGTOR MAGNIFICUS,HISTOR. LITT. OCH ARCHiEOL. PROFESSORN
DOCT. JOH. HENR. SCHRÖDER,Ae;ad. Bibliotliekarie, Prcef. för Mynt-Cab., Riddare af Kongl.INordstjerne-Orden, af Kongl. Danska Dannebrogs-Ordenoch af Kongl. Grekiska Frälsare-Orden, Ledamot afKongl. Witt.-, Hist.- och Antiq.-Acad. i Stock¬holm, Kgl. Vet.-Societ. i Upsala, Kgl. Vet.-Sällsk. i Trondhiero, Kgl. Nederl. Insti¬tutet, Kgl. Nord. Fornskr.-Sällsk. ochIsl. Litt.-Sallsk. i Köpenhamn, Arch.Institutet i Rom, Antiquar. Societ.i Edinburg m. fl.

För f»/iilnsnj»/tis/in fjmtten
FÖRFATTAD OCH UTGIFVKN

CONRAD JMLICS A ASTKIN
af Stockholms Nation

till offentlig granskning framställes
å Gustavianska lärosalen d. ll:te Junii 1851.

p. v. t. e. m.

STOCKHOLM,
F. A. HULDBEIIGS BOKTRYCKERI, 1851.



KONUNGENS TROTJENARE

HÄRADSSKRIFVÅREN
..

H O G A D L E
»'i>5l,3i

H"f. ■ itflTJI nr. flåS/09
'

Med tacksamhet
AF FÖRFATTA«KM.



Till dessa försigtighetsmått höra först den i stör¬sta hemlighet*) och för lyckta dörrar hållna ransak-ningen, hvaraf handlingarne aldrig blefvo för nationentillgänglige. Och detta, oaktadt den ringaste underså¬te egde rätt till offentligt förhör i behörig form; oak¬tadt publiken egde de billigaste anspråk att få veta,på hvilka grunder staten, hvaraf den sjelf utgör enså betydande del, fann sig föranlåten att med det förde samhällsfarligaste brottslingar faststälda straff be¬lägga en man, som trenne månader förut varit dessegentliga styresman; oaktadt hvarje samhälls-medlemmåste vara i högsta grad interesserad att få erfaraom och huru Struensee sökte försvara sig, hvilket ickesynes af den vid executionen upplästa domen. —Dit hörer ock inquisitions-commissions-ledamöternasförsigtighet att, då ett nytt förhör måste anställas medden redan till sina egna rum förflyttade GeneralskanGähler, som varit en kort tid fängslad såsom tillhö¬rande Struensees partie, de, "för alt ej ådraga hennepubliquens omdöme, som vore hon på ett ndrmare sattdeltagande i stalsfångarnes brott, såsom ock till före¬kommande af allt upplopp hos populacen" begåfvo sigdit, icke tillsamman, utan hvarför sig och på sär-skilta klockslag, såsom Baron Sprengtporten i en sed-nare skrifvelse inberättar. Vidare de högst ovanligaföreteelserna vid afrättningen, såsom att icke den van¬liga afrättsplatsen, utan en för tillfället utsedd, dertillbegagnades; att till vaktgöring dervid utcommendera-des ej allenast en ovanligt stor militärstyrka, utan
*) Hemligheten bedrefs med den stränghet, att da En-gelik e Ministern, Öfverste Reith, såsom befullmäkligadaf sin konung, danska drottningens broder, fordrade at tfä vara närvarande vid förhören med de fångne, dettar<ntaf vägrades, säsom man ser af Carolina Mathildasofvan citerade berättelse.
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äfven det i tjenst varande sjöfolket compagnievis un¬
der gevär jemte cadetterna. *) — Allt detta visar att
man med en viss ängslan skådade tillbaka på det
steg man tagit, ehuru man på samma gång kunde
fröjda sig åt vissheten att i och med detsamma hal¬
va lagt en säker grund till undanrödjande af den per¬
son, som utgjorde hufvudsakligaste hindret för till¬
fredsställandet af herrsklystnaden.

Om man verkligen hade beräknat alla statshvälf-
ningens följder, sådana de visade sig; så kr.n man de¬
sto mindre frångå, att det sannolika hufvudsyftet,
Carolina Mathildas urvägenrödjande, var med den
största skicklighet förborgadt under de synliga afsig-
terna. — I hela denna tillställning uppenbarar sig i
sanning en den finaste politik, som förnämligast fram¬
lyser i historien om drottningens otrohet och tiden
för densammas framläggande. Carolina Malhilda
tillskrifver nemligen Enkedrottningen hela uppdiktan¬
det häraf, och tillägger, att man dertill valt den
tjenligaste tidpunkt, som kunde för skenet af berät¬
telsens sanning väljas. Ar det förra obevisadt, så är
deremot det sednare så mycket mera obestridligt;
ty, hade man framkommit med en sådan uppgift allt¬
för snart efter kronprinsens födelse, så hade den
egennyttiga beräkningen deri lätt kunnat misstänkas;
men nu, när omständigheterna dessutom syntes så hö¬
geligen gynnande, nu kunde man möjligen, utan att
göra sig misstänkt, vinna gehör, åtminstone vore allt
skäl förhanden att våga försöket. Något ökadt hinder
för afsigtens vinnande borde icke genom detta dröjs¬
mål kunna anses mellankommet, enär man, såsom
af anklagelseakten synes, var temligen öfvertygad, att
med Strucnsecs method att vårda den unga kronprin-

*) I en depeche från Baron Sprengtporten af den 28
April, förvarad bland Kon. Gnstaf lll:s papper å Up-
sala Acad. Bibliothek, berättas styrkan hafva varit 1000
man infanteri, 180 beridna dragoner och 4 divisioner
af Amiralitets manskapet.
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«ens barndom,*) dennes lifstid ej borde blifva särdeleslång. Till förekommande således af någon ytterligarethronarfvinges födelse var ju nu det yppersta medel,då man kunde på åtminstone skenbara rättsgrunderfå Carolina Mathilda bortskaffad, om man blott lyc¬kades gifva sken af sanning åt hennes förmenta kär¬lekshandel med Grefve Strucnsee, och goda utsigteratt lyckas dermed hade man i dennes bekanta lättsin¬

ne likasom i en och annan obetänksam handling ådrottningens egen sida.
Omständigheter saknas således icke, som göradet sannolikt att den uppgjorda planen genom enke-drottningens och arfprinsens inblandande i saken an¬tog en annan riktning, ehuru med bibehållande afRanzauw syftemål såsom skenbar grund, under det attandra afsigter, underhållna och bragta till mognadgenom harmen öfver förmenta personliga förolämp¬ningar, utgjorde de egentliga skälen, hvarföre manville våga ett så vådligt steg. Sådana förolämpnin¬gar tyckte sig det så kallade gamla hofvet, hvarmedförstås Juliana Maria och Prins Fredrik, hafva lidituti anvisandet för Prinsen och hans hofstat af enfrån den kongliga särskild loge å theatern; uti konun¬

gens och drottningens bristande uppmärksamhet attpå Enkedrottningens födelsedag uppvakta henne en¬dast genom ditsändandet af tvenne kammarjunkare,och uti förläggandet utom Köpenhamn af det efterPrins Fredrik uppkallade regimente, hvartill kan läg¬gas Ofverste Falkcnskiölds mindre grannlaga beteende,att vid en paradering ej vika undan med sina trup¬per då lian mötte Prinsen, icke en gång på dennestillsägelse derom. Detta allt hade bidragit att ökaosämjan de begge hofven emellan, och det förmälestill och med redan i October 1771, att arfprinsenskulle stå i spetsen för ett parti, hvars afsigt vore

*) Ett pä Rousseaus idéer grundadt och vid denna tidför öfrigt icke ovanligt uppfostringssätt.
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att aflägsna Struensee och bemäktiga sig de regerande
majestäternas personer. *) Om också sanningen har-
af ej kan anses fullt constaterad, gifver dock blotta
möjligheten af ett sådant ryktes tillvaro nytt stoff
åt tron, att de blott "till appui" anlitade kongliga
personerne slutade med att spela hufvudroler. Den¬
na tro vinner ännu mera styrka af den bekanta
omständigheten, att Grefve Ranzau, egentliga uppspin-
naren af complotten, ju närmare tiden för utförandet
nalkades, började blifva allt mera vacklande och till
och med sökte förekomma det af honom numera
fruktade utbrottet. Han hade ju endast två dagar fö¬
re explosionen sjelf infunnit sig hos Struensee, för att
varna honom, och, då detta icke hjelpte, ännu dagen
före den till företagets utförande bestämda morgonen,
i samma ärende besökt hans broder Justitiae Rådet.
Under förebärande af en opasslighet, sökte han ännu
i sista stunden draga sig undan, men blef så godt
som med våld afhemtad till mötesplatsen. Sådant
vankelmod, om också enligt med en sådan karakter
som Grefve Ranzau-Ascheberys, synes dock antyda,
att han i sjelfva det afgörande ögonblicket framdrefs
af helt andra krafter än af sin egen fria vilja. Läg¬
ger man härtill hans icke långt derefter inträffade, på
blotta svepskäl grundade aflagsnande från hufvudsta-
den och riket, så tyckes det vara påtagligt, att man en¬
dast velat begagna sig af hans skenfagra räddningsplan till
befrämjande af egna, mindre vackra syftemål; ehuru
samma personer, som nu begärligt emottogo hans hjelp
redan då insågo, att mannen sedermera nödvändigt
måste för deras egen säkerhets skull, aflägsnas. Att
man icke utan alla grunder sluter till närvaron af
dylika biafsigter, främmande för den ursprungliga
planen, bevisas bland annat af den brådska, med

*) Nägra vidare upplysningar rörande denna samman¬
svärjning lemnar ej Höst, frän hvars arbete vi hemtat
ofvanstäende uppgift.
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hvilken det segrande partiet skyndade att sätta sig iåtnjutande af de vunna fördelarne. Redan på denmärkvärdiga morgonen, den 17:de Januarii, då de
sammansvurna ännu voro församlade hos Konungen,således just i den stund den så kallade revolutionenaf dem genomfördes, visade sig Enkedrottningens ochArfprinsens hersklystnad fullkomligt afslöjad. Dånemligen Konung Christian vägrade att underskrifvade af Grefve llanzau på förhand uppsatta arresterings-orderna, skola både Juliana Maria och Prins Fredrikhafva förklarat sig beredda att, i händelse af konun¬

gens enständiga vägran, gemensamt underteckna dem.Detta kunde visserligen vara endast ett försökt me¬del att förmå konungen till den önskade underskrif¬tens di isättande; men icke så det factiska förhållan¬
det, att Prinsen verkligen underskref orderne jemtekonungen *). Det första steg, således, man tog efterden skedda förändringen, var ett ingrepp i konungenssuveräna makt — eller just detsamma, hvarföreStruemce, genom samma personers förvållande, kortderefter dömdes till en skändlig död.

Ser man hufvudplanen härigenom förrådd, såfinnas ytterligare bevis på dess tillvaro, i de bäggehofvens, mot sommaren skedda sammanflyttning. Ba¬ron Sprengtporten berättar nemligen, att den Kongl.familjen i början af Junii utflyttat till lustslottet Frie-
derichsberg, oaktadt Fredensborg blifvit af salig ko¬nungen med mycken kostnad och omsorg inrättadttill sommar-residens åt Enkedrottningen. Det för-niinmes dock "nu mera efter de skedda ändringar vidhåfvet," heter det, "och för alt tillskynda Uans Maj:stKonungen någodt mera sällskap och umgänge, det Kong-liga Familjen lärer framdeles jemväl om sommartiden

*) Sådan är den uppgift, som förekommer så väl i Drott¬ningens egcnhäodiga, förr citerade, bref, som i Zuver¬lässige Nachricht och Entdecktes Geheimniss, dem viofvan hafva åberopat.



26

pä landet tillhopa förblifva." — Den "jalousi och miss¬
belåtenhet ä Enkcdrottningens sida," som Bar. Sprengt-
porlen sedermera berättar hafva uppkommit deraf,
att Prins Fredrik, såsom Ledamot af Statsrådet, in¬
supit idéer, som stodo i strid med hennes tänkesätt,
vittnar ock i sin mån för samma sak.

Körande omständigheterna med Grefve Ranzaus
förvisning förtjena att anföras tvenne skrifvelser från
Bar. Sprengtporten till det Svenska hofvet, såsom vi¬
sande dels ytterligare prof på bemalde Grefves ka-
rakter, dels de tankar om honom, som i sjelfva ver¬
ket hystes af samma personer, som förut så gerna
begagnat sig af hans längtan efter en förändring i
styrelsen. Vi hafva också derföre ansett dem förtje¬
na uppmärksamhet, att man sannolikt endast från
personer, som stodo i närmare beröring med hofvet
och regeringen, kan vänta sig tillförlitliga uppgilter i
denna så litet belysta punkt.

Den ena, af den 16:de Jul ii 1772, lyder:
"Generalen Herr Grefve Rantzau-Aschebergs ha¬

stigt erhållna afsked ifrån dess innehafde ämbeten, en¬
ligt livad jag redan fått hafva den dhran Eders Flx-
cellcnce vOrdsamineligen lillkännagifva, har cg annat
kunnat än såsom ett särdeles betydande uppmärksam¬
hets ämne i allmänhet härstcdes förekomma."

"Under ombcflitandc att kunna utröna de egentlige
orsaker och anledningar der till varit, har jag af god
hand fått inhämta huru som väl i början ey mindre
af herr Grefve Ranzau sielf än flcre blifvit föregifvit,
det skulle dess afskedstagande i synnerhet föranlåtits
genom en eller annan fremmande magis, och särdeles
ryske och preussiske håfvcns bearbetande och insinua¬
tioner, såsom för livilka ifrån längre tid tillbaka han
varit som en mindre behagelig person att anse; men
att likväl sådant samt de der af härflytande orsaker i
sielfva värckct varit mindre gällande än åtskilliga in-
nom håfvct härstedes och uti Stats Conscilcn, hvaraf
Herr Grefve Ranzau varit ledamot, förekomne conside-



rationer, dem man tror förncmligast kunna sökas och
igenfinnas uti bemalte Ilerr grefves bekante egenskaperoch mindre fogclige sinnelag samt de anledningar tillskiljaktighet och hinder vid regerings ährendernes be¬
redande innom samma Conscil som där af härflytakunnat."

"Uppå de föreställningar här om sä väl af en eller
annan ibland Ledamötcrnc sielfve, som flcre betydande
personer skedt, och hvilka någodt å lians May:sls sida
i detta afseende laget beslut förmädt värcka, har Herr
Grefve Ranzau efter någon till honom skedd ouverture,låtit förmå sig att om dess afskeds erhållande sielf an¬
sökning göra sedan han blifvit förvissad om de till
e/varbehållande ansenliga förmohner ey allenast af heladess innehafdc lön, men tillika ännu en tillökning så¬
som pension, af 1300 R:dr, så att dess åhrliga inkomst
af Konungens Cassa nu in alles Ull 9200 Riksdaler be¬
räknas kan."

"Ibland de anförde motiver såsom att förmå Herr
Grefve Ranzau till sjelfvilligt afskedslagande, förmodar
man eljest äfven den pretext blifvit nyttiad af ofvan-bcmälde ryske och preussiske håfvens hysande min¬dre välvilja för dess person, och der af sig företeendehinder Ull ett godt förstånds stiftande med samma håf ;ehuru likväl jag äger merendels fullkomlig anledningalt döma det sådant endast varit ett blott föregifvande,
samt alt ey något dylikt steg directe af bemälte håf
nu vid delta tillfälle skedt."

Den andra berättelsen förekommer i en till Ko¬
nung Gustaf III directe ställd depeche af den 12:teNovember. Efter nit hafva uppehållit sig vid denlänge å bana varando frågan om betydelsen af dendanska trupp-sammandragningen i Norrige, yttrar sigMinistern:

"En major af ^Hns Kongl. Höghet Prints Frie-
dricks Regemente dr t- dessa dagar härifrån afsänd
med ordres till Herr Qrefve Ranzau-Ascheberg, att o-
fördröjligcn fürfoga S{g jfr(in Qtlmee i F\JCf\ deTPSl
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bemälte Grcfve efter den disgrace honom här öfvergick
hade etablerat sig, till sitt Grefskap Ascheberg i Hol¬
stein, och dit bemälte major hade ordres att honom
beledsaga. Man tror all Herr Grcfve Ranzaus oför-
sigtighet i tal, eller ock någon af håfvet fattad miss¬
tanke, som omginge han med den lankan att företaga
någon ny revolution, och derpå arbetade, härtill gifvil
anledning, hvilcket synes så mycket sannolikare, sotn
jag tillika ärfarit, att en vid namn Beringsehiöld,
som är känd för en ganska intriguant person, och var
en af dem som mycket bidrog till revolutionen af den
17 Januarii, samt derföre undfick Cammarherre Nyc¬
kelen och 2000 R:dr åhrlig pension, dock -med befall¬
ning alt sig genast härifrån till Möcn begifva, skall
hafva mist sin pension och Cammarherre Nyckelen, med
ordres alt förfoga sig ulur Riket."

"Herr Gencral-Lieulnanten Köllcr-Banner, som i
Söndags härifrån afreste, för att antaga öfverbefälet i
Holstein samt Vice Commendanlskapel uti Rurisbourg
(Rendsburg?), är ock blefven disgracierad; detta är
så myckel märkeligare, som bemälte General-Lieulnant
ansågs för att vara Hennes May:sts Enckedroltningens
Mignon och förnämsta appui, och bevisar huru litet
högbcmclla drottning förmår uträtta hos dess herr Son
Hans Kongl. Höghet Prints Frederic, emedan del är
bekant att högbemelte Prints, Hans JJurchlauchtighet
Prints Carl af Hessen samt för delta Hans Kongl.
Höghets preceptor Herr Etats-Rådet Guldberg, äro de
Personer som bcmclte General-Lieutenant har förnemli-
gast alt tillskrifva dess disgrace."

Om vi härmed hafva lyckats i någon mån upp¬
daga hvem som är statshvälfningens egentliga upp-
hofsman och huru planen sannolikt under sjelfva
mognandet antog ett från det ursprungliga afvikande
syftemål, såsom sedermera i sina följder riktad ej
blott mot Slruensees partie, och förestafvad af ett
osläckligt hat mot honom, utan äfven och huvudsak¬
ligast utgående på att störta och ur vägen rödja
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Carolina Mathilda; så vilje vi nu kasta en blick påde omständigheter, som möjligen kunna hafva legattill grund för den, — enligt en uppgift af ofta åbe¬ropade Bar. Sprengtporten, — allmänna tron, attman låtit Slrucnsecs hufvud falla, för att så mycketskenbarligare få sak med den olyckliga drottningen*).Först och främst är det nära nog omöjligt attgenomläsa General-Fiscal Wiwels anklagelseskrift motGrefve Slrucnsec utan att intagas af ovilja så välmot författaren till en så skandalös handling, sommot dem, hvilka utsett en man, af hvilken man kun¬de förmoda någonting sådant, till sakförare mot enåtminstone förut aktad man. Redan deri framlysertemligen uppenbart en afsigt att få den olyckligegrefven så svårt angripen, så nedsvärtad, som möj¬ligt; ty det låter ej gerna tänka sig, att det nu mäk-tigblifna partiet, hvars bearbetande man sannolikthar att tiilskrifva General-Fisca! Wiwels utseende tillactor i ett mål af så stort interesse för dem, skullevara i okunnighet om dennes sätt att anfalla sitt of¬fer, lika litet, som att det nu vore första gångenhan låtit ett sådant språk under utöfningen af sitt

*) Tvenne dagar efter Struensees och Brandts afrättningberättar Bar. Sprengsporten att, i afseende pä väntadnad, åtminstone för Brandt, vman ej underlåter att iallmänhet hysa någon slags surprice öfver den ickedesto mindre i fullbordan gängne dom, under denslutsats och det omdömes fällandcj det matte tilläf-ventyrs särskildt föranlåtande omständigheter åHåfvets och Ministärens sida härstedes sådant tillmycken del åstadkommit, såsom hvaribland man för-nemligast räknar en påsyftad desto fullkomligarejustification relativement till Kongl. Engelska håf-vet af hvad med Hennes May:st Drottningen före-lupit då dess uppförande och göromåhl uti åtskilligthaft sammanhang med de nu till tifvet straffadepersoners brott, och dem man således genom enslik stränghet veladt såsom desto mera graverandeutnärcka o — Dttta i el t diplomatiskt meddelande tillett främmande hofI
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embete komma sig till last. Man skulle knappast
kunna tro på möjligheten af en sådan uppenbarelse
i slutet af adertonde århundradet, 0111 man ej med
egna ögon sett, att en embetsman, som blifvit an be¬
fahl att utföra statens talan mot en förment statsför¬
brytare, kunnat betläcka sitt namn med användan¬
det af sådana uttryck som: «Wer war aber dieser
Würgengel? Es war Johann Friedrich Struensee,
der dreiseste Mensch, der man sich erdenken kann.
Vormals ein Medicus, jetzt ein Graf! Er soll aber,
ehe ich ihn verlasse, nichts weiter übrig haben, als
Schrecken, Urtlieil und Strafe," hvarjemte på sär-
skildta stallen tilläggas honom epitheterna Markt-
schreyer, Heuchler, ein so grosser Spitzbube als je¬
mals in Deutschland auf der Messe ein- und aus¬
geläutet worden"*). — Meningen med ett sådant val
kan icke gerna tydas på mer än ett sätt.

Till omständigheter, som vittna för samma vår
med vår sagesman delade förmodan, räkna vi vidare,
hårdheten af det Struensee och hans medanklagade
ålagda fängelse. Det är nemligen ett bekant factum
att de — redan innan något förhör blifvit ined dem
anstaldt — behandlades såsom fullt åt saken fälda
brottslingar. Struensee sjelf, jemte hans äldre broder
Justithc-Hådet Carl August Struensee och Grefve Brandt
belades med tunga jernbojor, hvilka fästades i väg¬
gen — eller, enligt andra uppgifter, i golfvet; bru¬
ket af knif och galTel vid deras måltider förnekades
dem, äfvensom dem icke tilläts att låta afraka skäg¬
get, ej ens med bakbundna händer. Afven alla slags
skritmaterialier undanhöllos dem, för att beröfva dem
hvarje utväg till någon slags förströelse, till dess
man fått saken afgjord med dein. — Sjelfmant in¬
ställer sig här den frågan: hvarigenom hade de för-
tjent att behandlas såsom de samhällsfarligaste miss-

•) Vi nödga» i brist på det danska originalet Citera den
kyska öfversättningen.
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dådare, såsom lagens offer, hvilka måste afhållas frånhvarje möjlighet till räddning, till och med den uslaräddningen genom ett befaradt sjelfrnord, för att åtsamvetslöse domare bevara nöjet, åt en af staten af-lönad skarprättare rättigheten att aftaga deras huf-vuden ? — en fråga, den man numera icke syneskunna få nöjaktigt besvarad.
Vidare visar sig såsom en omständighet, värdatt här framhållas, det att den slutligen afkunnadedomen — oaktadt halten af General-Fiscalens ankla¬gelse och det af Struensees Advocat, Höieste-ltets-Advocaten Uldall, framlagda bevis för de åberopadelagrummens fullkomliga otillämplighet på ifrågava¬rande fall — i det bulvudsakliga grundar sig på justsamma anklagelseact, och är i det närmaste affattadi samma ordalag, endast något mildrade. Huru så-dane män, som de till domare i detta mål tillförord¬nade, kunnat förmås till ett sådant steg, torde kun¬na anses såsom ett i det närmaste olösligt problem.För att icke göra sig skjldige till alltför uppenbartförföljelse-nit, hade man nemligen haft den lörsigtig-heten att till domare utse personer, som åtnjöto an¬seende för redbarhet ocl^ skicklighet, och som ej —med undantag af Ove Guldberg — åtminstone veter¬ligen voro inblandade i sammansvärjningen. Dertillfann man sig också möjligen uppfordrad af den för¬klaring konungen redan dagen efter den stora till¬dragelsen låtit afgifva till de främmande hofvens mi¬nistrar, att han önskade det saken blefve ansedd en¬dast såsom en familjaffär. l)et heter nemligen i detofvan citerade brelvet bland kon. Gustaf liks papperå IJpsala Acad. Dibliothek: "Le Comic d'Ostcn nous acomrnunique å lons les Ministres étravgcrs quc commecc qui e'cloit passé sous nos yeux éloit e'une affairc defamille S. M. nentrait en aucun detail å ce sujet. Förufrigt befinnes domen vara underskrifven af JuelWind, G. A. Braem, 11. Stampc, Luxdorph, A. G. Car¬stens, Kofud Ancher, J. E. E. Schmidt, F. C. Sevel



och O. Guldberg. Huruvida flertalet af dessa män
kan förmodas hafva varit intaget af något personligt
agg mot Grefve Slruensec och möjligen derföre blif-
vit så mycket hellre användt i den dömmande com-
mitteen, det måste vi tillstå vara oss fullkomligt obe¬
kant; men, får man dömma af livad man vet speci-
elt om liraem, så saknas åtminstone ieke alla skäl
till en sådan förmodan. Höst åberopar nemligen
tvenne särskildta bref — visserligen anonyma, men,
efter livad han med temlig säkerhet trodde sig kän¬
na, författade af liraem,—deri denne, under uttryck
af det mest brinnande hat, söker att intala Brandt
att på livad sätt som helst bereda Slruensees fall. Om
icke personligt hat hade styrt hans penna, hade ej
gerna en man, som åtnjöt allmänhetens aktning, kun¬
nat jemföra Struensce med en Cromwell, en Bidrik
Slaghök, och benämna honom förrädare, crbarmlig
doclor och skurk. Afvenså berättas om Sevcl, att
han under förhöret med Falkenskiöld, hvarvid han
praisiderade, skall hafva låtit undfalla sig* yttrandet:
"det var synd att Struensce icke blef mördad vid de
föbittrade matrosernas upplopp." Lägg härtill Drott¬
ning Carolina Mathildas egen uttalade förmodan, att
hennes domare icke af egen drift utan af tvång be¬
gått «detta våld på hvarje rättvisans och billighetens
punkt, lör att befordra framgången af partiets afsig-
ter"*), älvensoin den bekanta omständigheten, att de
lleste af de medanklagade blefvo fullt frikända, några
godtgjorda genom pekuniära och andra förmåner, och
de, som för syns skull uppburo något stratl", ledo det
på blotta "misstankar," såsom domstolens utslag vi¬
sar. — Att Justitiae-Ilådet Strue

vade att få sak, genast vid frigif
begåfvades med uppenbara nådebevisningar, bör icke
heller lemnas ur sigte, i synnerhet som Dar. Sprengt-

(irefvens bror, med hvilken man

*) Se den under Di ot tnin»ens namn citerade berättelsen.
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porten äfven derom meddelar en märklig officiel un-derättelse, af följande innehåll:
"Såsom nyligarc bekant blifne omständigheter dettaämne rörande, får jag härmedelst hafva den dhrantillägga, det Herr Justitiae-llådct Slruensce jemte deför ut beviljade förmohner att opåtaldt behålla hvadhan under vislandet härslcdes undfått eller sig förvärf-va kunnat, jemväl tillika innan afresan erhållit en för-ähring af 300 duraler såsom ersättning för någodt hvadhan på spel skall förloradt, såsom ock vid samma till¬fälle en dess utgifne förskrifning för någon hos dessbroder i lifsliden lånlagen penningesumma till i ti00R:dr, och som i anseende till den skedda seqvestre afdennes egendom nu bordt till Hans May:sts Cassa åter-bäras, blifvit honom ulan någon betalnings affordrandeåterstäld; hvilckcn faveur och utmärkte mildring förbemälte Justitiee-Ilåd, man således synes hafva veladtlåta tiena till någon ersättning för det genom en lång¬varig och hård arrest honom tillskyndade lidande, häldstaf de anledningar som ey mindre dess slutelige frikän¬nande från all slags graverande förbrytelse, än jemväldess nu mera uti Hans Preussiske May:sts tienst såsomen considererad Ämbetsman åter till intagande ställeföreledt."

Detta allt synes ganska tydligt bära vittnesbördom ett redan från den stora katastrophen orubbligtfattadt beslut, att Strucnsee i alla händelser måsteföras på schavotten, och att hans partie derföre må¬ste angripas med så skarpa vapen som möjligt. Ochbvarföre detta, om ej för att derigenom rättfärdigadrottniogens aflägsnande från både maka, barn ochland?
Al alla dessa planer hade dock blifvit ingentingom Konung Christian haft nog styrka att vägra döds¬domarnes stadfästande, och det förefaller sannerligeni högsti grad obegripligt huru han kunnat förmåsatt teckna sitt namn under det document, som för¬klarade lifvet förverkadtaf tvänne män, hvilka några

■ i *•?»
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månader förut varit hans dagliga umgänge, hans för¬
trognaste vänner. Om möjligen Konge-Lovens straff
för den, som på ett eller annat sätt gjort ingrepp i
Konungens makt och myndighet tillät en sådan tolk¬
ning att man kunde öfvertyga Konungen, det Strucn-
sccs lif var hemfallet under Jagen; så är det dock o-
möjligt att utleta någon grund för Brandts fällande.
Detta har ock de flesta oss bekante skriftställare i
ämnet icke velat bestrida. — Man har tillräknat
Christian den sjunde en tidtals återkommande svag-
sinthet, och — äger detta grund, skulle man kunna
tro honom hafva tagit detta steg under ett sådant
anfall. Men, påminner man sig händelsen med arre-
steringsordernes underskri! vande revolutions-morgo¬
nen, och dermed jemföreren ur Entdecktes Geheim-
niss lånad reflexion öfver denna punkt; så återfaller
i detta såsom i andra hänseen den på det genoin re¬
volutionen inäktigblifna partiet hela lasten af blods¬
domarnes verkställande. Det berättas nemligen der,
att, då Engelske Ministern Ofverste Keith å Engel¬
ska hofvets vägnar förelade Konungen till underskrift
ett af detta hof uppstäldt skiljebref mellan de Kong-
liga makarne, hade Konungen, utan att ens Ögna på
documentet, varit i begrepp att ditsätta sitt namn.
På Keiths uppmaning att först genomläsa en så vig¬
tig handling, hade han blott svarat: "nej, det går
icke an. Hvar fins Slruensee? Hvar är Brandt''?
Med ledning häraf anmärker bokens författare: "Da
kann man sehen, dass der König zwar beider Her¬
ren Todesurtheil unterschrieben, aber nicht einmal
gelesen, noch davon Kundschaft eingezogen hatte,
was er unterschreiben sollte." — Att Konungen åt-
minstone icke användt någon besinningstid i en sakj
af sådan vigt, och att stadfästandet af en så beskaf¬
fad dödsdom ej särdeles intryck gjort hvarken påi
Konungen eller i allmänhet på hofvet, synes ock alj
ett utdrag ur Annales Belgiques Mai 1772, anfördt
af Höst. Det lyder ordagrannt sålunda:
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"Den 25 April *) begab sich der König nach sei¬ner Rückkehr \on Charlottenlund in den Staatsrath,genehmigte die Urtheile, und begab sich von dortin die Italienische Opera. Den 26 war Masqueradebei Hofe. Den 27 wurden die Urtheile urkundlichbestätigt, und es war grosser Concert bie Hofe."Sannolikt hade Konungen redan på denna kortatid blifvit så van att ledas af Enkedrottningen, PrinsFredrik och det nya Rådet, att han ansåg sig sjelfsåsom endast ett blindt verktyg för deras vilja. En¬dast i sådant fall torde det vara möjligt alt förklaratillkomsten af denna sista borgen för den listiga pla¬nens framgång. Carolina Malhildas öde var i sammastund så godt som afgjordt, och tillträdet till råds¬kammaren öppet för dem, som så länge med afund-samma blickar följt hvarje rörelse derinne.

*) Således samma dag Commissioocn fällde sitt Utslag.



 



 



 


