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The involvement of Magdalena Rudenschöld in the Armfelt conspiracy – the years of
1792-1794

Abstract
Magdalena Rudenschöld (born 1766, died 1823) was a woman in Swedish history, who lived
a turbulent life. As a young woman she was employed at the Swedish court and got to know
the king of that time, Gustaf III, and she became the mistress of one of his closest deputies,
Gustaf Mauritz Armfelt. After the killing of Gustaf III, a temporary government was formed.
This was a regency that was put there on behalf of Prince Gustaf Adolf, since he was not yet
of age to run the country. The commission to conduct this temporary government was given
to Duke Carl, who was the dead king’s brother.
King Gustavus III’s former employees and Officers were after the king’s death, opposed by
the temporary government, and they were moved to other assignations. Among these former
employees and Officers a discontent arose and a few of them, among others Rudenschöld and
her friend Armfelt, started to discuss and plan for a change in the governance of Sweden. The
planning was mostly done through correspondence. Several of those who took part in this
correspondence, was later sentenced for trying to overthrow the Swedish government. One of
the sentenced people was Magdalena Rudenschöld.
The purpose of this treatise, has been to examine the role and actions of Magdalena
Rudenschöld in the Armfelt conspiracy and also to compare the court records to the sentence
she received. Rudenschöld was convicted of treason against the king and kingdom. The
results show that Rudenschöld’s conviction for being part of treason against king and
kingdom was correct, and that she had made no attempt to stop the conspiracy plans. On her
part she had mediated letters between people and she had offered to help, for instance by
travelling to Russia to speak for their cause. Rudenschöld’s penalty was hard. She was
imprisoned for about two years, after having been publicly pilloried. As she was released
from prison, Duke Carl provided her a property on the Swedish island Gotland, and she was
not permitted to leave it for still some time. The fact that two members of the temporary
government was part of the court that sentenced her, probably contributed to the harsh
punishment. However, it has to be born in mind that this was how the judicature was
organised at the time being.
The treatment of Rudenschöld upset the public at the time of the trials - a lady-in-waiting who
were pilloried and ended up in prison was very unusual. The fact that the affair was given
characteristics of romanticism as Rudenschöld’s intimacy with the married man Armfelt was
made public, and that the affair is even more complicated since the conductor of the
temporary government - Duke Carl - previously had been in love with Rudenschöld, makes
this story linger for posterity.
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1. Inledning och bakgrund
Magdalena Rudenschöld (f: 1766 d: 1823) var en kvinna i svensk historia som fick ett delvis
turbulent liv. Som mycket ung fick hon en anställning vid det svenska hovet som hovdam till
prinsessan Sophia Albertina som var syster till Gustaf III. Detta skedde 1783. Rudenschöld
blev snabbt en populär person vid hovet genom sitt sätt och sitt tilltalande utseende. Vid hovet
blev hon bekant med Gustaf Mauritz Armfelt som hon inledde ett långt förhållande med.
Genom sin bekantskap med honom blev hon senare en av deltagarna i Armfeltskonspirationen
vilka sades ha haft planer på att störta den förmyndarregering som tillsattes i Sverige vid
1700-talets slut. Förmyndarregeringen hade tillsatts efter Gustaf III: s död 1792 eftersom
Gustaf IV Adolf då var omyndig.
Händelserna i samband med mordet på Gustaf III satte igång intriger och maktspel.
Rudenschöld och Armfelt kom att ingå i dessa intriger eftersom de hade befunnit sig mycket
nära Gustaf III socialt och politiskt. I detta maktspel och konflikter fanns å den ena sidan de
som likväl som Armfelt kallades gustavianer. Å den andra sidan befanns de som stödde hertig
Karl och förmyndarregeringen. Deltagarna i Armfeltskonspirationen blev arresterade, åtalade
och dömda för stämplingar mot regeringen.
Perioden för Armfeltskonspirationen var en orolig tid i Sverige, men även i övriga Europa. I
Frankrike rådde vid tiden ett närmast kaotiskt tillstånd och mordet på Gustaf III hade skakat
om Sverige. För eftervärlden har domarna mot de inblandade i Armfeltskonspirationen gått
till historien och man har diskuterat om det inte var så att förmyndarregeringen där bland
annat Gustaf Adolf Reuterholm ingick for väl hårt fram med de inblandade. Detta väckte min
nyfikenhet. Hur såg egentligen händelserna i och med Armfeltskonspirationen ut? Hur kunde
en kvinna vara inblandad? Detta ville jag titta närmare på. Min avsikt blev att fördjupa mig i
vilken roll Magdalena Rudenschöld hade i konspirationsplanerna mot förmyndarregeringen.
Hur var hennes roll? Hur agerade hon? Vad föranledde arresteringen mot Rudenschöld? Vad
ansåg man att hennes brott var? Syftet med undersökningen blev utifrån dessa frågor, att
jämföra vilken roll Rudenschöld hade och vilka handlingar hon utförde med vad hon dömdes
för. Jag försökte få svar på mina frågor från textmaterial som behandlade Rudenschöld, samt
från material om det politiska läge som fanns i Sverige och Europa vid tiden.

1.1 Syfte och frågeställning
Undersökningen syfte är att jämföra Magdalena Rudenschölds roll och handlingar i
konspirationsplanerna mot förmyndarregeringen, med vad hon enligt domstolprotokollen
dömdes för. Hur var Magdalena Rudenschöld inblandad i Armfeltskonspirationen? Skiljer sig
hennes handlingar under perioden för Armfeltskonspirationen, från de handlingar hon dömdes
för?
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1.2 Metod och avgränsning
Undersökningen har baserats på studier och tolkning av samtida och sentida källmaterial.
Valet av tolkning och analys som metod användes för att kunna sätta in Magdalena
Rudenschölds handlingar i ett sammanhang. Detta innebar att få med delar av den
historisktpolitiska bakgrunden och Rudenschölds olika kontakter. Målet för tolkningen var att
kunna jämföra Magdalena Rudenschölds roll och handlande i Armfeltskonspirationen med
vad hon dömdes för enligt domstolsprotokollen.
Materialet kom att tolkas utifrån vem som författat textmaterialet, samt vilka
uppgiftslämnarna till texterna var. Tolkningen gjordes utifrån att källmaterialet skrivits med
olika syften och uppfattningar. Domstolsprotokollen skulle studeras utifrån hur
domstolförhandlingarna beskrev Magdalena Rudenschölds brottsliga handlingar och vilka
brott hon dömdes för. Tolkning skulle också göras av språket i vissa texter där ålderdomliga
och utländska ord använts. Det gällde också annat otryckt material som fanns från Magdalena
Rudenschöld. Undersökningens tidsperiod avgränsades från och med tiden för inrättandet av
förmyndarregeringen 1792 till tiden för domstolsförhandlingarnas avslutande 1794.

1.3 Tidigare forskning
Några tidigare arbeten om Magdalena Rudenschöld finns. Lilly Lindwalls biografiska bok
Magdalena Rudenschöld från 1917 är en sådan. Detta arbete beskriver Magdalena
Rudenschölds uppväxtförhållanden, hennes inträde vid Gustaf III: s hov, rollen i
konspirationsplanerna, domen, samt behandlar Rudenschölds liv efter domen och
straffperioden. Lindwalls bok trycktes upp för 94 år sedan. Kanske detta är anledningen till att
bokens källhänvisningar endast finns i slutet. Lindwall gör inga hänvisningar i texten till
varifrån hon hämtat sitt material, vilket kan göra det svårt att förstå varifrån uppgifterna
kommer. Det framkommer dock emellanåt tydligt att hon använt sig av Rudenschölds tryckta
och otryckta memoarer eftersom Lindwall gör citatmarkeringar i texten när materialet är
hämtad från memoarerna. I texten förekommer ibland värderingar om Magdalena
Rudenschöld som person, vilka kan vara svåra att tolka varifrån de är hämtade eller om de är
författarens personliga värderingar.
Lindwalls bok är inte upplagd som ett forskningsarbete utan biografin har en mer skönlitterär
karaktär. I sitt arbete har Lindwall använt sig av ett omfattande material som
rättegångshandlingar och Rudenschölds otryckta biografi enligt källhänvisningarna i slutet.
Lindwall uppger att det finns efterlämnade memoarer efter Rudenschöld i två delar. Den äldre
delen skrevs innan Rudenschöld hunnit fylla fyrtio år. Dessa memoarer finns inte tryckta
enligt Lindwall utan finns citerade i hennes bok om Rudenschöld, samt i Elof Tegnérs
biografi om G A Armfelt. Tegnér uppger att han har haft tillgång till dessa otryckta
memoarer. De senare memoarerna som Rudenschöld skrev på äldre dagar, finns tryckta i
Gömdt är icke glömdt av Ridderstad. Dessa häften från 1851 kommer också att användas i
undersökningen
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Den senaste biografin om Rudenschöld är Magdalena Rudenschöld av Yngve Lyttkens, och
den är tryckt 1950. Lyttkens biografi har källhänvisningar i stort sett på liknande sätt som
Lindwalls, men Lyttkens källor är fler och utförligare beskrivna. Lyttkens anger i förordet till
sin bok om Rudenschöld att han på uppmaning av andra tagit sig an att titta på fallet med
Magdalena Rudenschöld eftersom att han som jurist kanske kan hitta en ny vinkling på
händelserna. Det Lyttkens gör till skillnad från Lindwall är att han mer fokuserat på domen
och rättegångsförhandlingarna. I förordet uppger Lyttkens också att han ”så troget som
möjligt följt protokollen”1.
Rudenschölds och Armfelts nära kontakt gör att Elof Tegnérs biografi om Armfelt blir viktig
för att kunna tolka Rudenschölds roll i konspirationsplanerna mot förmyndarregeringen.
Tegnér ser deras öden som så sammanflätade att man inte kan skriva Armfelts memoarer utan
att beröra Rudenschölds och Armfelts förhållanden. Tegnérs biografi om Gustaf Mauritz
Armfelt finns i tre band från 1883 och 1884. Tegnérs material behandlar Armfelts uppväxtår,
politiska ställning och kontakter, hans relation till Rudenschöld, handlingar i samband med
konspirationen, samt Armfelts senare liv. Tegnér beskriver inledningsvis den litteratur som
tidigare behandlat Armfelt. Han gör också redogörelser för andra personers memoarer och
brevväxlingar som ligger till grund för hans studie av Armfelt. Tegnérs studie har
regelbundna källhänvisningar i form av asterisker vilka förklaras på varje sida. Anledningen
till att denna biografi använts som källmaterial är att Tegnér beskriver Armfeltskonspirationen
samt Armfelts förhållande till Rudenschöld och hennes roll i händelserna. Rudenschölds
otryckta memoarer finns som tidigare sagts publicerade i denna biografi. I det här arbetet har
del I och II av Tegnérs biografi använts. Del III har utelämnats eftersom den inte berör den
aktuella tidsperioden som arbetet handlar om.
En hel del arbeten om Armfelt har getts ut 1883 enligt Tegnér, men inget är byggt på
källmaterial som otryckta dagböcker, biografi och brevväxling. De tidigare är inte heller så
omfattande som den han själv har skrivit, anser han. Det mesta av Armfelts skrivna material
är författat på franska. Armfelt brevväxlande förstås som alla högreståndspersoner vid tiden
flitigt och hans brevväxling med Gustaf III och brev från denne finns upptryckt. I materialet
Tegnér använt finns också handlingar från högmålsprocessen. Tegnér skriver att han har
också sökt i Kongl. Riksarkivet, Kongl. Krigsarkivet, Kongl. Biblioteket i Stockholm. Även
Lindwall och Lyttkens lyfter också i sina böcker om Rudenschöld fram Tegnérs omfattande
och noggranna arbete. Och man måste hålla med om att det är ett omfattande arbete.
Tegnér uppger i sin biografi om Armfelt att han haft tillgång till brev som bevarats i arkivet
vid Armfeltska släktgården Åminne för arbetet med biografin. Breven är Armfelts
brevväxling från sommaren 1792 till slutet av januari 1793. Det är brev mellan Rudenschöld
och Armfelt med flera. Av breven är 75 stycken från Rudenschöld, 44 är från Franc, 14 från
Ehrenström och 17 från Gyldenstolpe. Brev skrivna av Armfelts hustru stals dock eftersom de
förvarades på annan plats än övriga brev och togs om hand av Reuterholm2. Detta material är
idag då mer än hundra år passerat troligen flyttat till annat arkiv, förmodligen till Riksarkivet.
Under tiden för rättegången mot de inblandade i Armfeltskonspirationen gjorde man visitation
på Armfelts gård Lindnäs i Östergötland. Där fann man förutom andra dokument, brev från
Rudenschöld till Armfelt skrivna före 1792. Det var kärleksbrev och ”biljetter” i ett antal av
över 1000 stycken. Av dessa gjordes ett urval som överlämnades till hovrätten för att de där
skulle införas i protokollet. Protokollet trycktes upp så att allmänheten kunde ta del av dessa
1
2

Lyttkens Yngve, Domen över Magdalena Rudensköld, 1950, sid. 7
Elof Tegnér, G.M Armfelt II, 1884, sid. 170
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brev. Man översatte också breven från franska i juni 1794 och sålde dem på gator och i
boklådor där de hade titeln Den på kungshuset fängslade frökens, nu Magdalena Charlotta
Carlsdotters, och riksförrädarens, som fordom kallades baron Armfelts, bref angående deras
kärleksäfventyr3. Breven var som sagt kärleksbrev skrivna under det att Armfelt och
Rudenschöld hade en förbindelse och i breven diskuteras bland annat Rudenschölds
graviditet. Hon skulle få ett barn tillsammans med Armfelt och hon hade då planer på att göra
fosterfördrivning. Resterande brev som hade beslagtagits på Lindnäs förvarade Reuterholm
själv bland sina papper4. Armfelt förnekade sanningshalten i de upptryckta breven och
menade att de var förfalskade5. Troligt är att delar av detta material också finns i Riksarkivet.
Lyttkens tar upp en intressant sak angående det material Tegnér redogör för att han hade haft
tillgång till. Det intressanta är att Tegnér själv också gjorde en rensning av brev i samband
med att han skrev biografin om Armfelt. Enligt Lyttkens hade Tegnér efter sitt
forskningsarbete om Armfelt lämnat in ett PM till utrikesdepartementet angående de brev av
Rudenschöld som fanns i den Reuterholmska samlingen. Enligt Lyttkens hade Tegnér
beskrivit att det i denna samling fanns brev och biljetter av Rudenschöld från 1786-1792 i ett
antal av nästan 1100 stycken. Tegnér menade att av medkänsla för Rudenschöld och hennes
rykte till eftervärlden, så borde inte hennes brevkorrespondens bevaras. Tegnér ansåg inte att
innehållet i breven var av något särskilt historiskt värde utan trodde att de istället skulle kunna
missbrukas för skandalskrivning. Han gjorde också en överenskommelse med
utrikesministern och fick göra en gallring av breven. I en grupp lade Tegnér brev mellan
Rudenschöld och Armfelt under vistelse på annan ort och som mest innehöll hovskvaller och
som han ansåg kunde förkastas. Han hade även en grupp av brev som han ansåg kunde ha ett
allmänt intresse där rykten och stämningar, sanna eller osanna, kunde vara intressanta. Han
förkastade sedan ytterligare brev som var kärleksbrev mellan Rudenschöld och Armfelt från
deras vistelsetid i Stockholm. Efter Tegnérs gallring förslog utrikesministern till kung Oscar
att brevsamlingen skulle brännas. Oscar II hade då föreslagit att den del som Armfelt plockat
ut, en tiondel, skulle sparas och lämnas till armfeltska arkivet på Åminne i Finland. Övriga
brev brändes 1888 efter att de hade lästs av Oscar II6.
Övrig forskningslitteratur i det här arbetet består av politisk historia som behandlar tiden för
1700-talet. Den handlar både om 1700-talets politik i Sverige, men också i Ryssland och
Europa. Även den kungliga makten behandlas samt det kungliga rådet och förvaltningen i
Sverige. Dessa titlar är Frihetstidens monarki – konungamakt och offentlighet i 1700-talets
Sverige av Jonas Nordin från 2009, Reformer och rationalisering - kung, råd och förvaltning
under tidig gustaviansk tid 1772-1778 av Peter Nordström från 1991, Omvälvningarnas tid –
Norden och Europa under revolutions- och napoleonkrigen av Martin Hårdstedt från 2010
samt Katarina den stora – En guldålder för Ryssland av Hélène Carrère d’Encausse från
2006. Denna litteratur används för att sätta in Armfeltskonspirationens händelser i det
politiska sammanhang som fanns vid tiden för 1700-talet. Jag har haft som intention att i
uppsatsen använda mig av material som behandlar tiden för först och främst 1792 till 1794.
Det visade sig dock vara svårt att hitta material i form av politisk historia som enbart berörde
den tiden. De flesta arbeten om politisk historia för 1700-talet handlar om längre tidsperioder
eller berör enbart frihetstiden vilket är händelser innan förmyndarregeringens tid. Trots det
3

Holmberg Joh. Ebr, Den på gamla kungshuset fängslade frökens, nu Magdalena Charlotta Carlsdotters bref til
riksförrädaren som fordom kallades Baron Armfeldt, nu fogelfri under namn af Gustaf Mauritz Magnusson,
angående deras kärleksäfwentyr. Öfwersatte från franskan, 1794
4
Boëthius S. J, Statsrådet Johan Albert Ehrenströms efterlemnade historiska anteckningar 2, 1883, sid. 155-158
5
Tegnér, 1884, sid. 296
6
Lyttkens, sid. 49-50
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ger det historisktpolitiska materialet en inramning för de händelser som kom att ta form vid
armfeltskonspirationen eller i samband med den.
I sökningen efter material om Magdalena Rudenschöld har jag stött på ytterligare material
som dock inte använts i detta arbete. Upplysningsvis kan ändå något av detta nämnas.
Emellanåt publiceras artiklar om Magdalena Rudenschöld och de händelser hon deltog i.
Exempel på en sådan är Passionen förmörkade hennes förstånd – en förödande
kärlekshistoria vid Gustaf III: s hov av Inger Marie Opperud, vilken ingår i Årsskrift för
Ulriksdals slottsteaters vänförening från 1982. Ytterligare en är Magdalena Rudenschöld –
hovdamen som hamnade på spinnhuset av Hardy Lindgren. Den ingår i tidningen Julstämning
från 2000. Artiklarna ger en sammanfattning av Magdalena Rudenschölds liv.
Det finns även några romaner om Magdalena Rudenschöld utgivna. Ett par av dessa romaner
är exempelvis Kärleks ljuva plåga av Per-Martin Hamberg från 1974 samt Magdalena
Rudenschöld – romantisk skildring från Gustaf III: s och hertig-regentens dagar av Sylvia
från 1901.

1.4 Källor och källvärdering
Textmaterialet som berättar om Rudenschöld består bland annat av memoarer och publicerade
brev. Memoarer skrivs kanske ofta när en viss tid förflutit från de händelser som berättas.
Detta kan innebära att materialet får brister i sitt innehåll, eftersom den som skrev biografin
inte alltid minns allt korrekt. Det innebär att källan på ett sätt mister en del av sin
tillförlitlighet. Dock kan memoarer och brev innehålla berättelser från fler personer som varit
mitt i en händelse och bevittnat den, vilket kan anses öka trovärdighet och så kan flera
vittnesuppgifter läggas till varandra för att få klarhet i händelser. Tegnér har i sin biografi om
Armfelt diskuterat Rudenschölds två biografier och anser dem vara olika varandra och anger
tiden som förflutit emellan när de skrevs som ett skäl för detta. Självbiografierna har också
historiskt sett använts som ett historieberättande för de som skrev dem. Författaren av
självbiografin har förmodligen haft vetskap om att den skulle läsas av andra eller så har den
skrivits på uppmaning. Enligt Eva Haettner Aurelius m.fl. som författat boken Kvinnors
självbiografier och dagböcker i Sverige 1650-1989 så var det vid tiden för 1700-talet ett stort
intresse för biografiska dokument och ett stort samlarintresse för bland annat den typen av
skrifter. Biografin som texttyp uppfattades som en källa till historieskrivningen. Detta kan
jämföras med Tegnérs berättande om de små ”porträtt” som man vid tiden för 1700-talet
gjorde av varandra i dagboks och memoaranteckningar. Angående brev som förekom och som
beslagtogs vid Armfeltskonspirationen fanns de i stor mängd. En del av dessa brev förstördes
eftersom de ansågs ha ett innehåll som inte skulle komma fram till allmänheten. Detta kan
försvåra förståelsen av händelserna. Domstolsprotokollen bör vara skrivna i en nära
anslutning till domstolförhandlingarna 1793-1794 och de finns hos Riksarkivet.
Här följer en redogörelse över källmaterial som handlar om Magdalena Rudenschöld, samt
förklaring över vilket källmaterial förutom tidigare forskning som jag använt mig av i arbetet.
Källmaterialet som använts för att beskriva Magdalena Rudenschölds roll i
konspirationsplanerna består av biografier, memoarer, samt i någon mån brev och
rättegångsmaterial. De behandlar rättegången och hennes dom. Som tidigare nämnts finns
från Magdalena Rudenschölds egen hand en del efterlämnade dokument. Det rör sig om
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självbiografier, brev och andra texter författade av henne. Den första självbiografin med
Rudenschölds handstil som finns är otryckt och är enligt Tegnér upphittad bland Armfelts
efterlämnade papper. Den har titeln ”Mémoires” och är skriven innan hon blev ”ett politiskt
offer för det hat hon genom sin kärlek till Armfelt ådragit sig af hans förföljare”, för att citera
Tegnér. Var detta otryckta källmaterial som Tegnér haft tillgång till befinner sig idag är okänt
för mig.
Ytterligare en självbiografi finns författad av Rudenschöld och den skrevs 1816. Den finns
tryckt i Gömdt är icke glömdt häfte IX av Ridderstad från 1851. Tegnér jämför dessa båda
självbiografier och konstaterar att den som skrevs 1816 då Rudenschöld var 50 år, har drag av
att det är en äldre person med självförebråelser som ser tillbaka på de händelser som varit.
Rudenschöld ville visa på vad förbindelsen med Armfelt ledde till för hennes del. Berättelsen
bär tragiska drag och får Rudenschöld att framstå som en martyr. Tiden som med alla
memoarer, enligt Tegnér, gör dock att författaren inte alltid minns allt korrekt. Den yngre
självbiografin som troligen är skriven halvtannat årtionde innan bär inga drag av att försöka få
allmänhetens medlidande utan är mer ungdomlig, utåtvänd, glad och framhåller fortfarande
Armfelt. Tegnér konstaterar också att tiden då Rudenschöld och Armfelt var unga inte var
någon tid för platonskt kärlekssvärmeri och sträng moral utan att det var glatt och ystert i den
tidens kärleksförbindelser7. Originalet till den biografi som finns i Gömdt är icke glömdt heter
De märkvärdigaste åren av min levnad och finns enligt Christina Sjöblad m.fl. vilka författat
boken Kvinnors dagböcker och självbiografier, i Lunds universitetsbibliotek i ”Saml FlygareStenhammar, Anna, Lnr 48, kapsel 62 Adéle Rudenschölds arkiv”.
Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok är dagboksanteckningar i bland annat brevform, som är
skrivna av hertig Karls hustru. Hon blir senare drottning av Sverige då hennes man blir krönt
till Karl XIII. Anteckningarna innefattar över sjutusen sidor och dagböckerna fick inte läsas
förrän femtio år efter hennes död. Dessa dagböcker anses vara en av de viktigaste källorna
från 1700-talet. Hertiginnans dagböcker gavs ut i början av 1900-talet.
Dagboksanteckningarna beskriver bland annat det politiska läget i Sverige och Europa och tar
också upp den rättsliga processen mot Rudenschöld och övriga inblandade. Av dessa
dagboksanteckningar har jag använt del III från 1789-1792 sammanställd av Carl Carlsson
Bonde samt del IV från 1793-1794 sammanställd av Cecilia af Klercker. Materialet blev
användbart eftersom Hedvig Elisabeth Charlotta fanns nära och kände till flera av de
inblandade personerna i armfeltskonspirationen. Hon berättar också om förmyndarregeringens
arbete.
Memoarerna Johan Albert Ehrenströms efterlemnade historiska anteckningar I-II av Schultz
från 1882 blev användbara för arbetet eftersom Ehrenström var en av Rudenschölds och
Armfelts nära bekantskaper samt att Ehrenström förekommer i armfeltskonspirationen. Källan
är vald eftersom armfeltskonspirationen behandlas memoarerna och att han berättar om både
Magdalena Rudenschöld och Armfelt.
John Crispinsson G A Reuterholm – Den gråtande diktatorn från 2008 är en modernare
biografi om Reuterholm som beskriver Reuterholms liv samt också konflikten i och med
armfeltskonspirationen. Reuterholm var president i kammarrevisionen och Hertig Karls
närmaste rådgivare. Han hade ett stort inflytande i förmyndarregeringen.
Enligt Riksarkivet finns material om Rudenschöld bland den Armfeltska samlingen. Det är
material som säkrats och beslagtagits från den Armfeltska processen 1793-1794. Där finns
7
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brev i original men också avskrifter. Det som finns anses vara kanske endast en del av det
som funnits från början. Sannolikt har gallringar gjorts under tidens lopp eller så har
materialet förstörts, uppger Riksarkivet. Bland materialet finns: material som togs i förvar i
början av Armfeltsprocessen, beslagtagna brev från det spionage som pågick i Hamburg,
eventuellt material som Armfelt lämnat i förvar hos sin kammartjänare Mineur och som skulle
ha förstörts, delar från ett beslag vid Armfelts egendom i Östergötland samt papper som
spioner som arbetade för den svenska regeringen beslagtog i Italien och som tillhörde
Armfelt8.
Min avsikt var också att undersöka domstolprotokoll från rättegången mot Rudenschöld. Från
Svea Hovrätts protokoll i särskilda mål användes rättegångshandlingar för att se vad
Rudenschöld dömdes för. Materialet omfattar 51 kopior. Kopiorna studerades med hjälp av
Läsebok för släktforskare – Lär dig tyda och läsa gammal handstil.9 Det innebar stora
svårigheter att tyda texten på grund av det ålderdomliga språket och stavningen. Dessutom var
handstilen svår att tyda. Översättningen skrevs på dator men det var svårt att få ett
sammanhang i texten. Vid endast några få tillfällen kunde texten i protokollen jämföras med
Lyttkens text och man kunde se en överensstämmelse (se bil. 1 och 2). Språket som fanns vid
tiden för 1700-talet när det gäller ord och stavning, skiljer sig en hel del från nuvarande
svenskt språk och stavning. Rudenschölds besvärsskrift (nådeansökan), gick däremot lätt att
läsa och den innehåller en vädjan från henne till Kungl. Majest. I den beskriver hon också sin
ödmjukhet inför domstolen och Kungl. majest. Från Kungliga bibliotekets samlingar har jag
gått igenom elva brev som på något sätt rör Rudenschöld. Av dessa brev visade sig endast två
tillföra något för undersökningen. Det var brevet från Rudenschölds mor där hon vädjar till
hertig Karl för Rudenschölds räkning vid tiden för rättegången, samt ett brev i form av en
inlaga till överståthållaren där man behandlar upprustningen av Rudenschölds arrestlokaler på
spinnhuset. Övriga brev var skrivna av Rudenschöld till olika personer efter hennes
fängelsetid och inblandning i armfeltskonspirationen. Bland annat finns brev till prästen
doktor Petrejus som hon hade haft kontakt med under rättegången. De brev jag läste var
skrivna på svenska.
I de 51 kopiorna finns också en skrift på två kopior skrivna av Rudenschöld daterade 22
september, 1794. Dessa kopior var relativt lättlästa. Riksarkivets omslag för skriften är
”besvärs- och ansökningsmål”. Enligt det material jag gått igenom så vore det rätta begreppet
för dessa rader från Rudenschöld ”nådeansökan”. Att Rudenschöld lämnade in en
nådeansökan finns i det material jag gått igenom beskrivet i Hedvig Elisabeth Charlottas
dagbok och då i hennes brev för september 179410. Att det lämnats en nådeansökan omnämns
endast hos henne. Från sin dagbok i juli månad talar Hedvig Elisabeth Charlotta om att en
besvärsskrift ska ha lämnats från Rudenschöld. Denna skrift kallar Lindwall för en
”förklaring” och ska ha lämnats 14 juli, 1794 från Rudenschöld. Tegnér talar om att
Rudenschöld i samband med juli månad lämnade in en ”böneskrift” till hertigen.

2. Magdalena Rudenschöld
8

http://nad.ra.se/archive.aspx?id=3ee28a77-9b89-11d5-a11d5a701-0002440207bb&s=Balder
Anderö Henrik & Elisabeth Thorsell, Läsebok för släktforskare – lär dig tyda och läsa gammal handstil, 2004
10
af Klercker Cecilia, Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok IV 1793-1794, 1920, sid. 225.
9

11

Magdalena Rudenschöld föddes 1766 och dog 1823. Hon var dotter till Karl Rudenschöld och
familjens adliga namn hade man fått i början av 1700-talet. K. Rudenschöld var bland annat
minister i Berlin, hovkansler och fick titeln friherre. Magdalena Rudenschölds mor var
Christina Sophia Bielke och Magdalena hade när hon föddes ytterligare tre syskon. Vid tiden
för Magdalena Rudenschölds inträde vid hovet bodde familjen i Bielkska huset på Västra
Trädgårdsgatan i Stockholm11. Därefter flyttade hon till en bostad i Sofia Albertinas palats.

2.1 Magdalena Rudenschöld vid hovet
Gustaf III: s hov bestod av ungefär 60 personer. Efter att kungen tagit makten införde han
omfattande regler för hovets ceremonier inspirerad av det franska hovets etikett som han tagit
del av vid Versailles. Enligt modelandet Frankrike talade man vid det svenska hovet franska
med varandra. Så även i de brev man skrev. En gång i veckan gavs det offentlig supé i Stora
galleriet då kungen och drottningen tågade in och satte sig med ett utvalt sällskap till bords
och åt. Övriga fick stående se på. Fruar till riksråd och några ytterligare, hade dock tillåtelse
att sitta på taburetter vid bordsändarna. Ibland kunde kungen vinka fram någon han ville tala
med. På morgonen skulle kungen uppvaktas vid sin ”lever” det vill säga då han om morgonen
klädde på sig. Övriga vid hovet ägnade också förmiddagarna åt att ”göra toalett”. Klockan två
serverades mat för hovet med kaffe efteråt i kungens salong. När kungen klockan fem på
eftermiddagen kom tillbaka från möten i konseljer eller audienser, satte han sig ner och man
ägnade sig åt läsning. Vid niotiden brukade man spela kort eller andra spel och mellan
klockan elva och ett var det supé och därefter sängdags. I juni brukade hovet flytta ut på
landet till Drottningholm och stanna där fram till november. På landet pågick många fester,
teatrar, maskerader och riddarspel12.
Vid 1780-talet fanns vid Gustaf III: s hov förutom Armfelt, Oxenstjerna, Schröderheim,
Kellgren och Adlerbeth vilka alla på något sätt stod i relation mer eller mindre nära kungen
Gustaf III. Bland hovets kvinnor fanns hertiginnan av Södermanland, Sophie Fersen,
grevinnan Ramel, grevinnan Meijerfelt, Höpken, Löwenhielm samt, uttryckt enligt Tegnér,
”den sköna och lifliga” Magdalena Rudenschöld13.1783 fick Magdalena Rudenschöld plats
som hovdam hos Sofia Albertina, prinsessa av Sverige och syster till Gustaf III. Rudenschöld
var då 17 år. Rudenschölds syster hade också tidigare haft en plats hos prinsessan, men hon
slutade då hon skulle gifta sig14. Rudenschöld blev snabbt populär och i sina memoarer
berättar hon att hon redan den första tiden fick frieri från baron Adolf Ludvig Stierneld som
var kammarherre hos drottningen Sofia Magdalena. Hon tackade dock nej och bad att få några
års betänketid. Även hertig Fredrik, Gustaf III: s bror, ska ha föreslagit henne att de i
hemlighet skulle gifta sig och att Gustaf III säkert inte skulle ha något emot det så länge hon
inte krävde prinsesstitel15.
Hon väckte tidigt uppseende vid hovet enligt författaren Yngve Lyttkens. Hon var ”vacker,
begåvad och av alla vittnesmål att döma sällsynt tilldragande”16. Av sina vänner kallades
11
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Rudenschöld vid smeknamnet Malin eller Malla17. De flesta vid hovet var enligt Tegnér
ungdomar, förutom några enstaka äldre personer som länge funnits med som Karl Fersen och
Ridderstolpe. Hovet hade också andra gäster som exempelvis Karl Sparre och Axel Fersen.
Enligt Tegnér kan man i efterhand tala om ”gustavianer”. Men han menar att det vid den här
tiden bland hovets medlemmar inte egentligen fanns någon personlig tillgivenhet för varandra
och att det fortfarande under ytan hos vissa av hovets medlemmar pyrde ett missnöje från den
gamla frihetstidens partistrider. Till hovlivet vid tiden hörde det till vanligheten att man
skvallrade och förtalade varandra och ingen slapp undan. Det var på modet att skriva
dagboks- och memoaranteckningar och i dessa från denna tid berättar man om varandra och
gjorde ”porträtt” av olika personer. Enligt Tegnér fäste inte dåtiden någon större
uppmärksamhet vid detta skvaller och det fanns en ”självsanerande” effekt eftersom det var så
överdrivet. Tegnér anser att det för eftervärlden tyvärr kan framstå som att människorna vid
denna tid på något sätt skulle ha varit särskilt sedeslösa. Denna åsikt kan som jag anser tolkas
som ett uttryck för Elof Tegnérs tid. Som det längre fram kom att visa sig så tog exempelvis
förmyndarregeringen del av skvaller och rykten som man dels tog på alltför stort allvar, men
dels även använde sig av som ett redskap i sin politik.
Gustaf Mauritz Armfelt var anställd vid Gustaf III: s hov bland annat som kronprinsens
kavaljer och deltog i början av sin anställning i kungens resa till Italien. Efter resan till Italien
hade det nära samarbetet mellan Gustaf III och Armfelt stärkts och Armfelt hade visat
framfötterna under italienresan. Vid 1788 började Armfelt alltmer bli en politisk person och
inte bara en festarrangör hos Gustaf III. Under kungens två sista levnadsår var Armfelt
diplomatisk underhandlare18. Armfelt ansågs vid tiden bland annat vara en häftig och
övermodig person19. Enligt nedteckningar av Rudenschöld var han en av få som vågade stå
emot kungen med stark argumentation i politiska diskussioner20.
Innan avresan till Italien ägde rum 1783, hade Armfelt friat till Hedvig de la Gardie som han
under sin resa skrev kärleksbrev till. Vid hemkomsten bestämdes om giftermål. När Armfelt
kom hem 1784 och tillsammans med Gustaf III träffade hovet, fick han syn på Magdalena
Rudenschöld som nyligen tillträtt vid hovet och tycke dem emellan uppstod. Armfelt gifte sig
med Hedvig de la Gardie 1785 och Rudenschöld beskrev detta som att hon då var förälskad i
Armfelt och att det gjorde henne illa att se honom gift med en annan21. Under en stor del av
sitt liv skulle hon fortsätta vara mycket fäst vid Armfelt. Detta visar följande citat från Johan
Albert Ehrenström. Han uppger att:
hos fröken Rudenschöld behärskades alla hennes känslor, tankar, önskningar och
företag av hennes obegränsade tillgivenhet för baron Armfelt. Hela hennes existens
var fästad vid hans person; hon syntes icke leva och andas utan i och genom den
kärlek hon hade för honom. Varje av hans yttranden var av henne ansett som ett
gudasvar, stämplat av den högsta vishet, och hon tillät sig aldrig den förmätenheten
att underkasta det någon prövning22

I sina otryckta memoarer har Rudenschöld beskrivit hur hon deltog vid Armfelts bröllop som
betalades av Gustaf III. I en så kallad ”karusell” vid festligheterna hade hon kommit inridande
på en vit häst i vackra kläder. Hon hade imponerat på alla med sitt utseende och även Armfelt.
I sina otryckta memoarer bekriver hon hur hon hade dåligt samvete för sitt förhållande till
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Armfelt eftersom han var gift23. Rudenschöld och Armfelt hade från det Armfelt gifte sig fram
till Gustaf III: död sju år senare ett förhållande24. Ett resultat av kärleksaffären var att
Rudenschöld födde hans barn 1787. Enligt Lyttkens verkar det vara troligt att Armfelt även
under sin förlovning var förtjust i och visade sitt intresse för Rudenschöld, något som dock
inte finns dokumenterat25. Rudenschöld kom senare, 1789, att föda ytterligare ett barn som
Armfelt var far till. I sin dagbok har Hedvig Elisabeth Charlotta, Hertig Karls gemål 1793
skrivit att alla visste att Rudenschöld var Armfelts älskarinna och att hon hade flera barn med
honom. Enligt Hedvig Elisabeth Charlotta skröt nästan Armfelt över denna sin erövring26.
Armfelts fru Hedvig de la Gardie kände till Armfelts förhållandet med Rudenschöld och
Armfelt vädjade i brev till sin fru och ville att hon skulle känna deltagande med Rudenschöld
vars rykte, hälsa och lynne han hade förstört och var orsak till27. Också Gustaf III var
medveten om förhållandet och uppmuntrade det att fortsätta och var orolig när Rudenschöld
flörtade med andra män28. Lyttkens gör anmärkningen och reflekterar över varför inte Armfelt
istället gifte sig med Rudenschöld. Det troliga svaret, enligt Lyttkens, är att Gustaf III inte
ville det utan såg Hedvig de la Gardie som ett bättre parti eftersom hon var av mycket
högaktad adlig släkt29. Rudenschöld skriver också i sina tryckta memoarer att hon önskade att
de skulle gifta sig men att det var mindre lämpligt eftersom de båda saknade medel. Enligt
Rudenschölds tryckta memoarer ska Gustaf III innan giftermålet med de la Gardie ha talat
med henne om att han förstått att hon var förtjust i Armfelt. Han menade dock att han hade
viktiga och politiska skäl till detta giftermål. Armfelt ska därefter ha vidtalat Rudenschöld och
varit rädd för att såra henne, men han berättade samtidigt om de politiska fördelar han blivit
lovad om han gifte sig med Hedvig de la Gardie. Rudenschöld ska enligt memoarerna också
ha rått honom till giftermålet30.
Under åren 1788-89 då Rudenschöld vistades i Berlin som prinsessan Sofia Albertinas
följeslagerska, brevväxlade hon och Armfelt. Där föder också Rudenschöld sitt och Armfelts
första barn. I denna brevväxling behandlades även politik31. Det är dock senare och längre
fram som Rudenschöld mer kommer i kontakt med politiska angelägenheter genom Armfelt.
Från den här första tiden finns anteckningar i Rudenschölds otryckta memoarer om Gustaf III.
Hon berättar att då hon i följet med prinsessan Sofia Albertina kom från Tyskland gjorde de
på hemväg besök hos Gustaf III som med flottan befann sig i skärgården. Gustaf III
meddelade då Rudenschöld att han var missnöjd med Armfelt på grund av de brev han
skickade från Finland angående hur dåligt rustad armén var samt andra bristande
förhållanden. Kungen ansåg att Armfelts intryck var inbillning. Rudenschöld skyllde kungens
missnöje över Armfelt på general Toll som vid tiden enligt Rudenschöld tävlade med Armfelt
om kungens uppmärksamhet32.
Enligt Tegnér var Rudenschöld en av få damer vid hovet som inte opponerade sig mot Gustaf
III och hon beundrade honom. Han ville därför behålla hennes vänskap. Efter de misslyckade
krigshandlingarna mot Ryssland som fördes under 1788-89 hade Gustaf III: s popularitet
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bland hans närmaste och hovets medlemmar sjunkit märkbart. Prins Fredrik, prinsessans Sofia
Albertina och hertiginnan av Södermanland var alla missnöjda med kungen och hans
närmaste män. Även de övriga damerna vid hovet som enligt Rudenschölds otryckta
memoarer vände kappan efter vinden, hade bestämt sig för att lämna hovet. Enligt
Rudenschöld stod hon i de diskussioner som fördes upp för kungen till den grad att prinsessan
Sofia Albertina blev arg på henne. Även Armfelt föll i onåd hos prinsessan och fick för en tid
inte komma till hennes hov33.

3. Svensk och europeisk politisk historia
I februari 1771 dog kung Adolf Fredrik och Gustaf III fick börja ta över styret av Sverige. I
Sverige kämpade som bekant hattar och mössor om makten. Gustaf III försökte vid riksdagen
ena partierna. Men mösspartiet gjorde motstånd och vann med den kungaförsäkran som sa att
statliga ämbeten endast skulle tillsättas av dem som hade skicklighet och förtjänst att få dem.
Adeln fick på så vis en lång traditionell förmån borttagen. Mössorna störtade också hattarnas
råd. Detta gjorde att adeln 1772 försökte närma sig kungen. Vid kungens kröning 1772
genomför han den statskupp som stärkte kungamaktens ställning. Makten delades på så vis att
ständerna hade beskattningsrätt och del av lagstiftningen. Kungen å sin sida hade hand om
utrikespolitiken och utnämnde sitt eget råd. Han måste dock rådfråga sitt råd om allianser,
fred och stillestånd. Om rådet var enhälligt kunde de rösta ner kungen. Kungen fick inte heller
starta krig utan att ständerna gick med på det.
Studien Frihetstidens monarki – konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige34 av
Jonas Nordin har intentionen att utreda monarkins roll under frihetstiden. Kungen hade inte
någon makt så vad hade då egentligen monarkin som begrepp för funktion? De flesta studier
som gjorts om monarkins roll, har enligt Nordin mest haft fokus på den starka monarkin, samt
gjort studier om hur makten fördelats. Nordin vill med sin forskning komplettera tidigare
studier som gjorts om monarkin. Nordin är av uppfattningen att om man vill studera
monarkins roll, så bör det göras under de tidsperioder när man ansett att monarkens roll varit
svag i förhållande till övriga politiska makthavare. Detta har inte gjorts i tidigare
undersökningar35. Detta sätt att undersöka gör att man kan få fram monarkins verkliga roll
som samhällsinstitution. Nordin menar att trots att monarkin periodvis hade en försvagad
ställning, så innehade den ändå en viktig roll och hade en betydelsefull funktion socialt och
som fenomen i samhället36.
När det gäller monarkins roll och vilken funktion den hade samt hur den uttryckte sig
officiellt eller inofficiellt utreder Nordin detta omfattande. Kungamakten hade flertalet sätt att
visa sig fungerande på genom exempelvis ceremoniella inslag. Nordin redogör bland annat för
de kröningsceremonier som förekom. Dessa liksom resor som kungafamiljerna gör,
avporträtteringar i form av bilder, målningar, skulpturer; alla upprätthåller de den symboliska
bilden. Festligheter i samband med att statyer avtäcks är också något som Martin Hårdstedt
nämner i sin bok Omvälvningarnas tid37, när en staty av Gustaf III visas. Hårdstedt menar att
Gustaf III: tid framstod som en festlig storhetstid. I slutet av seklet får också de kungliga
33
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personerna möjlighet att figurera genom de tidningar som blev allt vanligare38. Nordin menar
att ju mindre makt som i egentligen tillfördes konungen allteftersom tiden fortlöpte, ju
viktigare blev själva den ceremoniella delen av kungaskapet39. Att vid olika tillfällen när
politiken var i gungning försöka upprätthålla rådet eller undersåtarnas respekt och visa sin
maktställning genom sådana saker som kröningsceremonier, var betydelsefullt40. Det var rådet
och ständerna som hade makten, men de kunde inte framhäva den på samma sätt som
monarken vilket gjorde att de var beroende av monarken för att få förtroende bland folket.
Själva regeringsmakten under frihetstiden fanns hos Kungl. Maj: t som var kungen samt de
sexton riksråden och generalguvernörerna, eller ”överheten” som de kallades41. Det skulle
sedan regeringsformen från 1700-talets början finnas en jämvikt emellan stadsorganen kung,
råd och ständer, men i realiteten hade kungamakten fått en svagare ställning42. En intressant
sak som ofta lyfts fram i andra texter angående den här tiden är att kungamakten nästan
framställs som att den blivit fråntagen all verksamhet. Detta görs då i samband med att man
talar om ”namnstämpeln” – alltså att man fråntagit kungen all makt och istället använde
namnstämpel istället för att tvinga kungen till underskrift ifall han vägrade. Denna
mytliknande historiska bild är dock något som undersökningen funnit andra och motsatta
bevis för, enligt Nordin. Det var inte alls särskilt frekvent som namnstämpeln användes utan
kungen43. I de fall där kungen enbart hade makten var när titlar till adeln skulle utdelas och
däri ingick även upphöjandet av friherrar och grevar. Dessa upphöjningar var belöningar som
befästes för olika förtjänstfulla insatser44. Kungen hade också makten över frågor som
handlade om hovet och hovets personal45. En viss funktion hade han också i det att han hade
att värna religiositeten och Guds ord gentemot sina undersåtar. En funktion som dock
försvagades alltmer mot seklets slut46. Även om kungamakten inte hade något ansvar för att
skipa rättvisa så fanns det sedan tidigare inskrivet i regeringsformen att kungen var en del av
lagen samtidigt som han stod över den. Att kungen inte tog ställning för något av stånden,
sågs som en garanti för att själva rättsystemet som funktion bevarades. Kungen hade i detta
liksom i andra instanser i styret av landet en roll av en symbolisk men ändå också i realiteten,
en närvarande person47. Monarkin som institution i Sverige ifrågasattes aldrig i egentlig
mening. Den sågs som en outtalad självklarhet bland allmänheten och det var bland
allmänheten som monarkin hade sina flesta beundrare. Kungamakten visste också att dra nytta
av detta bland allmänheten vunna förtroende, enligt Nordin. Som exempel kan nämnas Gustaf
III: s resa till Dalarna när han behöver hjälp i kriget mot Ryssland1788. Gustaf III: s närmaste
krets försökte förgäves förmå honom att kalla till riksdag och sluta fred. Men Gustaf III och
G. M Armfelt hittar stöd i Dalarna och Värmland bland manskap som tänkte ställa upp i
kriget. Kungens medarbetare såg farligheten med att alliera sig med allmogen och trodde att
om man satte igång befolkningen i denna sak så var det inte säkert att det slutade där utan
kunde leda till större händelser48.
Nordin refererar också till statsvetaren Erik Fahlbeck som i en äldre studie har delat in de
tankar om politik som fanns i samhället vid frihetstiden, i tre olika områden:
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1) den republikanska parlamentariska riktningen
2) olika former av maktfördelningsteorier
3) stärkande av konungamakten49
Nordin kommenterar dock tidigare i studien begreppet ”republik”, och menar att man inte kan
lägga in samma förhållanden i begreppet idag som det hade då. Vid frihetstiden innebar inte
ett begrepp som republik en direkt koppling till statschefens ställning, utan ska ses mer som
ett neutralt ord som innefattar frihetsaspekter. Begreppet republik hade hängt med sedan
antiken och hade sedan dess haft en positiv klang. Sverige var vid tiden en republikansk
monarki liksom Storbritannien och Polen50. De som ansåg att den maktfördelning som fanns
med en något svagare konungamakt var att föredra, ansågs vara republikaner51. Även om
allmänheten såg monarkin som något självklart, så var den dock inte okritisk. Här kommer
man till det mest intressanta i studien då Nordin undersöker opinionen i politiken och runt
monarken.
Nordin har studerat 260 rättsfall från 1721 till 1774 där rättsfallen hanterat majestätsbrott. Att
urskilja att brottet specifikt handlade om brott emot kungamakten är besvärligt att särskilja,
eftersom brotten ofta innefattar nedsättande eller föraktande tal och handlingar gentemot en
mer övergripande och total överhöghet. Detta är rättsfall där undersåtar under 1700-talet
uttalat sig nedlåtande, smädande och hotande om politiken, överheten och konungen på något
sätt. Nordin har dock utelämnat några av de allra mest spektakulära typerna av dessa brott
från Frihetstiden eftersom de tidigare redan utretts genomgripande. Dessutom är materialet
mycket omfattande och svårfångat52. Brotten finns rubricerade i Riksarkivet som
”Högmålsbrott, politiska förbrytelser och förgripligt tal från år 1700”. Detta var brott som en
vanlig tingsrätt utredde och förhörde i, men inte dömde. Brotten skickades därefter vidare till
Hovrätten som var den första rättsinstansen och fallen hanterades där eftersom de ansågs
särskilt allvarliga. Straffet som utdömdes för denna typ av brott var oftast dödsstraff genom
halshuggning, men som dock lika ofta omvandlades till kroppsstraff och/eller arbete på en av
fästningarna. Denna typ av straff måste alltid överprövas först av Justitierevisionen där
kungen ingick. Det innebär att det var få straff av den här typen som slutade med dödsstraff,
eftersom de omvandlades till andra straff53.
Genom den tidigare genomgången av konungamaktens alla förehavanden med aktiviteter av
ceremoniella slag samt med grund i de uttalanden som personerna i rättsfallen gör, så drar Jan
Nordin sina slutsatser. Hans intention från början hade varit att se om det förhöll sig på det
sättet att kungamakten var och ansågs som en viktig politisk aktör. Detta anser Nordin sig ha
fått svar på med stor tydlighet och det är svårt att motsäga honom i detta. Konungamakten var
vid tiden en självklarhet som smälte in i tidens politiska och samhälleliga syn och befästes
genom olika outtalade och uttalade funktioner54.
Avhandlingen Reformer och rationalisering – Kung, råd och förvaltning under gustaviansk
tid, 1772-177855 författad av Peter Nordström har som syfte att granska den
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centraladministration som fanns i början av gustaviansk tid. Arbetet vill också söka svar på
hur monarken Gustaf III: s politiska intresse och intresse för reformer förändrade
organisationen, ärendehantering och beslut vid tiden. Hur gick kungen tillväga för att
genomföra detta och hur förändrades arbetsförhållanden? För att få svar och kunna dra
generella slutsatser använder Nordström vissa ämbetsverk som undersökningen får fokusera
på. Det innebär kommerskollegium, statskontoret och finansförvaltningen, kommittéväsendet,
Kungl. Maj: t kansli och statsexpeditionerna, kanslikollegium samt landshövdingarna. Vissa
av de övriga kollegierna nämns också ibland i undersökningen56.
Nordström ger också en bakgrund till den svenska centralbyråkratins förändring genom att
sätta in den i ett större europeiskt sammanhang och då redogörs för Preussen, Ryssland och
Danmarks situation57. Hade upplysningstiden någon betydelse för de reformer som
genomfördes? Ja, här har forskningsdiskussionen varierat över tid, enligt Nordstedt. Idag
anses dock att upplysningstiden var en av orsakerna till att reformer genomfördes och att
Gustaf III kan ses som en i gruppen av de makthavare som inspirerades av upplysningstiden58.
Gustaf III inspirerades som flertalet andra från Frankrike.
Jämfört med Danmark var det svenska beslutssystemet handläggningsprocess vid tiden innan
förändringarna, tungrott. I Danmark fanns en mer flexibel och inte så strikt hantering av
frågor och handläggning av ärenden var lättare att påverka och snabbare. Däremot fanns inte
en tydlig kontroll av ämbetsmännen. I Preussen önskade kungen också förändra det centrala
förvaltningsorganets tröghet och oförmåga att enas59. Samtliga av dessa länder genomförde
vid mitten av1700-talet reformer för att förändra sin centralförvaltning. I Preussen började
kungen föra enskilda diskussioner med ledamöter istället för i ämbetsverkets kollegier. I
Ryssland delade Katarina II in senaten i sex departement därför att hon ansåg att de överskred
sina befogenheter60. I Danmark skapades fler kommittéer och direktioner bland annat för
lantbruk, och kanalbyggande61 .
I avhandlingen finns redogörelser av vad tidigare forskare uttryckt angående förvaltningens
utveckling i början av den gustavianska tiden. Nordström menar att det generellt finns en mer
positiv syn bland äldre forskningsarbeten på kungamakten. Man ser helt enkelt de
förändringar Gustaf III genomförde på ett mer positivt sätt62. På senare tid har forskare med
liknande forskningsområde som Nordström framfört den direkt motsatta synpunkten att det
genom alla tider funnits skilda grupper inom statsförvaltningarna som med sin makt utnyttjat
sin position för egen vinning, framförallt gällande finansförvaltning63.
Tiden innan Gustaf III: s politiska makt- och förändringsövertagande 1772 fanns inte de
befogenheter kungen ville ha. 1719 samt 1720: s regeringsform skapade makt i första hand åt
Riksens ständer. Detta förändrade Gustaf III med sitt övertagande och i det mesta var
förändringarna i regeringsformen gjordes av honom själv. Formuleringarna i regeringsformen
är öppna vilket skapade möjlighet för kungen att tolka dem efter eget tycke64. Med tydlighet
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förklarades att det var kungen i första hand som styrde riket65. Kungen valde sina riksråd och
de skulle endast stå ansvariga gentemot honom. Han behövde endast rådfråga dessa utvalda,
men kunde därefter fatta beslut. Inom rådet kunde därför kungen styra som han ville och
behövde endast utse en justitierevision bestående av sju riksråd. Rådet kom på så vis att stå
utanför de flesta politiska beslut. Ständernas makt kom också att hamna i händerna på kungen
eftersom han bestämde när de skulle sammankallas. Ständerna kunde inte heller ställa rådet
till svars för deras handlingar. Ständernas makt låg fortsättningsvis i ärenden rörande nya
skatter, Riksbanken, krigshandlingar och lagstiftning66. Rådet blev ett slags beredningsorgan
vilket även flera forskare pekat på, enligt författaren. Nordström visar också på att det fanns
tankar och diskussioner om att kungen kunde ta över makten fullständigt och enväldigt, men
att han förmodligen backade inför detta eftersom det fanns en ovilja bland många för en
envåldshärskare67.
Vad fick kungens åtgärder för effekter? Enligt Nordström har flertalet forskare menat att
ämbetsverkens handlingsfrihet begränsades i och med den nya regeringsformen. Andra
forskare har också påpekat att Gustaf III: s sätt att regera bland annat ledde till godtycklighet i
förhållande till rådet och splittring i regeringsarbetet68. Forskningen har också pekat på att
kungens uppfattningar i vissa frågor stämde överens med de åsikter som de yngre i
mösspartiet hade. Vad gjorde då kungen? Eftersom kungen ansåg att kollegierna –
ämbetsverken inte fungerade som han ville och inte var tillräckligt effektiv, införde han
kommittéer för att utreda och reformera. Nordströms avhandling beskriver tillsättandet av
kommittéer och hur frekvent detta var, något som också påvisas i d’Encausses bok om
Katarina II och den ryska centralorganisations upplägg. Gustaf III var också positiv till
enskilda rådgivare och experter och att kommittéer inrättades, även om de inte användes lika
frekvent som av Katarina II. Genom Nordströms arbete kan man få en uppfattning och en
grund för hur den förvaltande organisationen var upplagd och en inblick i den politiska
organisationen som fanns vid tiden för Gustaf III.
Boken Katarina den stora – en guldålder för Ryssland69 av Hélène Carrère d’Encausse, vill
enligt inledningen ”återfinna Katarina II: s verkliga ansikte”. Bokens första del handlar dock
inte bara om Katarina II utan också om den bakgrund och den maktkamp som tidigare i
Rysslands historia hade utspelat sig om tronföljden ända sedan Peter den stores död. I en kort
sekvens nämns också kriget mot Sverige 1741-174270. Eller det ”katastrofala kriget” som
Martin Hårdstedt uttrycker det71. Sophie av Anhalt-Zerbst namn blev genom den ortodoxa
tron Jekaterina Aleksejevna – Katarina. Hennes start i landet Ryssland blev en motsats till
hennes gemåls inställning till det ryska landet. Katarina visade ett mycket stort intresse för
den ryska kulturen och landet72. Kejsarinnan Katarina blev med tiden ett av de
statsöverhuvuden, som tillägnat sig upplysningstidens idéer och hon var vän med Voltaire73.
Den franska kulturen var något hon tyckte om även om händelserna vid franska revolutionen
skakade om allas föreställningar om Frankrike.
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Martin Hårdstedt vill med boken Omvälvningarnas tid – Norden och Europa under
revolutions- och Napoleonkrigen74 försöka analysera och beskriva perioden 1792-1815 i
europeisk historia. Hårdstedt är bland annat verksam som militärhistoriker och har tidigare
utkommit med boken Finska kriget 1808-1809. Tidigt i materialet behandlas Gustaf III: s och
Sveriges krig mot Ryssland vilket inte blev så lyckat som kungen från början kanske hade
trott. Förutom att han fick problem med själva krigsskeendet gjorde några finska officerare
myteri i det så kallade ”Anjalaförbundet” och protesterade mot kriget mot Ryssland. Dock
vände krigslyckan för kung Gustaf III och dessutom lyckades han med politisk skicklighet
hantera krisen med de protesterande officerarna. Kungen avgick med seger och kunde efteråt
triumfera med både krigiska och politiska segrar vid riksdagen 1789. Kungens makt i Sverige
var vid denna tid stor. Hårdstedts jämför med vad som samtidigt hände ute i Europa med
andra kungliga personer, närmare bestämt Frankrike 1789.
Gustaf III agerade politiskt och försökte skapa samarbete för att hjälpa den franska
kungafamiljen under revolutionen. Ytterligare en person som kom att på ett sätt konfronteras
med revolutionens händelser i Frankrike, var adelsmannen Gustaf Adolf Reuterholm, som
senare skulle komma att ta över en stor del av styret i Sverige efter Gustaf III: s död.
Reuterholm fick 1789 se hur kungafamiljen behandlades i Frankrike samt blodiga straff som
utdömdes i staden Paris75. Martin Hårdstedt vill också lyfta fram människan som enskild
individ. Han gör det genom att ställa sig frågor om det funnits enskilda individer som under
historiens gång i någon mån, faktiskt påverkat historieförlopp genom sina handlingar?76
Hårdstedts bok tar upp flertalet namn på personer som figurerade kring händelserna och som
ledde fram till rättegången mot Magdalena Rudenschöld. Det gäller Gustaf III, Armfelt och
Reuterholm. Alla dessa personer rörde sig i Europa men också på den ”lilla” scenen i Sverige
och fanns periodvis bland Magdalena Rudenschölds sociala umgänge
Vid tiden för 1772 när Gustaf III hade genomfört sin regeringsform stärkte han kungamaktens
ställning. Något tiotal år senare hade hans popularitet minskat. Vid riksdagen 1786 hade
Gustaf III fått backa för ständerna. De vägrade att ta ansvar för kungens skulder om inte de
preciserades. Kungen ansåg detta vara en förolämpning77. I januari 1789 skriver Hedvig
Elisabeth Charlotta, Hertig Karls gemål, i sin dagbok. I tredje delen av sin dagbok berättar
hon om de rådande politiska förhållandena i Europa och Sverige. Om ”vår gamla allierade”
Frankrike berättar hon om inre stridigheterna och hur de genom sina dåliga finanser hade
förlorat sitt inflytande. Hon hoppades att Frankrike skulle få tillbaka det inflytande det haft
och kanske åter bli till nytta för Sverige igen. Hon uttrycker att det var fel av Gustaf III att
påbörja kriget mot Ryssland och att åt vilket håll än kungen skulle komma att försöka vända
sig för att få hjälp, så kommer kriget att bli till nackdel för Sverige. Någon hjälp från varken
Frankrike eller England skulle det inte bli. Hon anser att kungen har kastat in Sverige i kriget
under falska förespeglingar. Enligt Hedvig Elisabeth Charlotta ägnade sig kungen åt olaglig
verksamhet, genom att han mutade enskilda medborgare till att hålla festligheter och där
övertala adelsmän på sin sida. Den ekonomiska situationen vid tiden anser hon var att skylla
på kungen. När hertig Karl hade försökt tala med Gustaf III om fred, slog han ifrån sig och det
verkade inte som att det skulle bli lätt att få slut på kriget78.
Hertiginnan beskriver även hur det vid tiden fanns två olika partier. Det ena partiet bestod av
rojalister som vill försöka skaffa makt åt kungen. Det andra var oppositionen som inte vill ha
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någon förändring av den regeringsformen som fanns. Hon påpekar också i sitt berättande att
det inom oppositionen kanske fanns personer som inte vill hålla sig inom lagens gräns, men
hon tror inte att dessa kommer att ha något större inflytande. De oppositionella vill med all
säkerhet ha hertigen som sin ledare, skriver hon79. Det räckte dessvärre inte med krig mot
Ryssland. Även Danmark förklarade krig mot Sverige eftersom de hade avtal med Ryssland.
Detta avslutades dock tack vare att England och Preussen gjorde påtryckningar på Danmark. I
slutläget av kriget genomförde Gustaf III 1789 förenings- och säkerhetsakten vilket innebar
att kungen blev enväldig. Något som lyckades tack vare att kungen höll på med intriger och
strödde pengar omkring sig, enligt Hedvig Elisabeth Charlotta. Enligt Hertiginnan skrevs det
smädeskrifter mot adeln som kungen godkände och adeln och riddarskapet var utsatta för
falska rykten bland de lägre klasserna. Enligt hertiginnan ökade hatet mot kungen varje dag
vid krigets slut. Efter kriget krävdes när det gällde finanserna i landet, att Gustaf III
sammankallade riksdagen. Det gjorde han i Gävle 1791. Kungen lyckades även upprätthålla
denna riksdag, enligt hertiginnan, men ständerna gjorde ingenting åt skulderna och skatterna
blev kvar som de var tidigare. Kungens finanser var vid denna tid i mycket stor oordning.
Många hade också dragit fördel av staten genom bedrägerier och genom att försnilla pengar.
Detta hade inte kungen uppmärksammat. Hertiginnan menar att kungen var omgiven av
lycksökare som var dåliga rådgivare åt honom och förde honom bakom ljuset. Hans
popularitet och umgänge vid hovet minskade. Jämvikten i Europa hade upphört i och med
situationen i Frankrike80.
Hertiginnan beskriver också de händelser som utspelade sig i Frankrike och den vilda
frihetsyra som hade drabbat hela Europa. Landet hade förvandlats till en nation av andra
ordningen, skriver hon. I Frankrike var statens kassa tom, laglöshet och våld rådde dagligen.
Det verkar, menar hon som om Norden klarat sig bäst undan detta. Dock tillåter man i
Danmark ”jakobinklubbar” vilket hon anser vara en fara. Ryssland som nation verkar vara de
som minst öppnat sig för ”frihetens och jämlikhetens teorier”. Hon anser detta lands
befolkning vara vana vid att förtryckas och att kejsarinnan vakade över att inga nya idéer
skulle få fäste och ville undvika konflikter. Hon ser detta lands kejsarinna som en ledare som
försöker tvinga andra länder efter hennes vilja och som strävar efter utvidgning och mer makt.
Ryssland hade genom sitt förtryck över Polen skapat sig större makt i Europa. Hedvig
Elisabeth Charlotta ser det också som problematiskt att kungen av Preussen låtit sig dras med
i krig med Frankrike. Hon menar att om inte man slagit ned så på de nya lärorna som kom
ifrån Frankrike så kanske de heller aldrig vuxit sig till så stora problem som de nu blivit.
Tysklands stater hade nu allihop gett sig hän åt ”frihetsraseriet”, berättar hertiginnan81.

3.1 Magdalena Rudenschölds delaktighet i politiska händelser
När kriget mot Ryssland var i sitt slutskede råkade en yngre bror till Magdalena Rudenschöld
hamna i rysk fångenskap. Enligt Elof Tegnér frigavs han av kejsarinnan Katarina II ur
fångenskap, förmodligen för att han var bror till Rudenschöld och att Katarina II visste att
Rudenschöld och Armfelt var ett par. Tegnér menar att kejsarinnan såg en möjlighet att
påverka fredsförhandlingarna på ett positivt sätt genom denna handling. Kejsarinnan ska
också enligt Rudenschölds otryckta memoarer ha erbjudit Armfelt ett halsband, som han
skulle ge Rudenschöld. Armfelt vägrade detta vilket Rudenschöld ansåg som en hedervärd
handling. Rudenschöld ska enligt hennes otryckta memoarer även utsatts för andra mutförsök.
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När freden med Ryssland var nära hade England och Preussens ministrar i Stockholm erbjudit
Rudenschöld en större summa pengar, för att hon skulle påverka Armfelt att inte medverka till
fred med Ryssland. Enligt Rudenschöld hade hon avslagit erbjudandet med förakt82. Under att
kriget pågick, fick Rudenschöld enligt hennes otryckta memoarer, också meddelande från
Armfelt om krigshändelser. Efter kriget var Armfelt enligt Rudenschöld och andra en mycket
populär person83. Armfelt hade efter freden kommit på god fot med kejsarinnan Katarina II av
Ryssland och fick efter fredförhandlingarna gåvor och pengar av henne84.
Samtidigt med Sveriges krig mot Ryssland hade oroligheterna i Frankrike pågått. Gustaf III
ville rycka in och vara kungamakten i Frankrike behjälplig och hade planer för detta. Han
kommunicerade med Katarina II, kejsarinnan av Ryssland om saken. Vid kommunikationen
höll hon god min, men smidde vid sidan förmodligen helt egna planer och hade som Tegnér
skriver, planer för vilka vinster hon skulle kunna dra av detta gentemot Polen. Hon skrev
också om detta enligt Tegnér, att hon ansåg det vara bra att ”sysselsätta konungen af Sverige
med de franska affärerna”85.
Rudenschöld ska ha beskrivit hur Armfelt till henne anförtrodde, att han inte ville att kungen
skulle genomföra sina planer och att Sverige inte skulle klara av ytterligare ett krig. Enligt
Rudenschöld försökte Armfelt inte öppet säga emot kungen. Gustaf III å sin sida beklagade
sig till Rudenschöld att Armfelt motverkade hans avsikter och att hon hade försökt att behålla
jämvikten i Armfelt och Gustaf III: s vänskap86. I Tegnérs bok berättar Rudenschöld också i
sina otryckta anteckningar om ett annat samtal med Gustaf III. Det utspelade sig efter
riksdagen i Gävle när kungen hade prinsessorna hos sig på supé. Där hade Gustaf III tilltalat
Rudenschöld och varit nöjd med, att riksdagen som både han och Rudenschöld varit oroliga
över nu passerats. Den hade avlöpt på ett bra sätt och adelspersoner hade nu återigen uppsökt
Gustaf III och tagit kontakt med honom. Han ansåg att det vore bra, att inte Rudenschöld
följde med hans syster till Tyskland utan stannade i Sverige så att de kunde umgås och roa sig
i ett litet sällskap på Haga under sommaren. Rudenschöld hade då visat sin förvåning inför
kungen, att han pratade om fester och nöjen när han samtidigt hade planer på att gå i spetsen
för ett nytt krig. Han hade då svarat henne, att det händer att man pratar om planer, saker och
håller uppe skenet, men att de sen aldrig förverkligas. Han sade sig också vara nöjd med
ständerna och hade inte någon lust att kasta sig in i vidlyftigheter om inte Ryssland var de
som startade ett krig. Han menade att kejsarinnan gärna lät de andra makterna börja för att de
skulle ha något att syssla med. Rudenschöld menar i sina otryckta memoarer att nationen och
oppositionspartiet underhöll ett rykte som i så fall inte stämde. Kungen hade inte någon avsikt
att starta krig87.
Som hovdam vid Gustaf III: s hov hade förmodligen Rudenschöld en möjlighet att få höra
talas om politiska ärenden som avhandlades mer informellt. Magdalena Rudenschölds
position vid hovet var naturligtvis grunden för den insyn hon hade i den politik som fördes
efter Gustaf III: s död i mars 1792. För att förstå Rudenschöld och hennes politiska vänners
agerande, återges kort vad som hände strax efter Gustaf III: s dödsskjutning. Den man som
Rudenschöld hade ett förhållande med, Gustaf Mauritz Armfelt, hade av Gustaf III på hans
dödsbädd blivit utnämnd till ståthållare i Stockholm och att han skulle sitta i
förmyndarregeringen. Armfelt å sin sida hade lovat kungen att vara behjälplig till hans son
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Gustaf IV Adolf. Det blev Hertig Karl, Gustaf III: s bror, som skulle leda den
förmyndarregering som Gustaf III tillsatte.

4. Gustaf III: s död och dess följder
Vid Gustaf III: s död grät hertigregenten (Karl) och hade kommit in till Gustaf III: s dödsbädd
från ett audiensrum tillsammans med Hertigen av Östergötland. Hertigregenten hade sagt
vänliga saker till Armfelt och bett honom och baron Taube, att bistå honom med råd och
tjänster. Enligt Armfelt hade han på Gustaf III: s dödsbädd lovat kungen, att stötta hans son
Gustav IV Adolf. De församlade gick senare ut till ett audiensrum där hertigregenten
berättade att Armfelt utnämnts till Överståthållare i Stockholm. Utnämningen hade Gustaf III
gjort på sin dödsbädd. Greve Taube skulle ha hand om de utländska ärendena. De båda
skickades till hovrätten efter Gustaf III: s testamente. Trohetseden till den unge kungen
avlades också. Armfelt, Ehrenström och Nordin träffades under sorgstunden och pratades vid
och Armfelt var förkrossad av sorg. Armfelt beskriver att han redan då kände oro inför
framtiden. Han kallades snart till rummet där den tillförordnade regeringen befann sig och
ombads av hertigregenten, att han skulle gå ut och lugna folkmassan på utsidan och få eden
från borgarna på Rådhuset. Riksdrotsen (chef för svenska rättsväsendet vid tiden) hade i
samma stund kommit med handlingarna från kungens sista vilja. Bland dessa fanns ett tillägg
som Gustaf III hade skrivit sista dagen han levde. Detta tillägg till testamentet sa, att ett ”Råd”
skulle finnas som deltog i hertigregentens förvaltning och att Armfelt skulle ingå i detta råd.
Denna tänkta organisation upprörde hertigregenten. Armfelt menade då trots att dokumenten
innehöll motstridiga order för hur organiseringen skulle se ut, att hertig Karl skulle ta det
beslut som han ansåg vara bäst för hur regeringen skulle bildas. Armfelt liksom övriga i det
utsedda rådet böjde sig för att hertigregenten skulle få välja på vilket sätt han ville styra.
Hertigregenten beslutade sig då för, att upprätta ett dokument där han behöll fem personer i en
konselj88. Enligt andra rojalister gjorde Armfelt i detta ett felsteg när han böjde sig för
hertigens önskan. Det öppnades då en väg för andra rådgivare att ta plats i regeringsposition.
Det visade sig senare att den tilltänkta monarken, Gustav Adolf, inte fick tillträde att se när
konseljen höll förhandlingar. Något som Armfelt försökte påpeka89.
Efter händelserna med organiseringen av regering och konselj hade hertigregenten bett
Armfelt om råd angående inrikes- och utrikespolitiken. Armfelt hade då gett råden, att man
framförallt borde arbeta med att betala av statsskulden och att hålla flottan och armén i ett bra
skick. Man skulle inte heller blanda sig i de franska angelägenheterna, utan hålla sig ifrån dem
och hålla dem på avstånd med vapen. Man skulle också försöka stävja att revolutionära idéer
fick fäste i landet. Förbindelser med Ryssland borde fortgå och att man borde närma sig
Danmark. Han ansåg också att den unge kungen Gustaf Adolf skulle delta i
regeringssammanträden. Hertigregenten höll med om det mesta utom att hålla sig från den
franska revolutionen. Denna ansåg han istället att man borde konfrontera och hade talat ilsket
om deltagarna i revolutionen. Något som senare visade sig inte vara hertigregentens egentliga
åsikt, uppger Tegnér.
General Toll tillkallades som ett av de första besluten i förmyndarregeringen för att förestå de
militära angelägenheterna. Han bodde vid sin ankomst till Stockholm hos Armfelt. Enligt
Tegnér verkade det som om hertigregenten i början försökte följa de styrelsegrunder som
88
89

Tegnér 1883, sid. 1-4
Ridderstad, 1851, häfte VIII, sid. 8

23

fanns och förena på ett rättvist sätt. Armfelt var också inblandad i och följde rannsakningarna
mot dem som varit inblandade i mordet på Gustaf III90.
Armfelt som var sjuk efter en krigsskada, hade bett att få tjänstledigt och besöka en spaanläggning. Denna önskan hade funnits redan under det att Gustaf III levde, men Armfelt såg
också enligt honom själv att tidpunkten kunde vara rätt vald eftersom han befann sig i
situationer angående beslut, som han hela tiden måste opponera sig emot. Detta beviljades och
hertigregenten hade uttryckt, att det skulle bli svårt att klara sig utan Armfelt. När han reste
utnämndes Liljesparre, som förut varit polismästare, till underståthållare i Stockholm.
Liljensparre och Armfelt var bland annat inte överens om det spionväsende i Stockholm, som
var underställt polisen. Armfelt ansåg att polisväsendet skulle organiseras på annat sätt och att
spionorganisationen inte skulle vara underställt Överståthållarämbetet. Samtidigt som Armfelt
lämnade Sverige, gav man ut en ny förordning angående tryckfriheten. När Armfelts såg
tillbaka kunde han å Reuterholms vägnar vara efterklok och se, att Reuterholm fick ångra
detta beslut och ta det tillbaka91.
Med hjälp av tryckfrihetsförordning fick svenska folket vetskap om de olika politiska
strömningar som fanns, enligt hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta. Dessutom skriver hon,
att hon anser att det vid tiden fanns gunstlingar till före detta kungen Gustaf III, som spred
rykten omkring sig eftersom de var missnöjda med det nuvarande styret. Hennes gemål
hertigen hade infört ett liberalare styrelsesätt och ville undvika att använda sig av den tidigare
säkerhetsakten. Sommaren 1792 hade Hertig Karl fått hjälp att styra Sverige. Det var den
svenska ambassadören i Paris baron Staël von Holstein, samt Reuterholm, som blev hans
medarbetare. Baron Staël var känd för att tycka om revolutionsidéer. Reuterholm blev
president i kammarrevisionen. Dessa tre bildade ett tremannakollegium, som under en tid
styrde Sverige.
Med tryckfrihetsordningens införande trodde Reuterholm, att han verkade för landets väl.
Enligt hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta var det baron Staël som övertalade hertigen att
gå ut med förordningen. Kanske trodde hertigen skriver hon, att det skulle bli lättare att
bekämpa motståndarna från den gamla regimen genom detta förfarande. Men som hertiginnan
skriver blev det istället tvärtom, eftersom hertigens motståndare allierade sig med
frihetsälskarna. Tryckfrihetsförordningen blev ett redskap för dem. Det bildades vid tiden
klubbar där man höll tal och skålade för frihet och jämlikhet. Dessa klubbars förehavanden
inrapporterades från polismästare Liljensparre till Reuterholm. Ett utbrott i denna anda var
”Ebelska upproret” då människor missnöjda med ett polisingripande demonstrerade mot detta.
Överståthållaren och andra lyckades inte lugna de upprörda människorna, varvid hertigen gav
order om att dragoner skulle sättas in och skottlossning utbröt. Köpmannen Ebel ska senare ha
erkänt att personer ska ha mutat honom att hålla missnöjet vid liv. Något som enligt
hertiginnan måste ha varit franska jakobiner eller ryssar. Hon misstänkte också greve
Stackelberg för inblandning. Händelsen avslutades med förolämpningar och hot mot olika
personer och att hertigen fick stanna inomhus. Kungörelser sattes också upp i staden där man
uppmanade allmänheten att hålla sig lugn och förbjöd folksamlingar ”eljest skulle skjutas
skarpt”92.
Som tidigare nämnts och enligt Lindwall, hade det de första månaderna av det nya
regentskapet sett ut som om hertig Karl var lyhörd för gustavianernas åsikter men att detta
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senare vände. Något som retade gustavianerna var Hertig Karls mildhet med dem som varit
inblandade i mordet på Gustaf III. Under tiden rannsakningen pågick fick exempelvis Horn
och Ribbing, som varit inblandade i mordet på Gustaf III, möjlighet att delta i middagar och ta
emot besök av släkt och vänner. Gustavianerna ansåg inte heller, att den stämning som fanns
vid hovet var passande efter händelsen med mordet som nyss inträffat. Enligt ett brev från
Rudenschöld till Armfelt berättar hon hur hertig Fredrik, Gustaf III: s bror, talat illa om
Armfelt vid middagsbordet och uttalat sig om att Gustaf III: s gunstlingar utnyttjat förmåner i
och med att de var ansvariga för offentliga kassor och att de hade haft tillgång till alla
tjänster93.
Hertig Karl hade vid hovet försäkrat Rudenschöld om, att Armfelt inte skulle avlägsnas ur
regeringen vilket var något som Rudenschöld trodde skulle komma. Dock ansåg sig Hertigen
vara en aning missnöjd med Armfelts arbete vid regementet i Värmland där Armfelt nyligen
varit. Samtidigt som Hertigen förklarar sin ståndpunkt för Rudenschöld angående Armfelt, så
förklarar han också för henne hur förtjust han är i henne. Ett intresse som kom att fortgå och
som förmodligen fick betydelse för andra händelser94. I juli 1792 begärde Armfelt ledighet på
grund av sin hälsa, vilket beviljades. Rudenschöld rådde Armfelt till att inte lämna landet.
Enligt Armfelts memoarer var Rudenschöld vid den här tiden ofta i överståthållarehuset i
Stockholm, för att hjälpa Armfelt med pappersarbete och att ordna bland brev som Armfelt
sparade för att komma ihåg gamla händelser. Endast några få förtrogna personer hade tillgång
till huset. Rudenschöld och Armfelt skrev också tillsammans ett utkast till ett större arbete
som skulle handla om Gustaf III och som hette Till stora mäns beundrare. Rudenschöld
skulle vara behjälplig med skrivandet i detta arbete, eftersom Armfelt ansåg henne vara bättre
än honom på att skriva. Armfelt hade också vid Gustaf III: s död planerat ett arbete där han
ville berätta om Gustaf III: s gärningar under hans regeringstid. Denna skrift som kom att
kallas Prospectus skulle han ta hjälp av Ehrenström samt Rudenschöld att författa. I maj 1792
säger Ehrenström, enligt Tegnér, att han håller på att samla material till denna skrift. Han fick
senare hjälp av en fransman vid namn abbé ´d Heral att skriva den. Prospectus trycktes i
endast några få exemplar, varav Reuterholm senare lyckades få tag på ett.
Ett rykte hade vid tiden gått om att förrädiska stämplingar ägde rum i Armfelts bostad innan
Armfelt skulle resa. Rudenschöld hade då försökt övertyga hertig Karl om att detta inte var
fallet, utan att de hade ägnat sig åt kärleksaffärer. I mitten av juli 1792 reser Armfelt.
Rudenschöld skulle komma att skriva 75 brev till honom inom det närmast halvåret95.
Efter Armfelts avresa och innan sommaren hade hunnit ta slut, hade nästan alla de närmaste
av Gustaf III: s förtrogna flyttats från sina poster och andra personer hade tillsatts96. Efter att
Armfelt ett tag hade varit på kurort beordrades han genom rikskanslern Fredrik Sparre till
Italien. Armfelt hade då också förstått att hans tid snart vara ute som överståthållare och
begärde att få bli minister vid hoven i Italien, efter att han meddelat sig villig att begära
avsked från överståthållarämbetet.
Enligt de tryckta memoarerna i Gömdt är icke glömdt häfte IX97 tilltog Hertig Karls intresse
för Rudenschöld vid den här tiden Han ska ha börjat sin uppvaktning av henne i maj1792 när
Armfelt var bortrest och ledde övningarna med Närkes och Värmlands regementen98. Hertig
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Karl var svartsjuk på alla män som talade med Rudenschöld, men främst på Armfelt. Han
hade sagt till henne att han beundrar hennes hållning att välja Armfelt, men menade också att
om hon ville vara lite vänlig mot honom så skulle inget ont hända Armfelt. Han föreslog till
och med att Armfelt kunde få bli guvernör i Pommern om hon gick honom till mötes, men
Rudenschöld ville inte bli hans älskarinna. Denna händelse finns beskriven i ett brev till
Armfelt daterat den 4 september 179299. I memoarerna i Gömdt är icke glömdt häfte IX
beskriver Rudenschöld också ett samtal med hertigen, där han berättade för henne att man
talat illa om henne vid hovet under hennes frånvaro och att man till och med sagt att hon nog
var kapabel att mörda hertigregenten om Armfelt krävde detta. Hertigen berättade också att
skvallret sa att hon sålt sina juveler för att köpa anhängare till Armfelt. Hon förklarade då för
hertigregenten att hon sålt sina juveler men att anledningen var att hon behövde betala för sin
mors uppehälle. Samtidigt som Rudenschöld ser att hertigen lugnas av hennes förklaring kan
hon inte förstå hur han kan tro på sådana osanningar som sprids genom rykten. I de tryckta
memoarerna berättar också Rudenschöld hur hertigen tyckte synd om henne för att hon
tvingats sälja sina juveler och att han därför, när han undersökt sanningshalten i hennes
framställning, skickade henne pengar för utläggen. Hon önskade inget dubbelspel och inte
heller att få Armfelts misstänksamhet emot sig, så hon lämnade tillbaka pengarna.
Hertigregenten ska sedan aldrig ha förlåtit henne detta, enligt Rudenschölds tryckta
memoarer100. Rudenschöld berättar också om hur ett rykte om att hon skulle vara hertig Karls
älskarinna, spridits ut bland societeten.
I samtalet med hertigen hade Rudenschöld sagt att hon skulle resa till landet, men innan hon
reste ville hon att hertigen skulle berätta för henne vad han hade för planer när det gällde
Armfelt. Om hertigen visade sin välvilja gentemot Armfelt och gav honom generalämbetet i
Pommern och de övriga förmåner han hade haft efter sin frånvaro och tjänstledighet, så ansåg
hon sig kunna vara vän med hertigen resten av livet. Om han däremot skickade Armfelt till
Italien tänkte hon avsluta sin vänskap med hertigen. Hon menade att hon skulle komma att
söka upp Armfelt om det så skulle vara vid världens ände och att Armfelt alltid skulle ha en
vän i henne. Denna händelse och de ord hon använde fick hertigen att falla i gråt. Han blev
mycket upprörd och menade att han skulle låta Rudenschöld få bestämma vad som skulle
hända med Armfelt. Hertigen såg det som fruktansvärt att inte få återse Rudenschöld, och
tyckte att det var bättre Armfelt kom tillbaka än att detta skulle hända. Rudenschöld avkrävde
sedan ett genomtänkt svar av hertigen och förväntade sig att få detta när hertigen lugnat ner
sig.
I det förda samtalet berättade Rudenschöld för hertigen att hon tänkte resa till landet. På så
sätt skulle hon komma ifrån det inflytande i affärer som en del personer är oroliga för att hon
ska få, om hon blir hertigens älskarinna. Hon förklarade i och med detta för hertigen, att hon
inte hade något intresse av affärer. Rudenschöld hoppades också att hennes frånvaro skulle
göra slut på rykten som florerade om henne, och som hon ansåg vara ett tecken på
avundsjuka101.
Senare skrev Rudenschöld ett brev till hertig Karl för att förhöra sig om hans sviktande hälsa.
I brevet förklarade hon att de rykten som gick om att Armfelt skulle ha brottsliga planer inte
stämde. Rudenschöld talade sig också varm för Armfelts kompetenser, samt att Armfelt är en
person som stödjer den suveräna makten och även stödjer de personer och det parti som just
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nu omger hertig Karl. Hon skriver också att de personer som nu baktalar Armfelt och sprider
ryktena, för sex år sedan försökte få hans vänskap.
Under tiden hertigen var sjuk bestämde Reuterholm, Staël och några till, att Armfelt skulle
skickas till Italien. Hertigen meddelade Rudenschöld detta och ytterligare dispyt uppstod
mellan dem. Hertigen lovade då Rudenschöld att Armfelt skulle få välja mellan en position i
Italien eller Sverige. I dessa förhandlingar kommer Rudenschöld i en mellanposition där å ena
sidan kretsen kring hertig Karl är oroliga för vad hon ska hitta på och å andra sidan en av de
trogna gustavianerna; general Toll som var president för krigskollegiet. Toll menade att hon
skulle försöka få över hertigen på sin sida genom att ge honom halva löften och hålla honom
på halster angående sina känslor för hertigen. De menade att när hon senare fått makten,
skulle kunna hon frälsa fäderneslandet och upprätta ett parti samt störta Reuterholm102. När
hon bröt med hertigen, ansåg Toll och Stackelberg att hon hade begått en felhandling. Hon
skriver själv att hon inte var äregirig eller intresserad av intriger, utan endast brydde sig om
kärleken till Armfelt. Hon reste efter detta till landet och skulle på kungens befallning
återvända den 1 november.
När Rudenschöld hade rest skrev hertig Karl till henne och förklarade sin kärlek. Dessa brev
skickade Rudenschöld vidare till Armfelt som på så sätt fick ta del av dem. Ett av dessa brev
med kärleksförklaringar till Rudenschöld från hertig Karl finns tryckta i C. F. Ridderstads
Gömdt är icke glömdt – häfte VIII, och är enligt Ridderstad ordagrant återgivet. I brevet
berättar hertigregenten hur han sett att Rudenschöld försökt att undvika honom och att han
därför beslutat sig för att skriva till henne. Brevet författades då Rudenschöld var på väg att
åka till landet och hertigregenten hade förgäves försökt få tala med henne i enrum. Han
skriver att hans kärlek till henne inte kommer att påverkas av hennes frånvaro och även att
han ”skall älska er hela mitt lif genom”103. Brevet är enligt Ridderstad det första av breven
från hertig Karl till Rudenschöld som över huvud taget tryckts upp, när Gömdt är icke glömdt
kom ut 1851. Enligt samma källa är detta brev ett av endast två kvarvarande brev, och
Ridderstad försäkrar i sina utgivna häften att de är äkta.
När Armfelt hade varit frånvarande från Sverige en månad fick han uppmaningen att lämna in
en avskedsansökan104. Detta vägrade han. Under ett år i Europa lever Armfelt brevledes i strid
med rikskanslern Sparre. Man misstänker att Armfelt har något att göra med de oroligheter
som varit i Stockholm i och med Ebelska upploppet i januari 1793. Upploppet var enligt
Tegnér egentligen bara en demonstration mot några officerare och mot det övermod som
polisen visade. Reuterholm ansåg dock att dessa handlingar var upproriska och förrädiska,
och att det fanns fara för revolution105. De som stod bakom upploppet ansågs vara rojalisterna
och delaktiga var särskilt Armfelt och den ryske ambassadören. Enligt polisrapporter från
tiden i januari 1793 anses Armfelt vara den enda som är kapabel att återställa landet i det styre
som varit tidigare och detta intresserar förmyndarregeringens styrelse i allra högsta grad.
Armfelts fru försökte brevledes medla med rikskanslern Sparre. Man försökte få till stånd att
Armfelt skulle behandlas bättre och att han skulle slippa återvända till Sverige på fyra år.
Denna sak hade då regeringen i Sverige lovat att man skulle ta itu med, men inget hände106.
När Armfelt befann sig i Wien umgicks han och hade kontakt med sändebud från Ryssland.
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Sändebuden ansåg i samtal att Armfelt hade blivit förfördelad och Armfelt fick också medhåll
i frågan av andra personer.
Armfelt trodde att räddningen från anarki skulle komma från Ryssland. Faktumet att Armfelt
hade ryska kontakter rapporterades hem till Sverige och legationssekreterare Bildt skvallrade
hem från Wien att Armfelt talade illa om de styrande i Sverige. Armfelt talade, redan vid
denna tid, ofta om att gå i rysk tjänst107. Från Rudenschöld, Franc och Gyldenstolpe får
Armfelt meddelanden om de förhållanden som råder i Sverige. Armfelt fick också brevledes
veta från Rudenschöld och sin fru, att skvallret gick om att Armfelt skulle tas tillbaka igen,
men han tillbakavisade dessa rykten och menade att han inte tänkte låta sig luras att återvända
till Sverige förrän Gustaf Adolf fanns på tronen. Han menar att det är honom han av princip
ser sig kallad att lyda och som han anser ska ha makten. I brev till sin fru föreslår han att man
ska hänga Liljensparre, ta bort några jakobiner så ska snart det som pågår vara slut108. Vid
denna tid i oktober 1793 skriver Armfelt också till Rudenschöld att de snart kommer att ses i
Sverige. Detta brev citerades ofta vid den rättegång som skulle följa, eftersom man i och med
det han skrev till Rudenschöld trodde att Armfelt snart skulle komma till Sverige109.
Vid tiden tvingade man Armfelt att resa till Italien och skyndade på hans resa dit. Meningen
var att han som minister i Italien, skulle uppvakta prinsessan Sofia Albertina som befann sig
där på resa. Hertigregenten hade uttalat sig om Armfelt i nedsättande ordalag till prinsessan
vilket gjorde att förhållandet till prinsessan blev frostigt. När Armfelt hade rest ut i Europa
förde Sverige underhandlingar med franska republiken mellan 1792-1796. Samtidigt sa sig
Sverige vara neutralt. Det pågick också spionverksamhet riktad mot Armfelt från den svenska
regeringen110. I officiella sammanhang uppförde sig Armfelt illa och visade exempelvis ovilja
mot franska ministern och detta rapporterades till Sverige111. Armfelt ges inte heller några
egentliga uppdrag som minister utan de förmedlas i stället till Lagersvärd som egentligen är
underställd Armfelt112. Armfelts situation och vaga anställningsförhållanden innebar
tillsammans med impopulariteten från Sverige svårigheter för honom. I november 1794
skriver Armfelt till Rudenschöld och meddelar att om inte förmyndarregeringen tänkte avvisa
honom eller ge honom tjänstledigt, så tänkte han 1 juli ansöka om ledighet och om inte detta
beviljades så skulle han begära avsked113.

4.1 Magdalena Rudenschöld och Armfelt
De brev som fanns kvar och som Tegnér beskriver att han hade tillgång till, var från åren
1792 och början av 1793. De är skrivna av Rudenschöld till Armfelt. I början behandlades
inte politik i någon större utsträckning i brevväxlingen. Detta kom senare att förändras. I
Rudenschölds tryckta memoarer i Gömdt är icke glömdt häfte IX114, beskriver hon hur Armfelt
som skulle skickas ut i Europa, ber att få skriva till henne och att han då dessutom lade fram
en plan för hur detta skulle gå till. Han ville försöka förkorta Gustav IV Adolf:s omyndiga tid
genom att få honom gift med en rysk prinsessa. Armfelt ville försöka få kontakt med Gustaf
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IV Adolf och i hemlighet brevväxla med honom liksom han ville med flera av dem som stått
Gustaf III nära som bland andra Toll, Taube, Aminoff, Gyldenstolpe, Lagerbring och
Ehrenström. Alla Armfelts brev till dessa personer skulle gå genom Rudenschölds hand; hon
skulle lämna dem och ta emot svaren. Rudenschöld blev först rädd vid denna förfrågan.
Armfelt ska dock ha försäkrat henne om att Gustav Adolf alltid skulle hålla henne om ryggen
och att hon genom denna handling visade prov på sin vänskap för Armfelt. Hon skriver då att
hon lät sig övertalas. Denna förmedling av brev påbörjades alltså. I Rudenschölds tryckta
memoarer i Gömdt är icke glömdt IX115 berättar hon om smugglingsförfarandet. Där beskriver
hon att brevskrivarna var försiktiga och endast svarade muntligt på de brev de fick. På detta
sätt blev det bara hon som blottställdes. Hon berättar bland annat hur hon fick författa ett
chiffrerat brev från statsrådet Lagerbring till Armfelt.
Innan Armfelt avreste, hade han sedan Gustaf III: s död haft planer på att skriva en
hyllningsskrift till den döde kungen. Detta eftersom han trodde att de personer som varit emot
Gustaf III: s nya regeringsförordning, efter hans död skulle sätta fart på negativ
ryktesspridning. Strax innan Armfelt avreser författades ett utkast till början på denna skrift.
Den är skriven med Rudenschölds handstil och är daterad den 14 juni 1792, enligt Tegnér.
Skriften framställer Gustaf III i positiva ordalag samt fördömer dem som varit hans
motståndare. Tegnér antar att den författades vid det tillfälle då Rudenschöld varit Armfelt
behjälplig med pappersarbete. Detta utkast var enligt Tegnér till det stora hela likt början på
den Prospectus som senare kom att tryckas i ett litet antal. Den person som senare skulle tas
till hjälp att ställa samman arbetet med Prospectus var abbé d Héral.
När Armfelt befann sig i Dresden ville han försöka få Prospectus tryckt. Detta mötte motstånd
eftersom kurfursten i Dresden ansåg att skriftens innehåll kunde ses som anstötligt då den
talade nedsättande om den nuvarande regeringen i Sverige och lyfte upp den föregående i
positiva ordalag. Man var rädd för att den skulle vara farlig eftersom det var oroligt i Europa.
Sveriges chargé ´d affairs hade också fått vetskap om skriften och gjort förfrågningar om
den116. Denna skrift kom inte i tryck förrän Armfelt befann sig i Prag, men den ansågs då inte
vara av så bra kvalité och ett nytt exemplar trycktes upp 28/1 1793. Denna fick Armfelt när
han befann sig i Wien. Skriften omarbetades sommaren 1793 och trycktes i några exemplar.
Enligt Tegnér hade texten kontrarevolutionära tankar och beskrev europeiskt politiska
förhållanden, men det är svårt att uppfatta att den skulle ha utförts av en svensk person.
Nästan inga fakta om Sverige förekom, utan endast negativt uttalanden om den faktion som
gjorde Gustaf III: s regeringstid svår och som bar skulden för hans död. Någon direkt kritik av
förmyndarregeringen förekom inte117.
Tegnér berättar att Rudenschöld i sina anteckningar ska ha sagt att hon inte ville ha något
inflytande i statsangelägenheter. Armfelt var inte heller någon som skulle ha tillåtit detta.
Däremot ville Rudenschöld veta vad som rörde sig i Armfelts hjärta och genom att få hans
förtroende kunde hon komma honom nära. Att få Armfelts bestående kärlek gick inte enligt
Rudenschöld - det var Armfelt alldeles för flyktig för118. Trots att Rudenschöld kanske inte var
så delaktig i Armfelts planer så kom hon ändå med flertalet förslag som exempelvis att
Kejsarinnan av Ryssland borde övertalas att skicka ett hemligt ombud för att förhandla med
hertigen119.
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Enligt Rudenschöld var det från början i brevväxlingen inte tal om någon planlagd revolution
från Armfelts sida. Breven till Armfelt skulle förmedlas genom Ehrenström och för att veta
hur hon praktiskt skulle gå tillväga rådfrågade hon Ehrenström om det lämpligaste sättet att ge
honom breven. Hon undrade om hon skulle skicka dem direkt till hans kansli eller göra på
något annat sätt. Hon bad honom också att skynda på förfarandet med att skriva ut ett chiffer
som skulle användas i korrespondensen och som Armfelt sagt att Ehrenström skulle göra till
greve Stackelberg som var rysk ambassadör. Samtidigt oroade sig Rudenschöld för att
Ehrenströms anställning skulle vara i fara.
Armfelts brevkorrespondens var vid tiden omfattande och han hade för vana att spara alla sina
brev ner till minsta anteckning, något som senare kom att användas som bevis mot honom
själv och andra. Redan vid starten av resan ut i Europa hade han fått varningar om att vara
försiktig med vad han skrev i sina brev. Rudenschöld hade i augusti 1793 berättat för honom
att postdirektören i Hamburg, Bregard, hade fått i uppgift att bevaka och öppna misstänkta
brev från Armfelt. Dessa varningar satte Armfelt sig över. Chiffer använde han endast när
brevens innehåll var politiskt. Hösten 1793 började Bregard systematiskt öppna Armfelts
brev. Spioneriet på Armfelt hade också framgång, när spionerna kunde stjäla en hel bunt
förvarade brev som var Armfelts. Dessa brev innehöll korrespondens för i stort sett hela 1793
och skickades till Reuterholm i Sverige. Enligt Ehrenström innehöll dessa Armfelts papper
utkast till brev och uppsatser. Dessutom fanns 783 brev från olika personer till Armfelt. 73
stycken var från Rudenschöld, 26 från Ehrenström, 62 från statsekreteraren Franc, 5 från
greve Gyldenstolpe, 9 från Aminoff samt 3 från Schröderheim. Enligt Ehrenström hade
Armfelt bedyrat att han förstörde hans brev när han hade läst dem120. Detta ser Ehrenström
tillbaka på i sina memoarer, och han blir med tiden bitter över Armfelt och hans aldrig
sinande frispråkighet och att han lyckas hålla sig undan bestraffningen i Sverige.
Vad var det då som avhandlades i breven och som ansågs låg som grund till stämplingar? För
det första hade man försökt ta kontakt med den unge kungen för att få hjälp i sina planer. Ute i
Europa ville Armfelt komma i kontakt med Gustav Adolf. Hedvig Elisabeth Charlotta
beskriver i sin dagbok att Gyldenstolpe i brev lovat hjälpa Armfelt med hans planer.
Gyldenstolpe ska i brev ha skrivit att han skulle försöka få Gustav IV Adolf att se att
hertigregenten endast var ute efter kungens krona. Enligt Gustav IV Adolf ska också
Gyldenstolpe ha försökt få honom att skicka brev till Armfelt där Gustav IV Adolf ska
försäkra att han anser det som Armfelt gör för Gustav IV Adolf vara positivt121. Armfelt ville i
sina planer ta hjälp från Ryssland för att förändra förhållandena i Sverige. Detta skedde
genom kontakter med den ryske ambassadören Stackelberg. En annan rysk diplomat hette
Diwoff och han befann sig vid hovet vid tiden. Han ska ha sagt att kejsarinnan ville bevaka så
att Gustaf III: s testamente efterföljdes och hon var mycket beslutsam i ärendet122. Armfelt
ville i kontakten med Stackelberg försöka använda det chiffer som han och Ehrenström
använde i sin brevkontakt, men Ehrenström var försiktig och vägrade lämna ut chiffret. Även
Gyldenstolpe var försiktig och vill inte delta i några överlämnanden av brev. Armfelt ville
författa brev från Gustav Adolf till kejsarinnan Katarina II av Ryssland som han ville att
Gustav Adolf skulle läsa först. Detta brev från Gustav IV Adolf ska i sitt innehåll ha haft
försäkringar om att Armfelt var en pålitlig person som Katarina II kunde förhandla med.
Brevet försökte Armfelt få smugglat till Gustav Adolf genom Rudenschöld. Men Gustav IV
Adolf var ganska kallsinnig till brev från Armfelt, förmodligen för att han tagit del av
diskussioner som förts vid hovet och i förmyndarregeringen. Rudenschöld hade mycket svårt
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att finna en ensam stund med Gustav Adolf för att därmed få tillfälle att tala med honom. När
väl tillfälle uppstod, ville inte Gustav Adolf ta del av brev från Armfelt. Rudenschöld bar
detta brev med sig länge utan att få uträttat sitt ärende. En kväll när hon var på väg till sin
bostad såg hon att den var upplyst. Hon blev då rädd och förstörde brevet123.
Armfelt författade ytterligare en skrivelse vilken hade rubriken Revolutionsplan. I denna
fanns ytterligare bevis för stämplingar mot förmyndarregeringen. En kopia av denna
revolutionsplan fanns bifogad i brev som Armfelt skickade till general Toll. Toll var också
anställd som minister i Polen, liksom Armfelt var. Denna plan innehöll följande förslag:
kungen borde delta i alla rådslag även om han inte var myndig och det fanns förslag till
kungens konselj där bland annat Armfelt, Toll, Gyldenstolpe med flera rojalister skulle ingå.
De sittande medlemmarna av rådet skulle hertigregenten övertalas att avskeda genom att man
mutade honom med hjälp av penningsummor från kejsarinnan av Ryssland124. Om dessa
förändringar gjordes skulle det vara lugnt i Sverige igen, enligt Armfelt. I Armfelts brev
ondgjorde han sig över de intriger svenska regeringen hade med Konstantinopel och
underhandlingarna med franska republiken och Danmark. Han menade att dessa handlingar
innebar att en fara för krig med Ryssland uppstått. Han ansåg att det vore bäst att skilja
kungen och nationen från det rådande partiet. Kejsarinnan skulle uppmanas att försöka rädda
kungen av Sverige och kräva en förändring av styret i Sverige. Detta skulle hon göra vänligt
men bestämt och för att man skulle inse allvaret så skulle hon se till att sända en liten rysk
flotta vid höjden av Stockholm, tills allt var lugnt igen. Armfelt själv anser att detta kunde se
illa ut, men trodde att det kunde vara enda utvägen. Enligt Armfelt skulle mutor ge bäst
verkan och det hade enligt honom fungerat förut vid riksdagen 1789 när Gustaf III hade mutat
hertigen till sin sida125. Enligt Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok framgick det dock inte av
breven att Armfelt varit ute efter hertigens liv, men hon anser att om planerna satts i verket så
kanske man ändå längre fram hade ansett hertigen som obekväm och att han skulle ha hamnat
i fara. Av breven framgick också att man hade haft förslag på att myndigförklara kungen och
föra honom till Dalarna för att där få stöd för sin sak 126.
Toll och Rudenschöld hade varit tveksamma till samarbetet med Ryssland. Toll ansåg att
Ryssland skulle komma att få ett för stort inflytande över Sverige. Rudenschöld var inte heller
säker på samarbetet med Ryssland och ska vid flertalet tillfällen ha uttryckt detta till Armfelt
och menat att Ryssland skulle komma att beblanda sig för mycket i Sveriges angelägenheter
och att det kan komma att gå som för Polen127. Ambassadören Stackelberg ansåg dock att det
skulle räcka med mutor till hertigregenten för att få till förändringar men var också positiv till
våldsamheter128. Även Rudenschöld ska ha uttryckt sig positivt om att våldsamma
verkningsmedel förmodligen skulle fungera bättre än pengar129. I början av att rättegången
mot de inblandade i Armfeltskonspirationen, meddelade kejsarinnan Katarina II av Ryssland i
brevväxling med hertigregenten att hon inte känt till något om dessa planer. Hon hade tagit
del av Armfelts Prospectus1793 och fått brev från greve Razumowski som var i Wien 1794,
att det nog var dags att från rysk sida tänka på de svenska angelägenheterna. Kejsarinnan hade
endast i allmänna ordalag ställt sig välvillig till Armfelt utan att ta ställning för något och
hoppades bara att den unge kungen skulle slippa otrevligheter130. Enligt Hedvig Elisabeth
123

Ibid. sid. 188
af Klercker, 1920, sid. 141
125
Tegnér.1884, sid. 197-198
126
af Klercker, 1920, sid. 142
127
Tegnér, 1884, sid. 203
128
Ibid. sid. 202
129
Lindwall, sid. 129
130
Tegnér, 1884, sid. 203-204
124

31

Charlottas dagbok var det svårt att i Armfelts ryska korrespondens se hans brottslighet, även
om Prospectus var en mycket oförskämd skrift mot regeringen131. Armfelt nöjde sig som sagt
inte bara med att påverka hertigen utan hade planer om Dalarna. Han ville att hans kontakter i
Sverige skulle skicka ett cirkulär till dalkarlarna för att försöka få med dem i den gustavianska
saken. Även detta tog Rudenschöld sig an och försökte ta hjälp av Armfelts tjänare Mineur för
att kunna skriva till dalkarlarna. Hon rådfrågade även Ehrenström hur hon skulle gå tillväga
för att kontakta dessa män, men Ehrenström avrådde henne eftersom han ansåg det för farligt
för henne och även för Armfelt själv. Detta förslag rann då ut i sanden132.
I slutet av januari 1794, befann sig Armfelt i Neapel tillsammans med sin familj. Där fick han
genom tyska tidningar vetskap om att man i Sverige upptäckt sammansvärjningar och att han
var misstänkt för att vara hjärnan bakom dess planer. Han fick också veta att ett par av
Armfelts vänner hade arresterats i december 1793. Armfelt hade inte fått brev från
Rudenschöld sedan i början på december 1793 och hade börjat känna sig orolig över detta,
eftersom även hans post från Hamburg avstannat133. Hedvig Elisabeth Charlotta berättar i sin
dagbok att när man hade upptäckt sammansvärjningen så reste kurirer nästan dagligen till
Tyskland och Italien. Till Ryssland skickade man skrivelser från regeringen och ville att
kejsarinnan skulle vägra Armfelt beskydd134. Nu startade Armfelts flykt från Neapel och han
styr sin väg mot Ryssland. Den svenska regeringen hade också innan han lyckade fly, försökt
att arrestera honom genom personer som skickats till Neapel via fartyg. Detta lyckas dock
inte.
Armfelt kom så småningom, jagad och på flykt, till Ryssland. Där blev kanske inte
mottagandet som Armfelt tänkt sig, men han fick en tillflyktsort där han stannade och
kejsarinnan lovade honom beskydd men lyssnar inte på Armfelts förklaringar om den enligt
honom ohållbara politiska situationen i Sverige. Samtidigt som Armfelt befann sig i Ryssland
pågick svenska förhandlingar med kejsarinnan Katarina II. Svenska förmyndarregeringen
hade dragit sig en bit från de förhandlingar man fört med franska republiken och närmat sig
Ryssland. Man hade skickat en greve Stenbock att förhandla om giftermål mellan Gustav
Adolf och storfurstinnan Alexandra, barnbarn till kejsarinnan. I förhandlingarna hade
Stenbock fått order om att tala nedsättande om Armfelt. Kejsarinnan Katarina II var positiv
till giftermålsplanerna men sa sig vara skyldig Armfelt att hjälpa honom135. I april når
protokoll från Stockholm Ryssland, där Katarina II utmålas som deltagare i
konspirationsplanerna mot förmyndarregeringen. Katarina II tillbakavisar detta i kraftiga
ordalag till hertigregenten och de pågående giftermålsplanerna läggs på is136. Enligt Hedvig
Elisabeth Charlottas dagbok hade hon som hertiginna fått vetskap om att det bland Armfelts
ryska korrespondens fanns brev som skrivits på Katarina II: s uppdrag eller som Katarina II
själv skrivit. Den korrespondensen skickades enligt Hedvig Elisabeth Charlotta tillbaka till
Katarina II för att de inte skulle hamna i rättegångsprotokollen137.
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5. Rättegången
I Svenskt biografiskt lexikon138 (SBL) kan man få en sammanfattning av de händelser som
ledde fram till domen mot Magdalena Rudenschöld. Efter att Rudenschöld tidigare haft en
nära relation med Gustaf Mauritz Armfelt, blev hon en bra kontakt för Armfelt när han under
sin utlandsvistelse ville få kunskap om vad som hände i Sverige. Eftersom Magdalena
Rudenschöld redan som 17-åring varit hovfröken hos Sophia Albertina, Gustaf III: s syster,
fanns hon socialt nära de styrande i Sverige. Armfelt var gustavian och har tilldelats ett
ämbete i Neapel, långt från Sverige. Hertig Karls förmyndarregering med G A Reuterholm
hade på så vis placerat en opponent på avstånd. I Neapel funderade Armfelt på hur han ska
kunna störta regeringen i Sverige och Rudenschöld blev, och var sedan tidigare, hans
förtrogna. En annan person med insikt och intresse av Armfelts planer var J A Ehrenström. De
vidlyftiga planerna avslöjades dock genom att G A Reuterholm haft spioner som för
regeringens räkning tagit del av Armfelts brev. Rudenschöld, Ehrenström samt ytterligare
personer arresterades i december 1793 för stämplingar mot regeringen. Armfelt eftersöktes
men lyckades fly till Ryssland.
Enligt SBL var Rudenschöld först arresterad i sitt hem. Hon flyttades därefter till kungshuset
på Riddarholmen för att kunna förhöras av hovrätten. De första förhören som hölls var
hemliga. Rudenschöld nekade till brott och ansåg sig själv vara oskyldig till att känna till
några planer för att störta regeringen. I mars 1794 dök dock ytterligare bevis upp, i form av
brev som sänts mellan Armfelt och Rudenschöld och som G A Reuterholms spioner hittat.
Saken tar en ny vändning och man fortsätter förhören med de anklagade. Rudenschöld
avlägger då en fullständig bekännelse. Den 22 juli 1794 dömdes hon, samt Armfelt och
Ehrenström, till döden. Målet överklagades och fördes till Högsta domstolen. Denna i sin tur
gav ett utlåtande till Kunglig Majestät och förslog en skärpning av straffet. Domen ändrades
för Rudenschöld den 22 september, till schavottering och livstids fängelse på spinnhuset i
Stockholm.
När Lindwalls bok Magdalena Rudenschöld från 1917 och Lyttkens bok Domen över
Magdalena Rudensköld från 1950 studeras framkommer en mer detaljerad bild av tiden för
den första häktningen samt de förhandlingar som fördes. En kortare inblick i vad som hände
därefter ges också. Förutom själva rättegången och de utdömda straffen får man också ta del
av Rudenschölds levnadstid både före och efter rättegången. Detta sker främst genom
Lindwalls texter eftersom Lyttkens har fokuserat mest på rättegången och domen. Båda
författarna har använt sig av Rudenschölds biografier, memoarer av dåtida personer,
tidningsartiklar och protokoll från rättegångsförhandlingarna som källor. Lindwall låter veta
att det första officiella meddelandet om häktningen av de inblandade i konspirationen,
meddelades genom Dageliga tidningar eller Dagligt allehanda från tisdagen den 24 december
1793. De häktade hade då arresterats en vecka tidigare. För övrigt kände allmänheten inte till
vad som skedde under den första delen av häktningen.
Häktningen skedde enligt Rudenschölds memoarer den17 december klockan 12 på natten i
hennes sängkammare. Häktningen hade beordrats av hertigen. Samtidigt med Rudenschölds
arrestering, hämtas också statssekreteraren Ehrenström. Dessutom arresterades
överstelöjtnanterna Ehrenström (statssekreterarens bror), Sandels och Lillje. Vidare
arresterades källarmästare Forster som har hjälpt Armfelt i affärer, Armfelts kammartjänare
Mineur, två fransmän, handlande La Source och handelsbokhållaren Signeuil. Lyttkens
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diskuterar i sin bok hur det var möjligt att man kunde göra så planlösa arresteringar. Han
anser att det förmodligen var en skenmanöver för att förvilla allmänheten och få det att se ut
som man lyckats få fatt på en stor konspiration139. Dessa arresteringar är något som även
Hedvig Elisabeth Charlotta reflekterar över i sin dagbok. När hon ser tillbaka på den första
tiden av arresteringen så anser hon att det som de häktade arresterades för var påhittat och att
det gjordes för att förmyndarregeringen ville ha bort vissa personer140. Enligt Rudenschölds
egna memoarer undertecknade hon aldrig de brev som växlades mellan henne och Armfelt,
förutom vid ett tillfälle, och det tillfället blev hennes misstag menar hon. Av obetänksamhet,
eftersom det var bråttom och hon skrev ett långt brev i chiffer för Lagerbrings räkning,
använde hon sitt sigill och detta brev beslagtogs i Hamburg141.
Ehrenström beskriver i sina memoarer att det lyste och var mycket folk i Rudenschölds rum i
prinsessans palats, när han passerade i den vagn han åkte i till högvakten vid slottet,
eskorterad av livgardet142. Deltog i arresteringen gjorde bland annat översten för
livregementets husarer, justitiekanslern, polismästaren, officerare. Under arresteringen hittade
man inga brev från Armfelt men däremot brev från hertig Karl som tidigare varit förtjust i
Rudenschöld. Andra brev hade Rudenschöld sedan tidigare bränt av försiktighetsskäl. Det
enda som kunde avslöja henne var koden till det chiffer som hon och Armfelt använde. Denna
kodnyckel lyckades hon enligt hennes tryckta memoarer, obemärkt från alla, stoppa in i en
madrass när man genomsökte det intilliggande kabinettet. När senare antalet personer i
rummet var färre, lurade hon de vaktande officerarna att hon skulle bränna några räkningar
och brände då samtidigt kodnyckeln i ett förmaksrum. Detta avslöjade hon senare för
polismästaren. Lindwall anför dock att hon förändrar denna uppgift efterhand under
rättegången i hovrätten. Där sa Rudenschöld att hon brände kodnyckeln den 14 december,
samtidigt som hon brände brev från Armfelt. Rudenschöld uppgav senare i förhör från den 30
januari 1794 när man ville att hon skulle avslöja chiffret, att hon blivit rädd att hennes papper
kunde bli undersökta och därför bränt chiffret. Anledningen till rädslan var att hertigregenten
samt änkedrottningen hade visat henne en så utmärkt onåd vid en supé att alla på plats måste
ha lagt märke till det. När man försökte övertala henne att inte dölja någonting utan verkligen
visa på den rätta översättningen, menade hon att hon redan gjort den rätta uttydningen143.
Ehrenström anger också i sina memoarer att även han lyckades bränna det chiffer som han
och Armfelt använde. Rudenschölds papper ska ha beslagtagits och förseglades i närvaro av
justitiekanslern144. Den första tiden var Rudenschöld arresterad i sin bostad.
När arresteringarna ägde rum fick överståthållareämbetet uppdraget från regeringen att snabbt
starta undersökningen av detta mål som rörde rikets säkerhet och väl145. Riksdrotsen
Wachtmeister meddelade den 18 december hovrätten att det verkligen skett
konspirationsplaner mot kungahuset. Enligt Wachtmeister skulle undersökningen först
”företagas inför polisen”146. Den 19 december förhörs Rudenschöld för första gången enligt
hennes egna memoarer. Enligt justitiekanslern Lode ska hon vid arresteringen ha fått vetskap
om att anledningen till arresteringen var brevväxlingen med Armfelt om en statsvälvning.
Hon ansågs ha varit delaktig för att tillsammans med andra, i strid med Gustaf III: s
testamente, få bort sittande regering och ge styret till den omyndige kungen. Lyttkens låter
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berätta att den 19 januari, så inställde sig hos Rudenschöld justitiekanslern Lode med flera.
Här bör ett misstag ha gjorts i Lyttkens text, eftersom efterföljande tidsordning rör sig om
slutet av december samt början av januari. Rudenschölds memoarer uppger också att förhör
pågick, men hon anger datumet den 19 december. Det måste helt enkelt vara så att ett tryckfel
gjorts hos Lyttkens, som gör att fel månad anges – januari istället för december147. Enligt
Rudenschöld hölls förhören inför överståthållarämbetet i polishuset dit hon eskorterades med
hyrvagn och det var polismästaren Ullholm som ska ha hållit i förhöret. Denna förflyttning
har dock Lyttkens hoppat över i sin beskrivning av arresteringen. Han uppger att Rudenschöld
under de två närmaste veckorna både dag och natt fick stanna i sina rum.
Även de följande dagarna blev hon förhörd om sin brevväxling med Armfelt. Eftersom man
inte kunde översätta breven och få bevis utan kodnyckel, ville man att hon skulle berätta vad
som fanns i breven. Hon ska då ha svarat att hon behövde kunna se breven för att berätta om
dess innehåll. Man försökte få henne att medge att hon gjort upp planer för revolution och att
hon haft kontakt med Ehrenström. Hon svarade då att hon inte vidrört politik i andra
sammanhang än när hon fått kännedom om information för att vidarebefordra till Armfelt148.
Enligt Hedvig Elisabeth Charlotta tillstod hon vid förhören att hon var missnöjd med att
Armfelt försvunnit från rikets styrelse och hon trodde att han med sina stora kunskaper var
bättre än någon annan att vara rådgivare till hertigen. Det fanns ingenting i världen hon inte
skulle kunna göra för att Armfelt skulle få tillbaka sin ställning, men lovade att hon inte gjort
något för att påskynda detta149. Lindwall uppger att Rudenschöld led av nervositet och hade
konvulsiva anfall. Hon tilldelades då en läkare. Undersökningen i hovrätten skulle ha börjat
30 december men blev uppskjuten. Den 4 januari 1794 flyttades Rudenschöld till det gamla
kungshuset på Riddarholmen. Hon kom på så vis närmare hovrätten. På kungshuset
bevakades hon av sex man samt en officer från livregementsbrigaden. I hennes eget rum stod
alltid två officerare på vakt150. Ehrenström anger också att hon var strängt bevakad, men att
hon hade god uppfattning om vad som försiggick151. Lyttkens nämner hennes isolering och
menar att det måste ha påverkat en hovdam i hennes ställning att vara så skild från sitt tidigare
liv. Förhören med Rudenschöld hölls på natten så att hon skulle förhindras sova och man hade
inte ens tagit paus på nyårsafton. Av Lyttkens bok kan man dock få den uppfattningen att hon
redan den 3 januari flyttades till gamla kungshuset. Men Lindwall anger att det ska ha skett på
trettondagsafton den 4 januari klockan 9.00. Rudenschöld hade då hotats med ”allmänt
fängelse” av Ullholm152.
Enligt Rudenschölds memoarer fick hon vid förflyttningen meddelande från Hertigen, att om
hon överlämnade kodnyckeln för brevväxlingen samt namngav inblandade personer, så skulle
hon släppas fri. Hon vägrade dock. En timme senare kom polismästaren och meddelade att
hon skulle flyttas från sina rum och in i en publik arrest. Hon fick då sitta i samma arrest som
Ankarström en gång suttit. I rummet fanns en träbänk och två stolar och ingen brasa. Av de
vaktande officerarna fick hon efter förfrågan låna deras ytterkläder för att svepa in sig i när
hon skulle sova. Klockan tre på natten blev hon väckt med förfrågan om ett brev som hon
ombads dechiffrera. Hon vägrade. Man hotade henne då med tumskruvar och handklovar.
Tydligen hjälpte hennes vädjanden och polismästaren släppte saken. Hon översätter dock brev
från brevväxlingen, även om man hela tiden tror att hon döljer något153. Enligt Rudenschöld
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kände polismästaren medlidande med henne och hertigen ser då till att polismästaren inte får
besöka henne mer. Han hann dock berätta för henne att hon följande dag skulle ställas inför
hovrätten. Att Ullholm kom på alltför vänskaplig fot med de arresterade och att det
misstycktes av Reuterholm, bekräftas också av Ehrenströms memoarer154.
Hedvig Elisabeth Charlotta, hertig Karls gemål, har i sin dagbok även hon redogjort för den
arrestering som skedde och hur situationen fortlöpte. I sitt brev från januari 1794 menar hon
att den situation som Rudenschöld hamnat i innebär välförtjänta straff. I hennes brev från
februari verkar hon ha omvärderat något; då menar hon att om man bortser från den brottsliga
gärning Rudenschöld begått så måste man ändå beundra detta hennes ädelmod och syftar på
hur Rudenschöld hanterar att svara i förhören. Detta anser hertiginnan vara Rudenschölds
enda goda egenskap155. Hertigens gemål redogör också för en händelse som ska ha inträffat i
januari 1794 och som finns beskriven hos flera författare. En av de löjtnanter som höll vakt
hos Rudenschöld ska ha uppgivit att han på Norrbro blivit överfallen av fyra män som ”hotat
honom, att såvida han icke läte fröken Rudenschöld återfå friheten, skulle han inom loppet af
några dagar blifva mördad”156. Denna händelse som hertiginnan anser uppdiktad av löjtnanten
eller den som kom med berättelsen, föranledde att både vaktstyrkan hos Rudenschöld och
även högvakten förstärktes. Hedvig Elisabeth Charlotta såg på denna händelse som obetydlig
men såg också att den oroade främst Reuterholm och Sparre som i sin tur vidarebefordrade
den till hertigen. Om Rudenschöld hade haft medaktörer som tänkte befria henne så hade det
väl varit klokare att frita henne alldeles i början av arresteringen, anser hon i sin dagbok. Det
borde ha varit en enkel sak för några beslutsamma män. Händelsen ledde till att man gjorde
sig rolig över regeringen rädsla skriver hon vidare. Hertiginnan beskriver ytterligare en
händelse som ägde rum i slutet av januari där en gästgivare häktades på grund av att han på
sitt värdshus ansetts ha försökt uppvigla besökarna till uppror. Han ska ha sagt att man skulle
göra likadant med kungafamiljen som med kungafamiljen i Frankrike. Hedvig Elisabeth
Charlotta avslutar berättelsen med att ”att jakobismen slagit djupa rötter här i landet”157.
Under den 7-13 januari blev Rudenschöld förhörd näst intill dagligen enligt Lyttkens. Man
vill ha fram vad som stod i breven och hon avgav ungefär samma svar vid alla förhör.
Lyttkens menar att protokollen visar att hon blev hårt pressad och även hotad. Protokollen
visar också att hon gavs utrymme för självständiga svar eftersom man kan uttyda
undermeningen i vad hon ville ha sagt, anger författaren158. Den 19 januari förhördes
Rudenschöld enligt protokoll angående att man ville att hon skulle avslöja innehåll i brev och
chiffer. Det var justitiekanslern Lode, Ullholm samt en notarie som deltog. Rudenschöld sa
sig inte kunna berätta något om innehållet om hon inte har några brev. Man återkom då med
brev som hon bara delvis avslöjar innehållet i, eftersom hon inte vill avslöja landshövding
Lagerbring enligt Lyttkens. Hon blandar alltså delvis ihop korten. Polismästaren Ullholm
pressade henne då ytterligare och menar att det hon sagt i breven om att Armfelt borde flytta
till någonstans i närheten av Sverige för att hjälpa till att förhindra en jakobinsk revolution, är
så graverande att hon lika gärna kan erkänna. Han vädjade till hennes känslor gentemot sin far
vilket gjorde att hon kom med något slags erkännande om att hon ofta skrivit till Armfelt och
talat nedsättande och med hårda ord om regeringen. Detta erkännande ska ha gjorts under
sinnesrörelse. Hon blev också anklagad för att ha försökt avsätta hertigen vilket Rudenschöld
häftigt avvisar och hon gråter när man anklagar henne för planer om revolution159. Efter att
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Rudenschöld började få anklagelser mot sig om att försöka störta hertigen, namnger hon
personer som hon diskuterat politik med och säger att hon till hertigen kunde ge fullständiga
upplysningar om detta. Hon berättade då vid förhör i slutet av december vilka koder olika
personer hade i breven160.
Den 30 januari 1794 ställdes Rudenschöld för första gången inför domare. Hon förhördes
under hela rättegången av riksdrotsen greve Wachtmeister och fick frågor från åklagare och
advokatfiskalen Örbom161. Under de följande förhören passerade Rudenschöld alltid genom
hovrättens kansli och blev på så vis aldrig sedd av utomstående. Förhören som hölls var
hemliga, men ryktesvägen framkom att hovrätten inte ansåg saken vara så brottslig som den
framställts. Man sa också att hon försvarade sig lugnt och väl och med vördnad för hovrätten.
Ehrenström skriver att Rudenschöld såg medtagen ut, men svarade bra162. Rudenschöld
försökte under hela rättegången skydda de övriga inblandade i revolutionsplanerna. Lyttkens
menar att hon till en början försvarade sig bra trots att hon inte hade hjälp från någon
lagkunnig person. Enligt Rudenschölds memoarer fördes hon till hovrätten av soldater och
officerare med dragna sablar. I rummet för rättegångsförhandlingarna fanns förutom
domstolen alltid 30-40 askultanter. Under förhören, från klockan nio på morgonen till klockan
tre på eftermiddagen, måste hon stå upp. Enligt Rudenschöld själv försökte hon alltid
behärska sig innan hon svarade. Detta retade tydligen åklagare Örbom, så att han till slut vid
ett tillfälle skriker ut sina frågor till henne. Hon uppmanades vid upprepade tillfällen att avge
en bekännelse men enligt Lindwall säger Rudenschöld att ”någon plan till revolution hade hon
aldrig känt, än mindre påtänkt och att hon om något brottsligt förehavande icke ägde den
ringaste kunskap”163. Riksdrotsen Wachtmeister var inte nöjd med den bekännelse som
Rudenschöld uppgett inför överståthållarämbetet. Speciellt inte när det gällde den tolkning av
chiffersystemet som hon och Armfelt använt i sin brevväxling eftersom den inte
överensstämde med övriga brev. Wachtmeister ombad henne vara uppriktig och ge den
verkliga tolkningen164.
Eftersom Rudenschöld i sin cell pratade i sömnen och nämnde namn, rapporterades namnen
till hovrätten som tar upp dem i sina förhör. För att undvika att det upprepades stoppade
Rudenschöld en näsduk i munnen om nätterna för att inte avslöja något. Detta gjorde att hon
ideligen vaknade165. I februari 1794 skriver Hedvig Elisabeth Charlotta i sin dagbok att
ledamöterna av hovrätten började få svårt att se hur de ska kunna uttala sig om högmålet. Alla
ansåg att man kunde säga att det planlagts för en revolution av de inblandade, men om inga
andra bevis framkom än de som fanns, skulle det komma bli svårt att avkunna någon dom. I
mars föreslog hovrätten till och med att fångarna skulle hemförlovas och få vara arresterade i
egna rum166.
Lyttkens uppger i sin bok att när Reuterholm såg att det var svårt att få tag på bevis så
försökte han skapa bevis genom att muta vittnen att avlägga vittnesuppgifter. Denna bevisning
höll dock inte167. Hedvig Elisabeth Charlotta beskriver i sin dagbok om en händelse hon fått
berättat för sig om falska bevis. Enligt henne ska en underofficer vid Göta garde ha begått
självmord. I hans ficka hade man hittat en förklaring från honom där han skriver att han av en
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major Bratt som var hertigens spion, förmåtts att avlägga falska vittnesmål mot dem som
arresterats med anledning av sammansvärjningen168. Lyttkens uppger i sin bok Domen mot
Magdalena Rudenschöld att Reuterholm och hertig Karl förmodligen hade censurerat och
gjort axplock från de flesta av Rudenschölds och andras brev. Man plockade helt enkelt bort
det man ansåg som opassande och gjorde sig av med brev169. Han visar på detta genom att ge
ett exempel från den 4 februari när Rudenschöld hade redogjort för brev vilket hon gjorde
otaliga gånger. I ett brev angående frågan om Armfelt skulle komma till Sverige, hade man
plockat bort delar vilket försvårat förståelsen och gjort att brevet kunde tolkas som att Armfelt
definitivt tänkte återvända till Sverige och inte endast på några månaders vistelse som det stod
i orginalbrevet.
Enligt protokollet bad Rudenschöld efter det att förhöret pågått en tid, om att få möjlighet att
läsa något under arresteringen samt att kunna få träffa släktingar. Hovrätten ansåg då att bästa
sättet att få förmildrande omständigheter är att erkänna. Hovrätten skickade Rudenschölds
förfrågan vidare till hertigen som dock inte beviljade några förbättringar av
arresteringsförhållandena. Enligt Lindwall skickade istället Reuterholm en spinnrock till
Rudenschöld. Någon vecka i februari förhördes inte Rudenschöld eftersom hon var sjuk i
feber, yrsel och har konvulsiva rörelser. Förhören fortsatte enligt Rudenschölds memoarer
fram till mars månads slut. Hon förhördes och konfronteras i hovrätten med många olika
personer. Enligt Lindwall infördes i Dagligt allehanda den 28 mars 1794 meddelande om hur
rättgångsförhandlingarna fortlöpte. Detta för att försöka lugna allmänhetens känslor. Enligt
Hedvig Elisabeth Charlotta var allmänheten missnöjd med att inte ha fått någon underrättelse
om rättegången via en kommuniké. Hon menar att de som kämpade för frihetsidealet hade fått
vatten på sin kvarn. Hertiginnan skriver också att hertigen inte kunde hålla personerna
fängslade längre utan rannsakning, något som hertiginnan också menade att Armfelts
anhängare påvisade för att få honom att se oskyldig ut. Det bästa vore enligt hertiginnan, att
så snart som möjligt berätta om ärendet för allmänheten. Dröjsmålet skriver hon berodde på
att saken var så svår att utreda men att det största dröjsmålet berodde på att främmande makt
var inblandad. Hertiginnan hade hört ryktas att den ryske ambassadören greve Stackelberg vid
vistelse i Ryssland, skulle ha sagt att han fruktade att Armfelt var inblandad i saken170.
De första dagarna i april förklarade aktor Örbom att saken var utredd och att man begärt
Rudenschöld frigiven. Hertigen ansåg dock att hon skull vara fortsatt arresterad tills Armfelts
stämningstid var slut den 30 maj. Då skulle Armfelt antingen inställa sig eller dömas i sin
frånvaro. Enligt Lindwall var åklagare och domare förlägna över att inte ha några bevis.
Lindwall menar också att hovrättens medlemmar bearbetades av vänner och bekanta att
avsluta rättegången.
I början av april fick dock Reuterholm tag på brevbevis från brevväxlingen mellan
Rudenschöld och Armfelt. Det var Armfelts brev med hela hans korrespondens under vintern
1792-1793, som beslagtogs genom spionverksamhet. Beslaget innehöll bland annat Armfelts
skrift med rubriken Revolutionsplan samt skrift till kejsarinnan. Den 9 april fick hovrätten
kallelse att sammanträda och så gjorde även hertigen, Gustaf Adolf, Reuterholm med flera
angående det man beslagtagit. Riksdrotsen åkte i galavagn till hovrätten med de beslagtagna
dokumenten som nu hade förseglats. En kunglig skrivelse som författats av Reuterholm, lästes
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upp inför hovrätten och allmänhet där man beskrev att man upptäckt stämplingar mot riket171.
Rudenschöld kallades in till rättegången igen och man påbörjade förhandlingarna. Lyttkens
beskriver att hovrättens tre divisioner var församlade och att allmänheten hade fått tillträde.
Hertigen ville nu enligt ett förordnande att hovrätten skulle skynda på förhandlingarna vilka
skulle ske offentligt172. Förhören med Rudenschöld denna dag blev dock kortfattade eftersom
inte hovrätten hunnit sätta sig in i materialet173.
Under de följande tio dagarna hade hovrätten mycket att göra med att läsa alla papper och
brev som upphittats som bevis. Den 19 april ansåg åklagare Örbom att han fått tillräckliga
bevis i breven mellan Rudenschöld och Armfelt och han begärde att Rudenschöld skulle
förhöras. Man bad henne i inledningen att avge en fullständig bekännelse. Den 29 april får
hovrätten också veta att översten Jan Fredrik Aminoff som hade arresterats i Schweiz, nu satt
fängslad på Riddarholmen. Förhören med honom startade den 30 april eftersom man hittat
bevis mot honom174. Efter att aktor och riksdrotsen återigen förhört Rudenschöld ingående om
innehållet i breven, avlade hon slutligen en fullständig bekännelse. Detta skedde efter att
riksdrotsen pressat henne om hennes eget ansvar i händelserna. Lyttkens menar att även den
press hon känt av att ha suttit fängslad och förvarad under lång tid, kan ha varit orsak till att
hon föll i gråt175. I samband med hennes fullständiga bekännelse hade man uppvisat
egenhändigt skrivna brev där hon haft planer på att bege sig till Ryssland för att få stöd av
kejsarinnan med revolutionsplanen. Om inte hon kunde få kejsarinnans stöd i detta så kanske
åtminstone kejsarinnan kunde hjälpa Armfelt att kunna lämna sin post i Neapel och låta
honom få underhåll från Ryssland176. Hon ansåg vid bekännelsen att hon begått brott eftersom
hon av blind tillgivenhet för baron Armfelt, inte berättat vad han anförtrott henne. Hon
erkände också de brev skrivna av henne till Armfelt som man upphittat på Armfelts gård
Lindnäs, enligt Ehrenström. I dessa brev diskuterades Rudenschölds graviditet då hon var
gravid med Armfelts barn. En präst vid namn Petrejus hade fått Rudenschöld att erkänna brev
där hon hade planer på att fördriva fostret. Hennes erkännande ska ha skett under häftig
sinnesrörelse. Enligt Hedvig Elisabeth Charlotta så fick Reuterholm i detta ett tillfälle att
hämnas på Rudenschöld för de hånfulla ord hon skrivit om honom i sina brev. Dessa brev
som rörde fosterfördrivningen, blev tagna till protokollet vid förhören samt upptryckta och
sålda till allmänheten177. Ehrenström skriver att Reuterholms handlande väckte sympati för
Rudenschöld, när han lät trycka upp breven178. Hedvig Elisabeth Charlotta beskriver i sin
dagbok för maj månad att hon trodde att hertigens dom skulle bli hård. Hon menade att
hertigen skulle låta sig påverkas av Sparre och Reuterholm till hårdhet och hämndbegär.
Hertiginnan beskriver att dessa män vid tillfället var så uppskrämda att de skulle kunna begå
vilka grymheter som helst. Sparre och Reuterholm ska ha menat att om inte någon av de
inblandade dömdes till döden skulle det inte längre vara säkert för kungafamiljen eller dem
själva179.
Ehrenström erkände också slutligen alla sina brev till Armfelt, efter påtryckning av
Rudenschöld180. I Rudenschölds memoarer berättar hon att hon fick ta del av brev där Armfelt
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skrivit nedsättande om henne, men att hon trots det inte lämnade ut honom inför hovrätten. I
hovrätten förklarade också drotsen Wachtmeister att hennes huvud skulle komma att falla.
Rudenschöld föll även i hovrätten ned till golvet i fasliga konvulsioner som varade i 24
timmar.
Förhandlingarna fortsatte enligt Rudenschöld tills allt var utrett. 19 juni avgav åklagaren sitt
slutpåstående mot Rudenschöld, Ehrenström och Aminoff181. Det författades av Reuterholms
privatsekreterare Edman och skulle undertecknas av Örbom. Örbom hade tidigare författat ett
slutpåstående som förkastades av Reuterhom eftersom det ansågs för milt. Edmans skrift
yrkade på förlust av adelskap, gods, liv och ära. Tillsammans med övriga dömda Ehrenström
och Aminoff, författade Rudenschöld i juli sina förklaringar – besvärsskrifter - enligt
Lindwall. Dessa uppgick till 74 sidor, varav Rudenschölds bestod av ett ark182. Enligt Hedvig
Elisabeth Charlotta erkände Rudenschöld i besvärsskriften öppet sin skuld och att anledningen
till skulden var hennes kärlek till Armfelt och längtan efter honom. Konspirationsplanerna
hade hon ansett som fantasier som det inte skulle bli något av med. Hon hade heller aldrig
haft någon avsikt att skada den kungliga familjen eller hertigen, och hon ångrar sig också
djupt och hoppades på att bli förlåten183. Reuterholm försökte, enligt Lindwall, påverka
riksdrotsen och bisittarna i domstolen till ett så strängt straff som möjligt. Reuterholm lät
författa en besvärsskrift för att få till strängare straff för de åtalade184. Trots detta blev domen
mildare. Den 22 juli dömdes Rudenschöld till döden. Utslaget hade fattats i hovrätten och
föredrogs sedan för högsta domstolen. Regeringen hade därefter tillstyrkt utförandet185.
Den 30 juli kallades Rudenschöld och övriga dömda för att få höra sina domar. Rudenschölds
frikännelse från dödsstraffet röstade fram med endast en rösts marginal. Detta berättas i
Rudenschölds memoarer. Regeringen ville dock att det skulle vara jämlikt i voteringen innan
drotsen lagt sina båda yttranden och man beslöt ha omröstning dagen därpå. Enligt
Rudenschöld blev en av ledamöterna övertalad och det röstades slutligen för ett dödsstraff.
Domen skulle förkunnas för öppna dörrar och Rudenschöld tilldelades en av sina bästa
klänningar inför stunden. Från hertigen och Reuterholm fick hon beskedet att hon kunde
slippa inställa sig inför hovrätten, men hon vägrade denna eftergift. Omringad av 60 vakter
samt fyra officerare gick Rudenschöld till hovrätten. Överallt på vägen dit stod åskådare.
Rudenschöld fick stå främst vid övre änden av bordet när domarna upplästes. Hela förfarandet
ska enligt vittne ha tagit tre timmar och de åtalade fick under tiden stå. Drotsen vände sig
sedan till var och en av de anklagade och informerade om möjligheten att vända sig till
regeringen, för att inlämna sin förklaring och bönfalla om nåd. Rudenschöld ska då ha svarat
att hon inte förväntade sig någon ändring av domen eftersom hon inte hade någon rättvisa att
hämta. Domen skulle därefter lämnas till Högsta domstolen för prövning och därefter till
konseljen. Denna process pågick till slutet av september, enligt Rudenschöld. Rudenschöld
hade möjlighet att lämna nådeansökan, vilket hon dock inte gjorde enligt Lindwall. Enligt
Hedvig Elisabeth Charlotta lämnade dock Rudenschöld in en nådeansökan i september 1794
och i Riksarkivet finns en skrift från Rudenschöld som daterats till 22 september186. En
böneskrift från Rudenschölds mor till konungen, författad av en handsekreterare Silverstolpe,
lämnades också enligt uppgift från Lindwall187.
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Lindwall berättar om en Rotschild som ska ha angett att Högsta domstolen den 16 september
började arbeta med målet. De försökte skynda sig med detta innan prinsessan Sofia Albertina
skulle återvända hem från utlandet, och då var det bra om Rudenschöld var ur vägen. Sofia
Albertina försökte brevledes vädja för Rudenschölds sak till hertigen. Detsamma gjorde
Hedvig Elisabeth Charlotta, hertig Karls gemål188. Enligt Ehrenström så var hertigen vid tiden
inte så förbittrad på Rudenschöld, men desto mer på Ehrenström189. Även Rudenschölds syster
Caroline Ehrencrona försökte vädja hos hertigen. Å den andra sidan fanns Reuterholm som
inte ville att straffet skulle bli för milt. Han ska i brev ha kallat Rudenschöld för ”otäckan”190.
Den 22 september kom domarna mot de inblandade som lästes upp av hertigen, och
Rudenschölds straff omvandlades till schavottering i en timme och livstid på spinnhus efter
diskussion i konseljen. Rudenschöld dömdes enligt tredje paragrafen i förräderibalken som
delaktig i Armfelts förräderi under det att han, enligt första paragrafen, betraktades som
gärningsmannen. Hovrätten kom fram till följande domslut:
Ehuru fröken Rudenschöld med sådana skäl och bevis som i mål av sås vår
beskaffenhet som detta för gällande antagas kunna, icke finnes besvärad att hava, till
befrämjande av de i omförmälte måtto till hennes kunskap, förrädiska förehavanden
och anstalter någon åtgärd vidtagit, prövar dock hovrätten i förmåga av 3 § jämförd
med senare momentet i 1 § 4 kap. Missgärningsbalken, den fröken Magdalena
Charlotta Rudenschöld, som således ägt kunskap om stämplingar men sådant till
farans förekommande, icke vederbörligen yppat eller avvärja sökt, för en slik
medvetenhet gjort sig förlustig av adligt stånd och att hon, Magdalena Charlotta
Carlsdotter skall mista liv, ära och gods samt varda halshuggen191

Armfelt dömdes för att han:
i egennyttiga avsikter skulle ha stämplat med inländska personer och dessutom
uppmanat utländsk makt att med väpnad hand befordra ändring i rikets närvarande
på antagna edligt besvurna lagar och Gustaf III: s testamentariska förordnande
grundade styrelse och regeringsförfattning, vilka baronens anslag varit till de för
riket och dess självständighet vådligaste följder ledande. Med denna motivering
dömdes Armfelt för förräderi mot konung och rike192

Paragraferna som låg till grund för hovrättens dom hade följande lydelse:
§ 1. Förer någon avog sköld emot riket, eller gör någon våldsgärning å rikets konung
och herre, drottningen eller deras barn eller varder tillvunnen att stämpla någon,
antingen med inländsk eller utländsk man emot konungen och riket till deras skada
och fördärv eller försöker att förråda rikets undersåtar, land eller folk, krigsmakt,
fästningar, förrådshus, skepp och annat slikt, då bör han och alla de med honom i
samma gärning och uppsåt voro, mista högra hand, halshuggas och steglas och
gånge deras gods i löst och fast under kronan. Gitte de ej skada göra, mista ändå liv,
ära och gods.
§ 2. Styrker eller främjar någon sådant förräderi med brev råd eller hjälp, vare lag
samma.
§ 3. Vet man förrädiska stämplingar å färde vara och dem ej avvärjer så mycket han
kan och förmår eller i tid ej upptäcker, vare och under samma straff193
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Reuterholm hade också genom uppmaningar till rikskanslern Sparre förmått honom att föreslå
spöstraff för Rudenschöld, vilket innebar att bli fäst vid skampålen och få trettio par ris. Detta
opponerade sig hertigen emot och riksdrotsen instämde att straffen var nog stränga. Det
föreslagna risstraffet omvandlades istället till att stå vid skampålen, enligt Rudenschölds
memoarer. Hon schavotterade den 24 september 1794. Rudenschöld tillbringade därefter två
år på spinnhuset i Stockholm, men benådades sedan av hertigen. Fullständig frihet fick hon
1797.
Hedvig Elisabeth Charlotta skriver i sina dagböcker om en uppgift som inte förekommer i de
andra källorna om rättegången, varken i Tegnér, Lindwall eller Lyttkens böcker. Hertiginnan
skriver att Rudenschöld bestraffades för så kallad avortering - fosterdrivning. Enligt Hedvig
Elisabeth Charlotta hade hertigen enligt protokollen lovat att denna förbrytelse skulle tystas
ner194.
Lindwall anger att rättegångsprotokollen trycktes upp till allmänheten under förloppet. De
hade titeln Kongl. Maj: t och Rikets Svea Hofrätts Protocoller uti Undersökningsmålet,
angående Förrädiska Stämplingar, hwarföre åtskillige Personer tilltalte och häcktade blifwit.
Även rättens utslag i målet och advokatfiskalämbetets besvär trycktes upp och så även Utdrag
af de hufwudsakeligaste Handlingar. Eftersom den första volymen som trycktes var på så
mycket som 850 sidor, trycktes också ett sammandrag upp av den första volymen.

5.1 Domen
Under följande rubriker kommer Rudenschölds dom samt roll och handlingar och de
händelser hon var inblandad i att diskuteras.
Magdalena Rudenschöld dömdes enligt tredje paragrafen i förräderibalken som delaktig i
Armfelts förräderi mot konung och rike. Ehrenström uttalade sig efter domslutet att vem som
helst kunde se att de dömda inte var förrädare, utan enbart hade verkat för att hylla den döda
kungen och hatat hans motståndare och mördare195. Elof Tegnér avhandlar rättegången
översiktligt i sin biografi om Armfelt och menar att förmyndarregeringen med Reuterholm i
spetsen gjorde stor affär av något som egentligen inte hann bli någon sammansvärjning. Och
omnämningen ”sammansvärjning” som dessa förhållanden döptes till redan i december 1793
har levt kvar som begrepp redan från start. Tegnér menar att de förhållanden och de brev han
undersökt och lyft fram visar, att Armfelt var en man med stora planer och som ständigt hade
nya förändringar på gång. Rudenschöld, Ehrenström och Aminoff var personer som gärna
drogs med av Armfelts idéer. Men som sagt, några bestämda överenskommelser och planer
som sattes i verket blev det aldrig av Armfelts idéer. Det rörde sig enligt Tegnér om några
personer som försökte påverka den allmänna meningen och vinna olika personers åsikter för
sin sak och de arbetade, som de trodde i Gustav IV Adolfs intressen. Tegnér ser hela
processen som ett uttryck för förmyndarregeringens rädsla vid tiden för de revolutionära
tankar som fanns i omlopp i världen, samt Reuterholm begär efter hämnd på dem som
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kritiserat hans styrelsesätt196. Trots detta dömdes flertalet inblandade till fängelsestraff och
miste titlar och ställning.
Lyttkens uttalar sig i sin bok angående domarna som utdömdes över de inblandade. Han
ställer sig frågan om inte domslutet över Rudenschölds var följder av förmyndarregeringens
påtryckning. Klart är att Reuterholm försökte påverka rättens medlemmar och hertigregenten
för att få till hårdare straff. Detta har i litteratur setts som en del av Reuterholms mycket
dominanta, rentav diktatoriska styrelsesätt. Lyttkens ser domen som felaktig och förmodligen
ett utslag för påverkan på domstolen. I och med 1772 års regeringsform så hade regeringen ett
starkt inflytande vid rättsliga processer. I fallet med Armfeltskonspirationen fanns två av
regeringens ledamöter med vid förhandlingarna och därefter så skulle målet slutligen avgöras
i hertigens konselj. I och med detta anser Lyttkens att det blev ett starkt tryck på hovrätten och
Högsta domstolen. Att straffen för högmålsbrott ofta utdömdes som dödsstraff men senare
fick andra omvandlade straff, är något som beskrivs av Jonas Nordin i hans undersökning. Så
skedde också i detta högmålsbrott. Alla de inblandade fick sina straff ändrade även om dessa
straff var nog så hårda. I litteratur kan man ibland stöta på beskrivningen av hur Ehrenström
fick sitt straff förvandlat när han stod inför bödeln. Denna beskrivning är riktig så till vida att
Ehrenström fick sin straffändring uppläst för sig när han stod inför bödeln, men enligt
Ehrenströms egna memoarer kände han till straffändringen redan innan han steg upp inför
bödeln och hade fått den meddelat sig i cellen. Detta skedde samma dag som avrättningen
skulle ske. Ett straff nog så hårt kan man tycka.
Behandlingen av Magdalena Rudenschöld i och med arresteringen och förhör väckte sympati
enligt exempelvis Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok. För gustavianerna som grupp fanns
det dock inte samma sympati. De som skulle fälla utslaget i domen hade inte gustavianernas
politiska åsikter vilket förmodligen bidrog till domen.

5.2 Magdalena Rudenschölds roll och handlingar
Som mycket ung får Rudenschöld en plats vid hovet. Hon är 17 år och blir snabbt omtyckt.
Enligt vad hon själv uppgett i sina memoarer visar både hertig Fredrik och hertig
Karls intresse för henne och hertig Fredrik ska ha friat till henne den första tiden vid hovet.
Hon får både Gustaf III: s förtroende men framförallt också Armfelts kärlek. Armfelt blev
med tiden en av rikets mäktigaste män och stod Gustaf III mycket nära. I sina memoarer
uppger Rudenschöld att hon förde politiska samtal med Gustaf III och fick hans förtroende,
bland annat om ett eventuellt krig mot Frankrike. Detta gör att man kan anta att hon fanns
med och var delaktig i samtal som fördes om politik av olika slag och att hon genom detta, till
viss del, blev insatt i politiska frågor. Att hon fick Gustaf III: s förtroende i denna sak behöver
förstås inte betyda att det var sina innersta tankar han beskrev för henne. Rudenschöld uppger
också att hon ska ha försökt bibehålla balansen i vänskapen mellan Gustaf III och Armfelt, då
de ibland var oense. Tegnér låter berätta att när Gustaf III: s popularitet sjönk så var
Rudenschöld en av få kvarvarande som fortfarande beundrade honom och stod upp för
honom.
Efter Gustaf III: s död påbörjar en maktkamp mellan vilka positioner som Gustav III: s före
detta medarbetare ska ha samt hur hertigens organisering av regeringen ska se ut. I och med
detta blir Armfelts position osäker och han förlorar makt. Vid hovet talar man illa om Gustaf
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III: s tidigare medarbetare och Rudenschöld ska då ha visat på vems sida hon stod.
Rudenschölds stöd till Armfelt påbörjas nu och hade kanske funnits redan innan. De hade
tidigare förtroligt brevväxlat under Rudenschölds graviditet och det verkar som Armfelt var
henne behjälplig med att försöka göra fosterfördrivning. När Armfelt ska skickas ut på
uppdrag i Europa vill hon att Armfelt ska stanna i Sverige, vilket förmodligen hade blivit
ohållbart med anledning av hans politiska åsikter. Hon försöker då avkräva hertig Karl besked
över vad som ska hända med Armfelt framöver. Hon visar pondus och styrka när hon försöker
avtvinga hertigen en försäkran om en god position för Armfelt. Hertigregenten ska dessutom
ha visat ett stort intresse för Rudenschöld och varit kär i henne vilket det publicerade brevet i
Gömdt är icke glömdt IX visar. Denna kärlek framträder när Armfelt kommit på avstånd.
Kretsen kring hertig Karl såg hur Rudenschöld hade en hållhake på Hertigen och var oroliga
för vad hon kunde ställa till med. Å andra sidan fanns exempelvis Toll som tyckte att hon
skulle inleda ett förhållande med hertigen för att kunna förse gustavianerna med information.
Denna mellanposition gjorde att Rudenschöld inte trivdes och tyckte att situationen var svår.
Hon kom genom denna sin ställning i kläm mellan olika viljor. Trots att det var hertigregenten
som ville ha henne till älskarinna vägrade hon. På så vis skaffade hon sig ovänner från flera
håll. Hon uttryckte i sina memoarer när hon flyttade ifrån hovet ut på landet, att hon i och med
det skulle komma bort från affärer. Man kan få den uppfattningen att denna mellanposition
som hon hamnade i var slitsam och att hon önskade komma bort från detta. Hertig Karls ville
hjälpa henne med ekonomiska medel, men hon vägrar ta emot pengarna. Detta uppger hon i
sina tryckta memoarer var något som han aldrig förlät henne.
Innan Armfelt lämnar Sverige är Rudenschöld honom behjälplig med att skriva dokument i
hans bostad. Till hertigen säger Rudenschöld att de ägnat sig åt kärleksaffärer, eftersom de
hade ögonen på sig och man misstänkte att Armfelt planerade något. Kanske ägnade de sig åt
kärleksaffärer, men enligt Tegnér så kan det inte enbart ha varit fallet och i detta for alltså
Rudenschöld med osanning. Rudenschöld hjälpte Armfelt vid den här tiden att författa
material som skulle hylla Gustaf III och Tegnér menar att ett första utkast till Prospectus bar
hennes handstil. Denna skrift upprörde förmyndarregeringen. Rudenschöld och Armfelt förde
senare en intensiv korrespondens när han lämnat Sverige. Armfelt vill att Rudenschöld ska
vara honom behjälplig i brevväxling mellan olika personer. Hon skulle överlämna brev och ta
emot svar. För en del av breven skulle chiffer användas. Armfelt ville bland annat försöka
komma i kontakt med Gustav IV Adolf och tidigare medarbetare och gustavianer.
Rudenschöld ska först ha visat rädsla när Armfelt ber henne bli mellanhand för brevväxling
till olika personer. Han övertygar henne dock om att Gustaf Adolf ska beskydda henne och
själv vädjar han till hennes känslor att hon på så vis visar sin vänskap för honom.
Armfelts och Rudenschölds bekantskap hade funnits ett bra tag och de hade kommit nära
varandra när tiden för brevväxlingarna och brevhanteringen startar. Hela historien visar hur
blint hon litat på Armfelt och att hon utförde saker för honom på uppmaning, trots att det
innebar risker för henne. Armfelt ville ha information om de förhållanden som var i riket och
detta delgav hon honom. Enligt Tegnér var hon egentligen inte intresserad av
statangelägenheterna men hon ville veta vad som upptog Armfelts tid och tankar och ville
komma honom nära. Trots detta påstående från Rudenschöld som Tegnér uppger så får man
ändå genom de olika beskrivningarna från henne och från andra den uppfattningen att hon är
upplyst och delaktig i samtal om statsangelägenheter. Lindwall uppger att även om det var
Armfelt som lade upp planer, så kom Rudenschöld också med förslag vilket visar på initiativ i
politiska frågor. Hon ska vid ett tillfälle ha uttryckt sig positivt om våldsamma handlingar när
det gällde att ta makten, men samtidigt varit tveksam till Armfelts tankar om samarbete med
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Ryssland. Armfelt ber henne också försöka ta kontakt med dalkarlar för att försöka finna stöd
för hans planer. Trots sin sociala position som hovdam och att hon förmodligen inte alls
kände till hur hon skulle kontakta allmogen, hade hon modet att försöka börja hjälpa Armfelt
med detta. Ehrenström ska dock ha rått henne att låta bli eftersom det var farligt.
Armfelt kom längre och längre från styret i Sverige och han hade starka känslor för det löfte
han avgett till Gustaf III på hans dödsbädd, att han skulle vara Gustaf IV Adolf trogen. Denna
sak är något som upptar breven. Rudenschöld får agera mellanhand och försöka smuggla in
brev till Gustav IV Adolf för att Armfelt ville komma i kontakt med honom. Detta visade sig
vara mycket besvärligt. Rudenschöld var medveten om faran i detta försök till brevkontakt
med den omyndige kungen och när hon vid ett tillfälle blir skrämd för att bli ertappad, förstör
hon brevet. Armfelt ville också byta ut regeringens medlemmar och detta diskuterades i
brevkorrespondens. Både Armfelt och Rudenschöld visade med tydlighet att de var Gustaf III:
s tankar trogna och de bar förmodligen fortfarande med sig positiva erfarenheter av Gustaf III:
s glansfyllda tid, eftersom de tillhörde de personer han lät solen skina över. Breven från
Rudenschölds och Armfelts korrespondens skulle senare komma att bli offentliga och man
försökte vid rättegången få Rudenschöld att erkänna att breven hade haft innehåll av
samhällsomstörtande planer. Något som i början blev svårt att få bevisat för
förmyndarregeringen eftersom breven delvis författats med chiffer. I det som offentliggjordes
vid rättegången visades att de så kallade gustavianerna hade diskuterat politik. Något som
statssekreteraren Ehrenström ansåg inte var fråga om någon konspiration utan bara ett bevis
för att man vårdade kungens minne. Den som enligt brevkorrespondensen hade stått för de
mest vidlyftiga planerna var Armfelt. Hans önskan var att byta ut regeringen. Detta sågs
förstås som provocerande av förmyndarregeringen med hertig Karl och Reuterholm.
Alltsammans handlade förstås inte bara om ett lands förändrade förhållanden utan handlade
också för de inblandade, om maktpositioner. Armfelt var också känd för att inte skräda orden
och han förlöjligade de styrande i Sverige i sina brev.
Rudenschölds tid från ung hovfröken till brevskrivare och förmedlare av brev, visar att hon
hade ganska mycket mod. Det verkar också som att när hon en gång fått ett förtroende så höll
hon fast vid det. Att hon fortsättningsvis efter Gustaf III: s död kvarhöll sina åsikter och
ansågs för att vara gustavian, får förmodligen ses som ett utslag av att hon hade varit Gustaf
III nära och att de varit förtroliga med varandra. Den största orsaken till hennes fortsatta
verksamhet med den gustavianska saken berodde troligtvis mest på Armfelt. Han hade varit
hennes kärlek från det att hon var mycket ung och de hade fått två barn gemensamt. Trots att
han var gift och hade barn med Hedvig de la Gardie, och inte längre kunde ha sin anställning i
Sverige, var det honom hon var intresserad av. Samtidigt måste man i Rudenschöld se en
kvinna som var upplyst, visste vad hon gjorde och kom med egna initiativ.
Sammanfattningsvis kan man säga att Rudenschöld var medveten om att hennes behjälplighet
med förmedlingen av breven kunde vara en farlig verksamhet att delta i, men att hon i sin
beundran för Armfelt lät sig övertalas. Breven rörde bland annat förändringar av regeringens
sammansättning samt hur man skulle komma i kontakt med Gustav Adolf för att få honom
bortgift med en rysk prinsessa. Något som Rudenschöld kände till. Hon uttalade sig också i
brevväxlingen negativt och ibland förlöjligande om förmyndarregeringens medlemmar.
Hennes roll av delaktighet är tydlig även om det är Armfelts handlingar och planer som mest
efterfrågas senare i rättegången och vid förhör. Rudenschöld stödjer och är med om dessa
planer för det mesta även om hon i fråga om kontakt med Ryssland är tveksam. Hon kommer
även med egna förslag och har åsikter. Armfelts planer och idéer var många men det blev
inget av dessa idéer och politiska planer som han hade med de övriga i gruppen.
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5.3 Vad hände sen?
Den 16 november 1799 blev Armfelt genom en kunglig skrivelse från Gustav IV Adolf åter
tagen till nåder och fick tillbaka liv, ära och gods. Han hade då hela tiden övriga dömda i
Armfeltsaffären suttit fängslade, befunnits sig ute i Europa och i Ryssland om dock med något
begränsad rörelsefrihet. Efter att Ehrenström och Aminoff suttit på Carlstens fästning 1798
fick Aminoff åter bli chef för Björneborgs infanteri och blev senare generalmajor. För
Ehrenströms del skulle det dröja till juni 1800 innan han fick tillbaka namn, heder,
dekorationer med mera197. Alla dessa tre herrar kunde senare fortsätta sina karriärer i svensk
tjänst under en period men Armfelt och Ehrenström arbetade också senare i rysk tjänst. För
Rudenschöld gick det inte riktigt på samma sätt. Hon satt enligt sin självbiografi i arrest på
spinnhuset i ytterligare 23 månader. Hon fick det dock bättre beställt än övriga fångar på
anstalten. Vänner och bekanta till Rudenschöld hade samlat in medel för att möblera upp ett
par rum och kök på spinnhuset och hon hade en viss frihet att kunna gå ut på gården utanför.
Hon hade också tillgång till en piga198. Den 21 juni 1796 fick Rudenschöld lämna fängelset
och blev formellt benådad ett par dagar senare. Av hertigen fick hon för sitt lidande ett
hemman på Gotland och fick genom ett skriftligt löfte lova att inte lämna Gotland utan
kungligt tillstånd. Den första akt Gustaf IV Adolf undertecknade som myndig var
Rudenschölds frigivande. Hon bodde senare i Stockholm men efter att där på sätt och vis
blivit utskämd genom en relation med en betjänt, får hon medel från Armfelt för att flytta
utomlands bland annat till Schweiz. Rudenschöld levde där under flera år för att senare
återvända till Sverige där hon var bosatt hos sin bror och senare i Stockholm igen. Där levde
hon under knappa förhållanden och hon avled den 5 mars 1823.

6. Diskussion
Syftet med undersökningen har varit att jämföra Magdalena Rudenschölds roll och handlingar
i konspirationsplanerna mot förmyndarregeringen, mot vad hon enligt protokollen dömdes
för. Rudenschöld dömdes enligt tredje paragrafen i förräderibalken som delaktig i Armfelts
förräderi under det att han, enligt första paragrafen, sågs som gärningsmannen. Hon dömdes
för förräderi mot konungen och riket. Så som Rudenschöld roll och handlingar var under
kontakten med Armfelt så innebar de att hon hjälpte honom att förmedla brev. På så sätt blev
hon delaktig och försökte inte som det står i tredje paragrafen i förräderibalken, förhindra
några stämplingar mot regeringen. Istället erbjöd hon sig till olika handlingar som exempelvis
att resa till Ryssland eller att försöka kontakta dalkarlar för Armfelts räkning. Frågan är om
Rudenschöld såg sina handlingar som att de skulle vara skadliga för riket och kungen.
Tvärtom så ansåg sig Rudenschöld och Armfelt arbeta för Gustav IV Adolfs bästa., anser jag.
De hade exempelvis som önskan att förkorta Gustav IV Adolf myndighetstid. Jag kan delvis
hålla med Ehrenström om att planerna och brevväxlingen mest var en partisak. Men
Rudenschölds planer på kontakter med Ryssland samt försök till kontakt med dalkarlar, kunde
197
198

Boëthius, sid. 454 och 458
Inlaga till överståthållaren daterat 19 april, 1796, Kungliga biblioteket

46

också ha lett till farligheter och konflikter för riket. Trots att de kanske ansåg sig arbeta för en
god sak, så var det ändå förmyndarregeringen som var de som styrde i Sverige och som var
istället för kungen och vars lagar de hade att rätta sig efter.
Domslutet att Rudenschöld var delaktig i Armfelts förräderi stämde enligt mig, eftersom
Rudenschöld hade hjälpt Armfelt att förmedla brev mellan olika personer som Armfelt ville
kommunicera med angående politiska planer. En av dessa personer Rudenschöld försökte
kontakta var Gustav IV Adolf som hon ville få att skriva under brev där han ställde sig positiv
till Armfelt som person inför den ryska kejsarinnan. Denna ryska kontakt skulle enligt
gustavianerna, men kanske mest Armfelt, bli deras stöd för att en ny regering skulle tillsättas.
Kejsarinnan nekade till dessa kontakter, men man måste också se allvaret i om Ryssland hade
intresserat sig för att utöva påtryckningar på Sverige för vilket styre landet skulle ha. Detta
allvar måste förmyndarregeringen i Sverige ha förstått. Att det bör ha skett kontakter visar
Hedvig Elisabeth Charlottas anteckningar där hon omtalar att brev skickades tillbaka till
kejsarinnan eftersom regeringen ville undvika konflikt.
I övrigt deltog Rudenschöld i politiska diskussioner genom den brevväxling hon förde med
Armfelt. Hon var förmodligen också delvis medförfattare till ett utkast av en skrift vid namn
Prospectus vilken ansågs förtala förmyndarregeringen i Sverige. Men det blev inte mycket av
alla de planer som Armfelt diskuterade med Rudenschöld. Ingenting blev igångsatt. Så med
tanke på detta så verkar inte det straff som Rudenschöld fick stå i proportion till de handlingar
hon utförde i mina ögon sett. Förmodligen gjorde de oroliga tiderna som då var att man
dömde alltför hårt. Samtidigt får man förstå att de politiska omvälvningarna gjorde både
allmänheten och makthavarna spända. Jag tänker då närmast på tidigare krig som Sverige
varit inblandat i men också Frankrikes revolution och det krig som pågick. Mordet på den
svenske kungen Gustaf III hade också varit en omskakande händelse.
En fråga man kan ställa sig är om inte domen också blev hård eftersom ledamöter av
regeringen fanns med vid rättegångsförhandlingar och att i konseljen fanns hertig Karl som
tidigare blivit ratad av Rudenschöld. Å andra sidan var rättegångsprocessen vid tiden
uppbyggd på det sättet att hovrätten, högsta domstolen och sist konseljen dömde. Det kan
även tyckas orättvist, vilket också Ehrenström uttrycker, att de som befann sig i Sverige och
blev arresterade till skillnad från Armfelt tvingades sitta fängslade och fick lida ett mycket
större psykiskt och socialt straff än Armfelt. Rudenschöld blev senare sedd över axeln av de
kretsar hon tidigare umgåtts i. Detsamma gällde för Ehrenström som en tid fick sitta isolerad.
Armfelt å sin sida kunde ute i Europa göra nya bekantskaper och leva ett annat socialt liv,
samt så lyckades han hålla bestraffningen på avstånd. Rudenschöld senare liv kan ses som en
utförsbacke på grund av konsekvenserna med relationen till Armfelt.
Domen mot en hovfröken och kvinna upprörde allmänheten vid tiden. Rudenschölds
påstående att hennes kärlek till Armfelt var orsaken till de handlingar hon utförde är något
som levt kvar genom hennes själbiografi och andra texter, vilket romantiserat händelserna.
Denna bild anser jag förändrats för mig genom det material jag gått igenom. Rudenschöld var
inte bara ett offer för omständigheterna.

7. Avslutande kommentarer
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Det har gått ungefär 60 år sedan något större forskningsarbete skrevs om Rudenschöld vilket
innebär Lyttkens bok från 1950. Lyttkens har koncentrerat sig på rättegången och domen mot
Rudenschöld till skillnad från Lindwall som mer beskriver både händelserna före och efter
rättegången i Magdalena Rudenschölds liv. Genom Lyttkens kan man få en god förståelse av
hur rättegången förlöpte och vad som där sades. Som jurist har Lyttkens också haft kännedom
om hur situationen i hovrättsförhandlingar fortlöpte vilket gjort att han kunnat bidra med sin
kunskap. I slutskedet av sin bok diskuterar han domen och stöder sig på olika källor i sina
åsikter. Ibland kan Lyttkens bok dock få en karaktär av att vara omodern som i de fall när han
uttrycker sig angående olika personer som förekom i händelserna. Uttryck som att Reuterholm
och Gustaf III var ”sexuellt defekta” eller att Armfelt hade symptom av att vara psykiskt
defekt och var en ”hysteriker” känns väl som att de kommer från 1950-talets världsbild.
Angående Magdalena Rudenschöld uttrycker sig dock Lyttkens positivt och anser att hon i
rättssalen visade sig vara en klok och intelligent person.
Lindwalls bok från 1917 skrevs för 94 år sedan. Något som framförallt syns på språket.
Liksom Lyttkens har Lindwall sina källhänvisningar i slutet vilket kan göra det svårt att veta
varifrån uppgifterna är hämtade. Citat från Rudenschölds memoarer syns dock ganska tydligt.
I Lindwalls bok kan man få en känsla av att hon mycket lutar sig på Tegnérs beskrivningar.
Lindwall för också emellanåt fram personliga åsikter om Rudenschöld vilket är svårt att veta
varifrån de är hämtade. Bägge dess ovanstående böcker har en skönlitterär karaktär vilket kan
kännas ganska positivt då de på detta sätt förmodligen mer tilltalade eventuella läsare då
böckerna kom ut. Övriga böcker som använts för att få kunskap om Rudenschöld är Elof
Tegnérs biografier om Armfelt från 1883 och 1884. Tegnérs arbete om Armfelt är gediget och
omfattande. Det som idag mest kan minska tillgängligheten för en läsare är dåtidens språk
med lite omständliga meningar och ordval. Tegnér förhåller sig ganska objektiv i sina
beskrivningar om Armfelt och de händelser som utspelade sig vid tiden för
Armfeltskonspirationen och man får ingen känsla av att han ogillar personen i sin biografi.
Positivt var också att Tegnér hade haft tillgång till Rudenschölds otryckta memoarer. Dock
måste informationen angående Tegnérs medverkan till att brev brändes betraktas som sorglig
och som en förlust för eftervärlden.
Arbetet med att söka kunskaper om Magdalena Rudenschölds roll och handlingar i
Armfeltskonspirationen, samt den dom hon dömdes för, har varit intressant läsning. Det kan
konstateras att tiden för läsning av de otryckta rättegångshandlingarna från Riksarkivet, blev
för snävt tilltagen. Läsningen av materialet från Riksarkivet påbörjades för sent med tanke på
det arbete som krävdes med att läsa textens ålderdomliga stil med svåra ord, språk och de
bokstäver som användes vid tiden. Dessutom innehöll rättegångshandlingarna en svårtydd
handstil. De otryckta breven som användes från Kungliga biblioteket var betydligt lättare att
tyda. Intressant vore alltså att vid något tillfälle och oberoende av tidsaspekten, ytterligare
studera otryckt material om Magdalena Rudenschöld. Trots detta anser jag att jag fick en
ganska god bild av Rudenschölds roll och handlingar samt det som hände i vid rättegången
genom Tegnér, Lindwall och Lyttkens böcker. Till den bilden bidrog också Hedvig Elisabeth
Charlottas dagböcker.
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Rättegångsmaterial - texttydning sid. 5
Hovrätten tillika så överlämnande underställen ÖverStåthållaren Baron Armfelt
arresterande blivit fråntagna så har ej mindre då Fröken Rudenschöld har Kongl.
HovRätten påföljande dagen alles den 30 sistlidne januari blivit ifrån häktat inställd en
osann i undersökningarna fortsättande och såsom Kongl. HovRätten tillhanda kommit
…. Brev … en brev daterade tredje sistförlidne månaden av ………samt i början av
januari innevarande en …….. …hop….emellan Han Överståthållaren Baron Armfelt
samt Fröken Rudenschöld jämte Han Statssekreteraren Franc och Sekreteraren
Ehrenström, Fröken Rudenschöld….anständigt nekat att hon om något brottsliga och
……… anläggningar…alls ägda den ringaste kunskap av som hon i berörda brevväxling
angående allmänna………befintliga uttaget sålunda förklara sitt all..samma endast
skulle innefatta den berättelse ur hunnet (?) sida om hela hon undan samtal och av
allmänna ryckten lämnat uti politiske ämnen samla blandade med ……. egna
reflektioner och han ÖverStåthållaren såsom…. ….
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