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Gustav Adolf föddes 1778
som första barn till Gus -
tav III och Sofia Magda -

le na av Danmark. Hans till-
komst omgavs tidigt av illasin-
nade rykten som gjorde gällan-
de att Gustav III inte var far
till barnet, utan att det var hov-
stallmästaren Adolf Fred rik

Munck som var den riktige fa-
dern. De som spred ryktet un-
derstöddes troligen av Gus tav
III:s bror hertig Karl, senare
Karl XIII, vars framtida för-
hoppningar om att bestiga tro-
nen hade grusats.

Gustav III brukade ta med
Gustav Adolf på allehanda upp -

drag, och efterhand växte en
nära relation fram mellan far
och son. Mordet på fadern 1792
skakade därför Gustav Adolf
djupt och händelsen satte kraf-
tiga spår. Inte minst växte det
hos Gustav Adolf fram ett hat
mot revolutionärt tänkande.
Franska revolutionen och dess

Text & foto Carl-Henrik Larsson

Gustav IV Adolf är en av de mest bortglömda regenterna i svensk 
historia men inte desto mindre intressant. Det förödande och 

misslyckade kriget mot Ryssland 1808–09 medförde att Sverige 
förlorade Finland, och i förlängningen bidrog det också till kungens 

fall – och slutet på den gustavianska eran. 

Detta vackra silver -
mynt, 1/6 riksdaler
från 1809, visar Gus-
tav IV Adolf på framsi-
dan. På baksidan kan
man läsa kungens val -
språk ”Gud och Folket”. Un-
der 1880-talet ingick den sven -
ske kronprinsen Gustav Adolf,
senare Gustav V, äktenskap med
Viktoria av Baden. Hon var dotterson-
dotter till Gustav IV Adolf och Fredrika. De lät
återföra stoftet av den avsatte kungen och hans äldste son till Sverige, där de under värdiga former begravdes i
Riddarholmskyrkan, bredvid Gustav IV Adolfs föräldrar. Sveriges nuvarande kung, Carl XVI Gustav, är alltså
släkt på långt håll med Gustav IV Adolf.

GUSTAV IV ADOLF –
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urartade förlopp såg Gustav
Adolf som människans slutliga
förfall. 

Adelsvälde
Än en gång stod Sverige utan
en myndig regent och precis
som tidigare – när Gustav II
Adolf, drottning Kristina och
Karl XI var omyndiga – till träd-
de en förmyndarregering, den-
na gång under ledning av her-
tig Karl. Den starke mannen i
regeringen var dock inte herti-
gen utan adelsmannen Gus taf
Adolf Reuterholm, som efter
kungens död såg sin chans att
åter stärka adelns makt. 

Gustav III hade nämligen
genomdrivit att meriter skulle
gå före börd vid utnämningar
till ämbeten. Dessutom avskaf -
fade han rådet som bestod av
adelsmän. Detta var som ett
slag i ansiktet på adeln, och
kungen fick genast mäktiga fi-
ender. Dessa fiender, varav
Gus tav Adolf Reuterholm var
en, och kungens bror hertig
Karl en annan, hade beslutat
att den nye kungen Gustav IV
Adolf minsann skulle hållas på
plats. 

Precis som sin far kom Gus -
tav IV Adolf att föra en politik
där adeln missgynnades till för -
mån för de ofrälse, och i många
frågor tog han böndernas par-
ti. Detta bidrog till att även
Gustav IV Adolf skaffade sig
motståndare inom adeln. 

Den unge kungen var till en
början fast i förmyndarreger-
ingens garn, men han lyckades
efterhand luckra upp deras

grepp och skaffa sig en egen
maktbas. 

Året efter att Gustav IV
Adolf blev myndig, 1796, ingick
han äktenskap med Fredrika
av Baden (1781–1826). Till sam-
mans fick paret fem barn var -
av sonen Gustav, född 1799,
var den äldste och han var så -
ledes Sve riges kronprins fram
till 1809. 

Trots att det var ett arrange -
rat äktenskap blev det myck et
lyckligt. Under kungens många
resor och hans senare fången-
skap då paret var åtskilda, led
båda svåra kval av att vara
ifrån varandra. 

Sverige under 
Gustav IV Adolf
Innan vi fortsätter historien
om Gustav IV Adolf är det vik-
tigt att vi först ser lite närmare
på hur landet Sverige var be-
skaffat under hans tid som re-
gent. Först och främst bestod
det förutom av nuvarande Sve -
rige, även av Finland och Sven-
ska Pommern, ett område i
norra Tyskland med Stral sund
som huvudort. 

Befolk ningen var inte sär -
skilt stor jämfört med an -
dra europeiska länder. År
1800 bodde det cirka tre
miljoner människor i Sve -
rige och Finland. En tred-
jedel bodde i Finland. I
Pommern bodde knappt
100 000 människor. Näs -
tan 80% av landets inne-
vånare var bönder. 

Det var ett fattigt land
som kungen styrde över,

även om finanserna hade blivit
betydligt bättre än under fa-
derns tid. Gustav IV Adolf be -
drev medvetet en politik som
var inriktad mot att förbättra
rikets ekonomi. Kungen ge -
nom förde och understödde fle -
ra vik tiga reformer som främ-
jade ekonomin. En sådan re-
form var till exempel den om

– ett gripande levnadsöde

Gustav IV Adolfs mamma Sofia Magdalena (1746–1813) av Dan -
mark, är avbildad på detta vackra svenska frimärke utgivet 1972.
Redan som femåring trolovades hon med den blivande kung Gu -
stav III och 1766 stod bröllopet. Men Gustav Adolf föddes inte förr -
än 1778, en orsak till det illasinnade ryktet att det var Munck som
var fadern. Tragiskt nog återsåg aldrig Sofia Magdalena sin son ef-
ter landsförvisningen 1809, och de återförenades först under 1880-
talet då Gustav Adolfs stoft återfördes till Sverige och gravlades
tillsammans med föräldrarna i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

➥

Gustav IV Adolf (1778–1837). Por -
trätt av Per Krafft d.y. 1809.
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övergång till enskifte inom jord -
bruket.  

Napoleon som antikrist 
Ett problem för Gustav IV Adolf
under hela hans tid som regent
var bristen på lojala rådgivare
och tjänstemän. Många av hans
närmaste män var antigusta-
vianska och undanhöll medve-
tet kungen viktiga uppgifter
om hur läget i landet var. Det -
ta blev allt mer märkbart ju
längre tiden led. 

Kungens höga militära be-
fälhavare delade dessutom inte
kungens motvilja mot Frank -
rike och revolutionen. När Na -
poleon Bonaparte steg upp på
scenen i slutet av 1700-talet,
först genom sina militära bra-

vader och sedan genom stats -
kuppen i november 1799, var
det många av de höga svenska
militärerna och kungens råd-
givare som såg Napoleon som
en förebild, en förebild som Sve -
rige skulle visa sin lojalitet mot.

Gustav IV Adolf som var
djupt religiös och som sagt an-
tirevolutionär, såg däremot Na -
poleon som antikrist, en onds-
ka som Sverige istället skulle
bekämpa med vapenmakt. När
sedan Napoleons arméer seger -
rikt drog fram över Europa och
Napoleon kröntes till kejsare
1804, fick Gustav IV Adolf vat-
ten på sin kvarn. 

Kungens tjurskalliga envis-
het var ett problem, även om
han hade rätt vad gällde Napo -
leons intentioner. Men följden
blev att kungen och hans mi-
litärer under 1800-talets bör-
jan drog åt olika håll, och inom
den militära ledningen mena-
de man till slut att kungen mås -
te bort. 

Sverige förklarar krig
Det utrikespolitiska läget un-
der 1800-talets första tio år var
minst sagt rörigt. Till en bör-

jan ingick Sverige i de s.k. sig-
natärmakterna, som förutom
Sverige bestod av Ryssland,
Dan mark och Preussen, med
udden riktad mot Storbritan -
ni en som man menade begick
övergrepp till sjöss. I april 1801
hade den engelska flot tan t.ex.
bom barderat Köpenhamn. 

Men läget förändrades emel -
lertid snabbt. Ryssland fick en
ny tsar, Alexander I, som Gus -
tav IV Adolf inte litade på. Sve -
rige lämnade förbundet och ett
närmande mot Storbritannien
skedde. Dels spelade Gustav
IV Adolfs motvilja mot Frank -
rike in, och dels var Sverige be-
roende av inkomsterna från
den viktiga järnexporten till de
brittiska öarna. 

Under hösten 1804 ägde en
händelse rum som definitivt
fick Gustav IV Adolf att agera
mot Napoleon. Under ett besök
hos svärföräldrarna i Baden
upp levde kungaparet på nära
håll hur prinsen av Bourbon,
som var i landsflykt, kidnap-
pades på order av Napoleon. I
Frank rike genomfördes sedan
en sum marisk rättegång varef -
ter prinsen avrättades. Gustav
IV Adolf lät genast bryta alla
diplomatiska förbindelser med
Frankrike. 

Våren 1805 ingick Storbri -
tan nien, Ryssland och Österri-
ke en koalition med mål att
krossa Napoleon. Sverige fick

➥

Detta finska frimärke utgivet 1940 visar en svensk officer och en menig
sol dat i Gustav IV Adolfs armé. Överlag var kvaliteten på manskapet dålig
och officerarna var inte alls intresserade av att bedriva något krig mot
Ryssland. Gustav IV Adolf fick många höga militärer mot sig när han efter
misslyckandet i Finland lät degradera sina gardesregementen till vanliga
regementen. Inom militären spreds ett hat mot kungen och det var också
militären som störtade Gustav IV Adolf 1809. 

8 NORDISK FILATELI  Mars 2012

Kungsporten på Sveaborg, den
väldiga sjöfästningen utanför Hel-
singfors, ses på detta foto. Svea -
borg spelade en central roll i för-
svaret av Finland, och dess kapi-
tulation den 3 maj 1808 var ett
enormt nederlag för Sverige. Gu -
s tav IV Adolf menade att fästnin-
gens kommendant Carl Olof Cron -
stedt (1756–1820) hade kapitule-
rat i onödan. Cronstedt förlorade
sin officersgrad och samtidens
dom mot honom var mycket hård.
Han levde återstoden av sitt liv
på sin gård utanför Helsingfors. 
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År 1955 gav Finland ut detta frimärke med en illustration av Albert Edel  -
feldt gjord till dikten ”Soldatgossen” ur Fänrik Ståls sägner. Gossen står
och tittar över fälten. Han väntar stolt på sin far som är ute i kriget mot
Ryss land. Men han får vänta förgäves för fadern stupade någonstans i Fin -
land. Modern blir sjuk och dör av sorg. Ensam, fattig och utan mat är gos-
sen utlämnad till tidens umbäranden. Detta var ett öde som drabbade
många människor under kriget mot Ryssland 1808–09.

➥

te. Gustav IV Adolf beordrade
en svensk offensiv söderut från
Österbotten. 

Till en början gick det bra
för den svenska armén. Seg rar-
na vid Lappo och Jutas, den se-
nare under ledning av Georg
Carl von Döbeln, efterföljdes
dock av förlusten vid Oravis. 

Fiaskot i Finland var ett
fak tum och i november månad
1808 lämnade de sista svenska
trupperna Finland. 

Kungen avsatt
Gustav IV Adolf tog förlusten
med relativt jämnmod, men
han lät degradera sina gardes-
regementen till vanliga rege -
men ten. Det ta väckte enorm
ilska bland de höga militärer-

ka armén bestående av nästan
25 000 man över gränsen till
Finland, och motståndet de
möt te var svagt. Den svenska
taktiken gick nämligen ut på
att trupperna skulle retirera
till Österbotten, och i söder
skulle den väldiga sjöfästning-
en Sveaborg utanför Helsing -
fors binda upp det ryska anfal-
let. När väl isarna hade smält
skulle den svenska flottan kom -
ma med förstärkningar. Men
strategin visade sig vara kata-
strofal.

I mars 1808 förklarade Dan -
mark Sverige krig, och ett två -
frontskrig var nära föreståen-
de. Detta band upp trupper i
södra Sverige, trupper som ha-
de behövts i Finland. 

Våren närmade sig snabbt
och därmed drog den svenska
offensiven i Finland igång. Men
bakslaget blev totalt. Den sven -
ske befälhavaren på Sveaborg,
Carl Olof Cronstedt, kapitule-
rade eftersom han trodde att
ryssarna kommit över planrit-
ningarna till fästningen. Där -
med gick det starkaste svens-
ka försvarsfästet förlorat. 

Men svenskarna gav sig in-

en förfrågan om Svenska Pom -
mern fick användas som stra-
tegisk bas. Men Gustav IV
Adolf ville mer än så! I oktober
1805 förklarade Sverige Frank -
rike krig, och svenska för stärk-
ningar överskeppades till Pom  -
mern. 

Fiaskot mot Ryssland
Napoleons segrar avlöste var -
andra. Österrike drog sig ur
koalitionen efter förlusten vid
Austerlitz, där fransmännen
vann en förkrossande seger. 

Motgångarna följde. Tsar -
ryss land bytte plötsligt sida ef-
ter att förlorat stort mot Napo -
leon vid Freiland i Ostpreus -
sen 1807. Den ryske tsaren vän -
de kappan efter vinden och plöt -
sligt var Frankrike och Ryss -
land i förbund. Det dröjde inte
länge förrän franska trupper
under mycket hårda strider
ryckte in i Svenska Pommern. 

Gustav IV Adolfs militära
rådgivare menade att Sverige
genast borde överge förbundet
med Storbritannien och gå med
på Napoleons sida. Gustav IV
Adolf vägrade. Istället menade
han att Sverige borde ta ett än-
nu större ansvar med att få
bort Napoleon. 

I Ryssland pågick krigsför-
beredelserna för fullt. Tsar
Alex ander hade bestämt sig –
Finland skulle bli ryskt. Den
21 februari 1808 gick den rys-

Detta vackra finska block gavs ut
2004 till 200-årsjubileet av Johan
Lud vig Runebergs födelse. Ingen
har skildrat det misslyckade kriget
mot Ryssland 1808–09 så som Ru -
ne berg i det mästerliga diktverket
Fän rik Ståls sägner. Det andra fri -
mär ket från vänster visar hur solda-
ten Sven Dufva hjältemodigt för-
svarar en bro mot de anfallande
rys sarna. Den verklige Sven Dufva
hette egentligen Johan Zacharias
Bång (1782–1845) och han deltog
vid slaget vid Virta å i oktober 1808.
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➥

Albert Edelfeldts illustration till Johan Ludvig Runebergs dikt ”Den femte
juli” är avbildad på detta finska frimärke utgivet 1955. Diktens namn syftar
på den femte juli 1809 då slaget vid Hörnefors i Västerbotten utspelades.
Ryssarna hade intagit Umeå och påbörjat sin framryckning söderut när
de stoppades av de svenska försvararna vid bron i Hörnefors. Under sla-
get stupade den svenske befälhavaren, överstelöjtnant Joachim Zachris
Dun ck er.

Det s.k. Kungshuset beläget på Landbrogatan i centrala Karlskrona. Här satt Gustav IV Adolf och hans familj i
hus arrest vintern 1809 innan de lämnade Sverige för gott. Efter att kungen lämnat landet påbörjades en ”utrens-
ning” av alla trogna gustavianer, d.v.s. att de som stött kungen fick lämna sina ämbeten. Under Karl XIV Johans
tid som regent förbjöds pressen att ens nämna Gustav IV Adolfs namn. Den forne kungens monogram togs ock-
så bort från byggnader. Karl XIV Johan var nämligen livrädd att Gustav IV Adolf eller hans son återigen skulle gö-
ra anspråk på tronen. 

kungen måste avsättas. Adler -
sparre som var befälhavare för
den västra armén, beordrade
den att marschera mot Stock -
holm. Samtidigt gjordes nog-
granna planer upp för hur
kung en skulle kidnappas. 

Den 13 mars 1809 slog de
sammansvurna till, och under
ledning av Adlercreutz träng-
de de in i kungens gemak på
kungliga slottet i Stockholm.
Efter mycket tumult under vil-
ket Gustav IV Adolf lyckades
fly ut på borggården, tillfånga-
tog de sammansvurna till slut
kungen. 

Han skickades därpå till
Drot t ning holms slott och sedan
vidare till Gripsholm, där han
hölls i husarrest under en läng -
re tid, åtskild från sin familj. 

De sammansvurna agerade
snabbt och samma dag som kid -
nappningen ägde rum utsågs

hertig Karl till riksförestånda-
re, och i slutet av mars lycka-
des man få Gustav IV Adolf att
avsäga sig tronen. 

Personligen tyckte han att
det var ett skönt beslut, men
han var övertygad om att den
äldste sonen Gustav Adolf skul -
le utses till tronföljare. Den
nya ledningen i landet var dock
inte alls intresserade av detta,
och genom den nya regerings-
formen som riksdagen röstade
igenom den 6 juni 1809, förlo-
rade Gustav IV Adolf och hans
arvingar rätten till tronen. 

Hertig Karl kröntes kort
där efter till Sveriges kung, en
kung som adeln och militären
lätt kunde kontrollera och ma-
nipulera. Karl XIII var smått
senil och dessutom barnlös.
Där för såg sig rikets ledning
snabbt om efter en lämplig tron -
följare, något som man till slut

na. Samtidigt förlorade kung-
en många av bön dernas förtro-
ende när han lät skriva ut ett
lantvärn bestående av unga
bondpojkar, som skickades till
fronten illa utrustade. 

Dessutom hade kungen inte
gett upp Finland. Nya planer
för en våroffensiv lades fram.
Höga militärer, bl.a. Georg Ad -
lersparre och Carl Johan Adler -
creutz, menade att hela företa-
get var ren galenskap och att
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Detta finska frimärke från 1955 med motiv hämtat från Fänrik Ståls
säg  ner visar Döbeln vid Jutas. Georg Carl von Döbeln (1758–1820)
hade en lång militär karriär bakom sig när han ledde de svenska

styr korna till seger vid Jutas i
september 1808. I början av 1780-
talet var han i fransk tjänst men
återvände till Sverige och deltog i
Gustav III:s ryska krig 1788. Där
sårades han svårt i pannan och
därför bar han alltid ett svart sil-
kesband för att dölja ärret. Trots
sin hjältestatus dog Döbeln utfat-
tig.

fann i den franske marskalken
Jean Baptiste Bernadotte.  

Kriget mot Ryssland fortsat -
te fram till dess fred slöts i Fred -
rikshamn i september 1809.
Sverige hade förlorat en tred-
jedel av sin areal till Ryssland
och även en tredjedel av sin be-
folkning. 

Ett tragiskt slut
Den avsatte kungen och hans
familj spenderade sommaren
och hösten 1809 i fångenskap
på Gripsholms slott. Under vin -
tern skickades de vidare under
mycket sträng bevakning till
Karlskrona och sedan vidare
mot Pommern och kontinen-
ten. Gustav Adolf var dess ut -
om förpliktigad till att aldrig
mer bestiga svensk mark. 

Fredrika och barnen flytta-
de hem till hennes föräldrar i
Baden, något som inte passade
Gustav Adolf. Han hade förlo-
rat sin heder som man i ett
samhälle där detta värderades
mer än någonting annat, och
med detta som anledning be-
gärde han skilsmässa från sin
älskade Fredrika. 

Åtskild från Fredrika och
bar nen levde han sedan resten
av sitt liv som en vagabond
utan någon fast punkt i tillva-
ron. Han dog 1837, femtioåtta
år gammal, i ett slaganfall på
ett enkelt värdshus i Sankt

Frimärket t.h. gavs ut av Finland
1958 och visar Albert Edelfeldts
illustration till ”Björneborgarnas
marsch” ur Fänrik Ståls sägner.
Illustrationen visar Björneborgs
regemente, grundat redan 1626,
på marsch genom det snötäckta
finska landskapet på väg att mö-
ta ryssarna. Björne borgs regemente tillhörde en av de främsta mi-
litära enheterna inom Gustav IV Adolfs armé. Under ledning av
Georg Carl von Döbeln vann regementet slaget vid Jutas i septem-
ber 1808. Året därpå upplöstes Björneborgs regemente. 

antal som av platsskäl inte
kom med. Avslutningsvis vill
jag därför här lyfta fram dessa
frimärken (Facitnummer inom
pa ren tes): 

Sverige: Drottning holms
slott (1679). Där växte Gustav
IV Adolf upp och han hölls ock-
så fängslad där en period. 

”Två länder – en framtid”
(2710–2711). 

Finland: Gustaf Mauritz
Arm felt (199). Han var Sveri -
ges främste militära befälha-
vare under den gustavianska
eran, och en av få som var full-
komligt lojal mot Gustav IV
Adolf. 

Frimärksblocket ”Skapa en
nation” (1942–45). ❑

Gallen i Schweiz, under det
an tagna namnet överste Gus -
tafsson. Han var då ensam,
svårt alkoholiserad och totalt
utblottad. 

Frimärke med 
Gustav IV Adolf
Med tanke på den behandling
som Gustav IV Adolf blev ut-
satt för, samt att han till viss
del fått återupprättelse i den
moderna historieskrivningen,
så vore det heller inte fel av det
svenska postverket att på nå-
got vis uppmärksamma den av -
satte kungen med en frimärks -
utgåva. 

När jag valde ut frimärkena
till denna artikel var det ett

Skylt i Sankt Gallen som påminner om var det värdshus stod i vilket Gu -
stav IV Adolf dog.
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