


•Varför en utställning om Karl XIV Johan?

• I en värld fylld av krig och oroshärdar är det intressant att 

belysa den kung vars politik inledde en mer än 200-årig fred i 

Sverige. Han, vars liv till största delen ägnats åt krig, kom att 

med diplomati och handlingskraft göra Sverige till ett land vars 

neutralitet, ibland ifrågasatt, gett landet ett välstånd som få 

andra förunnats.

• Välkomna till detta, för Grödinge Hembygdsförening, ovanliga 

utställningstema. 

F. Westin.  Wikipedia.



Utställningen i Vasastugan

Utställningen i Vasastugan upptog tre rum.

Salen, det största rummet ägnades helt åt Karl 

Johan.

De mindre rummen användes, ett för Desireé och 

ett som läsrum med information om Karl Johan och 

hans tid.

Utställningen visade huvudsakligen bilder och 

texter men också en del föremål.

Ett par originalföremål från tiden samt en del 

möbler tillhörande Grödinge Hembygdsförening 

fanns med. 

Vissa möbler och smycken var inlånade från 

privatpersoner. Kläderna som visades var sydda av 

medlemmar i föreningens föremålsgrupp.

Till dem som lånat ut föremål till utställningen 

riktar vi ett varmt tack.

Ett särskilt tack sänder vi till Husgerådskammaren 

på Stockholms slott som bidragit med gåvor från 

200-årsjubileet av Karl Johans regering. Inte minst 

vill vi tacka för det intresse och uppmuntran vi fått 

från personalen i Husgerådskammaren. 

För föremålsgruppen

Gunilla Giertz



Välkommen in!



Sverige 1809 – ett vanärat rike 

När Sverige förlorat Finland till 

Ryssland 1809 stod landet vid 

avgrundens rand. 

Delar av armén hade gjort uppror 

och Gustav IV Adolf avsatts. 

Gustav III´s åldrade, något demente och barnlöse 

bror utsågs till ny kung, Karl XIII. Den tilltänkte 

kronprinsen, dansken Karl August, även han 

barnlös, avled plötsligt och ädlingen, greve Axel 

von Fersen anklagades för att ha mördat honom. 

Under förfärliga former lynchades von Fersen 

utanför Riddarhuset utan att någon ingrep. 

Händelsen spreds över Europa. Detta blev den 

svenska vanärans botten. 

Bland Europas segrarmakter fanns planer att dela 

upp Sverige mellan Danmark och Ryssland och 

landet skulle upphöra som 

självständig stat. 

 

 

Greve Axel von Fersen d y lynchades till döds utanför 

Riddarhuset i Stockholm.Wikimedia.  



Riksdagen i Örebro 1810

Wikimedia



Riksdagen i Örebro 1810 

Vid riksdagen i Örebro 1810, valdes en för 

många okänd, fransk marskalk, Jean Baptiste 

Bernadotte, till svensk tronföljare. Hans namn 

kom upp tack vare en ung, orädd löjtnant 

Mörner som på eget bevåg reste till Paris och 

frågade om han ville bli svensk tronföljare.  

Bernadotte hade utmärkt sig som skicklig 

militär i Napoleons armé och svenskarna såg i 

honom en möjlighet att återta Finland. Bland 

riksdagsledamöterna vandrade ett litet etui. På 

ena sidan fanns ett porträtt av Jean Baptistes 

hustru Desireé och på den andra ett porträtt av 

sonen Oscar. Det sägs att porträttet av sonen 

avgjorde valet – tronföljden var säkrad.  

 

 

 

 

Barnporträtt av Oscar, den blivande kung Oscar I. 

Konstnär: Jean Baptiste Isabey 1806. Nationalmuseum. 



Karl Johans första tal till ständerna 1810 

”Jag har sett kriget på nära håll, jag känner alla dess gissel, 

och det finns ingen erövring, som kan trösta fosterlandet för 

dess barns utgjutna blod på främmande jord. Freden är en klok 

och upplyst regerings enda ärofulla mål. Det är inte statens 

utsträckning, som gör dess styrka och självständighet, det är 

dess lagar, dess handel, dess arbetsflit och framför allt dess 

nationalanda. Sverige har lidit stora förluster, men det svenska 

namnets ära har här vid icke lidit men. Underkastom oss 

Försynens beslut och betänkom, att Gud lämnat oss jord 

tillräckligt för vår bärgning och järn att oss försvara.” 

Dessa ord uttalade en man med lång erfarenhet av krigets 

förbannelse och med en vilja att bygga upp landet genom fred, 

flit och arbete. 

 

          

Södertälje kanal invigdes den 7 oktober 1819. Kung Karl XIV Johan med 

uppvaktning kom med båt till invigningen. Arbetet med kanalbygget hade gett 

arbete och inkomster till stadsinvånarna. Kungen skänkte 1000 riksdaler till de 

fattiga. 



Vem var han denne 

Jean Baptiste Bernadotte? 

Han föddes 1763 på Rue Tran i Pau i Béarn i 

sydvästra Frankrike. Fadern var procureur, närmast 

sakförare, och önskade att sonen skulle gå i hans 

fotspår liksom Jeans äldre bror hade gjort. Själv 

hade han andra planer.  

Han valde i stället den militära 

banan och avancerade snabbt 

från menig soldat till general. 

Franska revolutionen gjorde 

det möjligt att uppnå officers 

grad, tidigare hade detta endast 

varit möjligt för adliga 

personer. Som person beskrivs 

han som lång, 1,85 m, hade mörka ögon som 

stundtals kunde skjuta blixtar, mörkt, lockigt hår 

och en mycket stor framträdande näsa. Näsan blev 

tacksam för karikatyrtecknare och förekommer 

ofta överdriven i avbildningar. 



Karl Johan var kokett. När håret på gamla dagar 

glesnade skaffade han löslockar och kanske kan 

man ana sig till lite extra färg i håret då det grånat.   

Hans modersmål var béarnäsiska, som liknade 

katalanskan, korrekt franska lärde han sig i skolan 

men behöll ett béarnäsiskt tonfall. Han talade lite 

spanska, lärde sig nödtorftigt latin men inga andra 

språk, inte ens svenska trots att han kom att leva i 

Sverige i mer än trettio år. Det svenska hovet 

talade visserligen franska men hade ofta svårt att 

förstå honom. 

Han hade ett häftigt temperament som kunde 

skrämma sin omgivning. Hans utbrott gick ofta fort 

över och själv glömde han dem snart. En stackars 

man vid det svenska hovet tog så illa upp att han 

begärde avsked dagen efter ett sådant utbrott, 

kungen kunde inte alls förstå varför och 

accepterade inte avskedsansökan. Han hade glömt 

det hela och viftade bort det som en bagatell. 

    Jean Baptiste, kanske förebild för dÁrtangang i De tre musketörerna. 



Karl XIV Johans papiljotter och frisérkam. 

Livrustkammaren.

Bestick, tillhört Karl XIV Johan.          Kopp och fat med Karl XIV Johans  porträtt.

Tillverkat i Paris. Gåva av N E Brahe. Båda Livrustkammaren.   



Militära framgångar 

Hösten 1780 tog Bernadotte värvning som 

soldat vid regementet Royal-Marine. 

1785 korpral, senare samma år sergeant. 

1789 fältväbel. 

1790 regementsadjutant. 

1791 löjtnant. 

1793 kapten och överstelöjtnant (soldaternas 

val). 

1794 överste, brigadchef, brigadgeneral, 

divisionsgeneral, allt under samma år. 

1798 ambassadör i Wien (två månader) och 

krigsminister. 

Efter 1801 inga militära uppdrag. 

1804 – 1806 marskalk, guvernör i Hannover, 

furste av Ponte Corvo (den böjda 

bron). 



1807 guvernör över Bremen, Hamburg och 

Lübeck. 

1809 Bernadotte, snart 47-årig, arbetslös. 

1810 Den 21 augusti valde de fyra stånden 

enhälligt Jean Baptiste Bernadotte, marskalk 

och furste av Ponte Corvo, till svensk 

tronföljare.  

Hans svenska namn blev Karl Johan. 

 

Karl Johan i löjtantsuniform. Wikimedia.  



Avrättning under Robespierres skräckvälde.

Att Bernadotte kunde uppnå generals grad var 

tack vare franska revolutionen. Endast 

adelsmän hade dessförinnan kunnat bli 

officerare. Han var lysten på befordran men 

försiktig. Han erbjöds bli general under 

Robespierres skräckvälde men tackade 

blygsamt nej med motivering att han saknade 

begåvning för detta. Han hade just sett tre 

generaler vandra till stupstocken. När 

skräckväldet var över fick han ett nytt 

erbjudande och då fann brigadgeneralen att 

hans begåvning nog var tillräcklig för 

uppdraget. 



Bernadotte som militär

Som befäl ansågs Bernadotte klok, försiktig och vara en 

god strateg.

Han var mån om sina soldater, vilket inte var vanligt 

bland andra befäl. Han såg till, så långt det var möjligt, 

att hans soldater hade kläder, mat och någonstans att vila. 

Även hästarna skulle skötas om. Soldaterna hade också 

order att behandla ortsbefolkningarna väl. Plundring 

accepterades inte. Mat och logi som soldaterna 

konsumerade skulle betalas.

Bernadottes stora militära framgångar kan förmodligen 

delvis bero på det sätt han hanterade sina mannar.

Staty av Karl XIV Johan i 

Stockholm



Bernadotte tog inte emot mutor, vilket var vanligt bland 

hans kollegor, men gåvor accepterade han. Som guvernör i 

Hannover och hansastäderna ökade hans personliga 

förmögenhet, dock långt ifrån kollegernas.

Bernadottes rättrådighet sågs inte med blida ögon av andra 

officerare, man respekterade hans skicklighet men man 

ansåg att Bernadotte många gånger skyddade sina egna 

soldater och höll dem tillbaka i strid. 

Hans förhållande till Napoleon var komplicerat. Hans hustru 

Desireé hade en gång varit förlovad med Napoleon men 

denne övergav henne till förmån för den charmanta 

Joséphine de Beauharnais. För detta lär Napoleon haft dåligt 

samvete och höll Bernadotte om ryggen i vissa situationer 

trots att han kunde vara mycket irriterad på Bernadottes 

agerande. Desireés syster Julie var gift med Napoleons 

äldste bror Joseph, vilket ytterligare komplicerade 

förhållandet.

Joséphine och Bonaparte.



Bernadotte i Paris salonger

Bernadotte hade en bristfällig bildning. Han hade slutat 

sin skolgång tidigt men studerade flitigt på lediga 

stunder. 

I Paris salonger insöp han den bildning han saknade. Här 

umgicks han med Madame de Récamier som höll de 

mest kända kulturella och politiska salongerna. I henne 

blev Bernadotte mycket förälskad och hon å sin sida 

tycks uppskattat deras vänskap.

Madame de Récamier, vacker och allmänbildad. Höll salong i Paris. Här 

skaffade Jean Baptiste den bildning han saknade.



de Germaine Staël hörde också till den intellektuella eliten 

som Bernadotte sökte sig till. De båda damerna var 

Napoleonkritiska och beordrades av honom att lämna 

Paris.

Bernadotte sågs som en arbetsmyra i Frankrike, tidigt 

uppe och sent i säng. När han inte var i tjänst övade han 

sig i talekonst och läste så mycket han hann med. Men 

främmande språk tycks han inte försökt lära sig. Något 

latin kunde han och klarade sig hjälpligt på spanska, i 

övrigt gällde franska – aldrig svenska.  

Germaine de Staël, i Paris 

hörde till den intellektuella 

eliten. F. Gérard. Wikipedia.



 
Här på Sturehovs slott i Botkyrka övernattade Karl Johan på väg mot 

Drottningolm. Foto: Berit Karlsson. 

Karl Johan anländer till Sverige 

Napoleon godkände Bernadotte som 

tronpretendent i Sverige. Han såg fördelar med 

en fransman på tronen. Även om han och 

Bernadotte hade varit oense vid många 

tillfällen och i många frågor så förväntade han 

sig ändå ett framtida stöd från Sverige. 

Napoleon ville att Bernadotte skulle skriva 

under ett dokument att aldrig bära vapen mot 

Frankrike. Bernadotte vägrade med motivering 

att det i sådana fall skulle göra honom till  



fransk vasall och menade att endast svensk 

riksdag och regering kunde besluta om krig 

och fred.     

Efter att ha klarat av vissa formaliteter, 

Bernadotte hade avsagt sig sitt franska 

medborgarskap, lösts från sin trohetsed och 

erhållit 1 miljon francs till utgifter, anträdde 

han resan till Sverige 

hösten 1810. 

Före avfärden till Sverige 

lät Bernadotte konstnären 

på modet, Francois 

Gérard, porträttera honom 

iförd svensk uniform och 

med svenska ordnar.  

Kronprins Karl Johan i svensk 

generalsuniform. F. Gérard. Nationalmuseum. 

I Helsingör möttes han av en svensk 

delegation ledd av ärkebiskop Jakob 

Lindblom, Bernadotte måste konvertera till 

protestantism innan han beträdde svensk mark.  



.

 

 

På resan genom Sverige möttes Bernadotte av 

hurrande människor och hyllningstal.  

Natten före avresan till Drottningholm 

tillbringade han hos Wahrendorffs på 

Sturehovs slott i norra Botkyrka. Här förhörde 

han sig om möjligheter att bilda och driva 

företag i Sverige. Wahrendorff var mycket 

framgångsrik och hade själv skapat sig en stor 

förmögenhet. 

Nästa morgon fortsatte färden till  Fittja där 

kanonbåtar väntade för att föra över honom till 

Drottningholm. 

Karl Johan ser den svenska kusten.



Fredagen den 2 november 1810 gjorde 

kronprinsen sitt officiella intåg i Stockholm. 

Bernadotte tog det konventionella hovet med 

storm. Till och med drottning Hedvig 

Elisabeth Charlotta som känt mest motstånd 

mot uppkomlingen från Pau föll för hans 

charm och menade att han i varje tum var en 

prins. 

 

 Drottning Hedvig Elisabet Charlotta, gift med 

Karl XIII, mest känd för sin dagbok som ger en god inblick i tidens politik och 

livet vid hovet. Alexander Roslin. Wikipedia.  



Ögonvittnesskildring

Årstafrun, Märta Helena Reenstierna, alltid 

alert när något intressant sker skrev:

Fredag 2 november 1810:

Vackert, klart, torrt väder, men något kall 

blåst, om aftonen storm. Kl 11 förmiddagen 

åkte jag, Hans Abraham red till Staden, där 

jag i ett fönster vid Stora Nygatan hos 

Buntmakarefrun Holmberg såg Sveriges 

Kronprins Johan Babtist Julius intåg, och 

om han ej något vänt sig åt andra sidan, 

hade ganska väl kunnat se honom. Hans 

Abraham och andra gående hade rätt väl 

sett honom. Han är en vacker Herre och 

redan mycket älskad, för det Han så vänligt 

bemöter alla. Från Staden hemkom jag kl 6. 

Under tiden hade min gubbe mått tämmelig

väl och vart uppassad av Christiana. I 

staden fick jag ock brev från min käre Bror, 

som vid Kronprinsens resa genom 

Jönköping blivit tillika med andra 

presenterad, då Prinsen talat vid min bror 

om Skogarne, Jakten och även frågat, om 

där voro många Vargar i orten. 



Hans Abraham är hennes vuxna odåga till son

"Gubben" är hennes 77-årige make som är sjuk och sedan 

dör den 6 januari 1811.

På kvällen samma dag skriver Årstafrun (efter att först ha 

beskrivit sin mans död):

Kl 3/4 till 10 om aftonen förkunnade 2 gånger 128 grova 

kanonskott, att Kronprinsessans ankomst till staden skedde.

Det enda kända porträttet av Årstafrun. Foto Mats Landin, Nordiska 

museet.



Karl Johans sista fälttåg

Den 27 januari 1812 ockuperade plötsligt franska 

trupper Svenska Pommern.

Området förfranskades, svensk egendom konfiskerades 

och svenska officerare och soldater fördes i fångenskap 

till Frankrike.

Detta framkallade i Sverige en häftig reaktion. På 

svenskt initiativ inleddes förhandlingar om ett förbund 

med England och Ryssland riktat mot Frankrike. I april 

slöts på Karl Johans initiativ ett allianstraktat med 

Ryssland i vilket man försäkrade Sverige stöd i att 

införliva Norge i Sverige. Ett liknande traktat slöts året 

därpå med England.

I maj 1813 landsteg Bernadotte med en armé i Tyskland 

för att delta i fälttåget mot Napoleon. Sedan Napoleon 

besegrats i Leipzig vände Karl Johan sig mot Danmark.

Efter ett kort krig avstod Danmark Norge till Sverige. 

Norrmännen fann sig inte i att överlämnas till Sverige 

utan deras samtycke. Efter ett fälttåg mot Norge tvangs 

emellertid norrmännen att acceptera unionen med 

Sverige.

Efter Napoleons fall blev Bernadottes ryskorienterade 

politik hans ledstjärna. Detta sågs inte med blida ögon i 

Sverige men resultatet blev lyckat och inledde en för 

landet lång fred.



Karl Johan och Norge 

Vid valet av kronprins 1810 fanns stora 

förhoppningar om att Karl Johan skulle återta 

Finland som förlorats till Ryssland 1809. Den 

nye kronprinsen hade emellertid andra planer.  

Som den gode strateg han var beslutade han i 

stället att bilda union med Norge, som skulle 

bli lättare att försvara. Efter ett kort krig 

genomfördes unionen med Norge 1814. Trots 

att landet var militärt besegrat fick de behålla 

sin högt skattade grundlag från Eidsvold. 

Unionen kom att innebära gemensam kung och 

gemensam utrikespolitik.  

 Eidsvold 1814. 



Karl Johan var noga med att 

inte i onödan stöta sig med 

norrmännen. Vid bygget av 

slottet i Oslo, dåvarande 

Christiania, till exempel 

anlitade han en tysk arkitekt eftersom den 

norska arkitekturen mer hämtat sina drag från 

Tyskland. Själv anlitade han ofta den svenske 

arkitekten Fredrik Blom. 

Samarbetet med Stortinget blev inte 

problemfritt, han försökte bland annat ändra 

grundlagen men misslyckades, däremot blev 

Karl Johan väl mottagen på den norska, liksom 

på den svenska landsbygden vid sina resor. 

Vid kröningen i Trondheim, hösten 1818, fick 

han nummerordningen III.  

Norrmännen tillät inte att drottning Desirée 

kröntes eftersom hon vägrat konvertera. 



Karl Johan och Sveriges ekonomi 

Karl Johan kom till ett land i djup ekonomisk kris efter flera 

krig och långt vanstyre. 

Han hade varit en av Napoleons främste marskalkar och var 

en förmögen man, han medförde en stor privat förmögenhet 

till Sverige. 

Han var förutom skicklig militär, också duktig administratör 

vilket han visat vid olika uppdrag i fransk tjänst. Hans 

erfarenheter hade lärt honom att förutsättningarna för ett 

lands utveckling i hög grad vilade på fred.   

Den åldrige Karl XIII överlät det mesta av sina 

regeringsplikter till sin adoptivson Karl Johan, kronprinsen, 

vilken han fått stort förtroende för. 

Karl Johan vidtog en rad utvecklingsfrämjande åtgärder:  

Landets inflation som var skyhög, 20 % av BNP, 

bekämpade han med stödköp av svensk valuta i Hamburg, 

ibland för egna medel. 

Den stora utlandsskulden återbetalades, delvis genom att 

Karl Johan helt sonika strök skulden till Frankrike och av 

Frankrike kontrollerade länder. 1816 var Sverige skuldfritt. 

Efter det betalades nästan hela den inhemska skulden och 

vid kungens död låg statens skulder på mycket låga 2 % av 

BNP. 

Stabilare valutakurs, skuldsanering och lägre inflation ledde 

till ett mer affärsvänligt klimat och gynnade utlandshandeln. 



Kungen hade ett stort intresse för landets näringsliv. Han 

uppmuntrade till företagsamhet och bidrog ofta 

ekonomiskt om han trodde på idéerna.

Det viktigaste var kanske att ett stabilt banksystem 

började växa fram efter 1817. Riksbanken, det i stort sett 

enda kreditinstitutet som fanns, låg i Stockholm, medan 

de flesta ekonomiska verksamheterna fanns utanför 

städerna. I Göteborg startade den första sparbanken 1820 

och följdes av fler. Sparbankerna gjorde det möjligt för 

affärsidkare, jordbrukare och hantverkare att låna pengar 

och utveckla sina verksamheter.

Biskop Hedrén. Direktör 

för Vermlands

provincialbank och 

kungens vän och 

förtrogne.

Wermlandssällskapet.



Karl Johan reformerade skatteväsendet. Högre 

skatteintäkter gjorde det möjligt att satsa på bättre 

infrastruktur. Vägnätet rustades upp och 1832 stod Göta 

kanal färdig. Jordbruksarealen utökades genom 

utdikning och sjösänkningar – jordbruksproduktionen 

ökade och trots befolkningsökning blev Sverige 

självförsörjande avseende jordbruksprodukter och kunde 

börja exportera överskottet.

Frihandeln ökade under 1820-talet, tullarna till Norge 

togs bort och flera importförbud upphävdes.

Under Karl XIV Johans regering 1810 – 1844  ökade 

BNP med 215 %, d.v.s. en årlig tillväxt på 5 – 6 %.

Man kan konstatera att under Karl Johans regering 

lades grunden till att Sverige utvecklades från ett av 

Europas fattigaste länder till ett av dess mest 

välmående. 

Karl XIV Johan inviger Göta kanal 1832. Wikimedia.



Den kungliga taffeln 

Karl Johan tyckte inte om svensk mat. Han var 

också mycket måttlig i mat och dryck. Det 

svenska brännvinet avskydde han men 

accepterade att det serverades till gäster. När 

han vaknade drack han kaffe med mjölk, lite 

senare buljong och något glas rödvin utspätt 

med vatten och åt därefter först på kvällen då 

han naturligtvis var hungrig. Aldrig någonsin 

serverades svensk mat, inte ens vid julen. Karl 

Johan åt ofta som förrätt ostron eller hummer.  

Vid kungens plats skulle alltid stå en äggkopp 

med kokt ägg om kungen tyckte maten var 

oätlig. Seden att vid stora middagar ställa fram 

en äggkopp existerar fortfarande.  

 Foto: KG Giertz. 



Han införde bruket att äta svamp och stensopp 

kom att kallas Karl Johan. Det var då mycket 

ovanligt i Sverige att äta svamp. På resor 

medförde kungen egna kockar, mat, bestick 

och porslin. 

 

Kastrull eller grytlock som tillhört Karl Johan. Märkt ”C:I” under kunglig krona, 

ägarmärket senare makulerat. ”Nr 19”.  Tillverkarsignatur samt ”DNH” samt 

viktangivelsen 3½ marker. Privat ägo. Foto: Birgitta Bridell. 

Vid en middag på slottet i december 1843 

serverades följande: 

Hummer och hönskorv, Brässerade 

kalvkotletter, Fricandeau på kalv, Saltad kokt 

torsk, Grönsaker, Ägg mollets med sky  

(tryffelägg), Små ärtor i smör med ägg, 

Kalvstek med sallad, Tarteletter á la 

marmelade, Kakor á la duchesse, Stekta  



äpplen. Vad kungen åt av detta är inte känt, 

han fick ofta andra rätter. 

Till den middagen serverades rött och vitt vin 

från Pau, Karl Johans födelsestad, och 

mockakaffe med avec. 

 

   

Stensopp eller Karl Johansvamp. Foto: Lennart Kanth. 



Lasse-Maja och kungen 

Det berättas att Karl XIV Johan vid en 

inspektion av Marstrands fästning hade blivit 

bjuden på en utsökt måltid. Eftersom kungen 

inte tyckte om svensk mat blev han förtjust 

och bad att få träffa kocken. 

Fängelsedirektören upplyste honom då om att 

det var en intern. För hit honom beordrade 

kungen. Internen kom och visade sig vara den 

välkände tjuven Lasse-Maja. Kungen tyckte att 

en så framstående kock omedelbart skulle 

sättas på fri fot. Tack Ers Majestät, sa Lasse-

Maja, men kan vi vänta till våren, det är så 

kallt ute på vintern.  

Den kände tjuven Lasse-Maja.



Ett överraskande besök 

Den 10 juni 1838 anlände ett ryskt ångfartyg 

till Stockholm. Tsarevitj, den ryske 

tronföljaren Alexander var ombord. Besöket 

var väntat. Den uppmärksamme åskådaren 

kunde emellertid se en lång herre hoppa i en 

slup och ros i hamn. Mannen åtföljdes av förre 

ryske ambassadören i Stockholm. Den långe 

mannen trängde sig fram i folkmassan och 

sprang upp till slottet. Där knackade han på 

hos Karl XIV Johan, som läste tidning i lugn 

och ro, tsarevitj skulle inte tas emot förrän 

senare. Karl Johan blev ytterst överraskad, 

besökaren var ingen mindre än tsar Nikolaus 

själv. Besöket avlöpte till båda herrarnas 

belåtenhet. 

Karl Johans förbindelser med Ryssland blev 

allt bättre och vid det överraskande besöket 

visade tsaren kungen stor artighet och 

uppmärksamhet. 



Tsar Nicolaus



Kröningarna i Sverige och Norge 

Sedan Karl XIII avlidit i början av februari 1818 och 

riksdagen beviljat medel för kröningen av den nye kungen i 

Storkyrkan i Stockholm, vidtog planeringen för kommande 

festligheter.  

Karl Johan beslutade att bära Erik XIV´s krona, för kröningen 

omarbetad med bl a diamantrosetter och ett blått klot med 

diamantkors. 

Som valspråk antog kungen ”Folkets kärlek min belöning”.  

  

Kröningen i Storkyrkan. Wikimedia. 

Vi låter Årstafrun berätta om den soliga majdagen Karl 

Johan kröntes till Sveriges konung.  

11 maj 1818, Måndag. Ett gudomligt härligt och klart 

Solskens väder, men mot aftonen någon blåst. Kl 8 

förmiddagen for jag i min lilla täckvagn till Actuarien 

Rylander, som följde mig och Sin yngsta Dotter Carolina  



Fredrica i Storkyrkan, där den Store Carl XIV Johan kröntes 

till Sveriges och Göthes Konung med all kunglig prakt af 

den gamle Ärkebiskopen Jacob Axel Lindblom, och var 

Justitie Stadsministern behjälplig till Kronans påsättning 

m:m. När kronan var påsatt, skallade med Pukor, Orgor, 

Trumpeter, och det med högljudda rop i flere omgångar 

Lefve Konungen……………………………………….. 

Kungen kom slutligen ridandes ut i sin Sifvertygsklädnad på 

en hvit Häst som var prydd med reijer fjädrar (ägretter), 

mycket guldprydnader och purpur sammet. Han hade och 

tappat Silfver Hästskorna.(x) Kl 6 hade man först börjat 

utkasta Kröningspenningarne, därvid som mycket skråmor 

vankats, bland hopen. Mina ögon förblindades af  Kröningens  

myckna prétiosa och den lysande  Militairens  åskådande och 

Solskenet hela dagen och allt hvad jag såg vore för vidlyftigt 

att anteckna – nog af, jag har aldrig på en dag sett sådan prakt 

– och Folkmängden var och obeskriflig. 

(x) Vid kröningen har det sedan gammalt brukats, att kungens häst hade varit skodd med 

silverskor, som han vid återfärden från kyrkan tappade. Dessa, liksom de utkastade 

kröningspenningarna var avsedda för folket, kring dessa upstod ofta slagsmål. 

 Foto: Berit Karlsson. 



Silverhästsko, tappad vid Karl Johans kröning. 

Livrustkammaren.



Den norska kröningen skedde den 7 september i 

Nidarosdomen i Trondheim 

I Norge hade ingen kröning ägt rum sedan 1514 och de 

riksregalier som nu användes var skänkta av Karl XIV Johan. 

Han hade också sett till att det fanns en kronprinskrona till 

sonen Oscar. 

 

  

Kröningen i Tronheim, Wikimedia . Kronprinskrona, Wikimedia. 

 

För Karl Johans del innebar inte tronskiftet några stora 

förändringar. Han hade i praktiken skött regeringsärendena 

ända sedan han valts till kronprins 1810. Karl XIII hade stort 

förtroende för sin adoptivson och denne hade sedan första 

mötet med den gamle kungen visat honom den största respekt. 



Enskilda byrån    

I kungens enskilda byrå, som var en viktig inrättning, 

översattes handlingar till franska. Här översattes också 

kungens skrivelser till svenska och här sköttes kungens 

privata affärer.  

Till enskilda byrån var också knutna de spioner Karl Johan 

anlitat sedan ankomsten till Sverige. Kungen var ständigt 

orolig för attentat eller att opinionen mot honom i samhället 

och media stärktes. 

Länge hade han hjälp av sin barndomsvän Louis Marie de 

Camps som skötte hans privata affärer. Efter ett antal år 

övertog greve Magnus Brahe hans uppgifter och blev Karl 

Johans närmsta och pålitligaste vän och rådgivare. Han stod 

kungen mycket nära och under hans tid kom uttrycket 

”Braheväldet” till. Med tiden kunde nästan ingen nå kungen 

utan att släppas förbi av Brahe. Han avled, det har spekulerats 

av sorg, en kort tid efter Karl Johans död. 

 

 

Kungens vän och rådgivare, Magnus Brahe, Wikimedia. 



Sängkammarregementet

Karl Johan hade sena morgonvanor och steg sällan upp 

förrän framåt eftermiddagen.

Eftersom kungen var frusen i det svenska, kalla 

klimatet föredrog han att arbeta i sängvärmen. Vid 

sängkanten tog han emot ärenden av skilda slag. 

Nära sängkanten tronade ett kassaskåp. Kungen ville 

vara säker på att vara stadd i kassa om något oförutsett 

skulle inträffa. Det hände också att han delade ut 

pengar till duktiga företagare med goda idéer. Han var 

mycket företagarvänlig och uppmuntrade sådana 

personer.

Karl Johan förhörde sig om skogsbruk och jakt i Jönköping hos 

Årstafruns bror. SvD.

I pressen skämtades det om sängkammarregementet, 

kritiker ville se det som om kungen var lat vilket var 

helt fel. Han var snarare en arbetsmyra med mycket 

långa arbetsdagar och en mängd resor ut i landet för att 

informera sig om hur ”vanligt folk” hade det.   



Den regeringsform som antagits 1809 byggde på en 

fördelning av makten mellan kung, regering och 

riksdag. Kritiken mot sängkammarregementet 

innefattade också att beslut fattades redan innan ärenden 

kommit till behandling i statsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sängkammarregementet. Målning av C. Bennet. Wikimedia.   



Karl XIV Johan och neutraliteten 

Sverige har varit ett neutralt land i mer än 200 

år vilket gett oss fred lika länge. Men hur är 

det med neutraliteten? 

Sverige var inte internationellt erkänt som en 

neutral stat under första hälften av 1800-talet 

vilket Belgien och Schweiz var. Däremot 

utvecklades successivt efter 1814 en tilltro 

bland grannstaterna till Sveriges strävan att stå 

neutral i andra länders konflikter. Karl XIV 

Johan eftersträvade neutralitet när det var 

politiskt opportunt. Det primära målet var att 

undvika konflikter med Ryssland och 

Storbritannien. Över huvud taget präglades 

Karl XIV Johans, liksom senare tiders 

regeringar, av pragmatism. 



Karl Johans stad 

Vid fredsslutet med Ryssland 1809 förlorade 

Sverige Torneå. En viktig handelsplats försvann 

och behövde ersättas. År 1812 beslutades att en ny 

stad skulle anläggas nära den ryska gränsen, 15 

kilometer väster om Torne älvs mynning. Staden 

uppkallades efter kronprinsen – Karl Johans stad. 

Stadsprivilegier utfärdades samma år. 

Den nya staden fick svårt att hävda sig. 

Handelsmännen föredrog byn Haparanda vid 

gränsen till Ryssland (Storfurstendömet Finland). 

Karl Johans stad förde en tynande tillvaro och efter 

30 år flyttades stadsrättigheterna till Haparanda. 

 
Karta över Karl Johans stad. Wikimedia. 



Älvdalens porfyrverk    

Porfyr är en mycket hård bergart och finns i 

flera färger, vanligast är den purpurröda.  

Sedan länge visste man att det fanns porfyr i 

Älvdalen och 1788 bildades bolaget Älvdalens 

porfyrverk. Porfyrverket hade genialt 

konstruerade maskiner och drevs med 

vattenkraft. Konstnärliga medarbetare knöts 

till verksamheten. 

Det var svårt att få bolaget att gå med vinst 

men Karl Johan såg porfyrens möjligheter. 

Porfyrföremål hade status och lämpade sig 

som kungliga gåvor. År 1818 köpte Karl XIV 

Johan porfyrverket. Företaget kämpade med 

svårigheter, osämja mellan de anställda och 

dålig lönsamhet. Vid en inspektion 1819 var 

kungen trots allt nöjd och delade ut en 

silvermedalj till en av de äldsta arbetarna. Han 

var trots den dåliga lönsamheten belåten med 

att det gav arbete i en avlägsen del av landet. 



Ståtliga gåvor som framställdes vid verket var 

stora vaser bl a till Georg IV av Storbritannien 

och till tsar Nikolaus I i Ryssland. 

Den största beställningen kom till verket efter 

Karl XIV Johans död, en jättelik sarkofag efter 

antik förebild. Den tillverkades i 

Garbergsgranit (ej porfyr) och kunde först 

efter många års arbete 1856 släpas till 

Stockholm där den i dag kan beskådas i 

Riddarholmskyrkan. Sonen Oscar sålde 

därefter porfyrverket. 

 Utställt bildmaterial. Foto Birgitta Bridell.  



           Desirée 

 

 

 

Drottning Desirée i hovdräkt. Målning av F.                                                

Gérard.Wikipedia.        

Eugénie, Bernadine, Desirée Clary föddes i 

Marseille 1777 i en förmögen, borgerlig familj. 

Hon fick enligt tidens sed en s k fin uppfostran 

som emellertid hennes blivande man, Jean Baptiste 

som umgåtts i intellektuella kretsar i Paris, inte var 

nöjd med. Men Desirée hade visst sinne för affärer 

och var något praktisk till sin läggning. Hon 

beskrivs som mycket söt med ett vackert leende 

som ung, med tiden blev hon något rundhyllt.  

Som knappt tonårig träffade Desirée Napoleon 

Bonaparte och blev med tiden mycket förälskad i 

honom. Denne svek henne och gifte sig med den 

firade Josephine de Beauharnais. För detta hade 

Napoleon dåligt samvete och höll ständigt ett 

vakande öga på sin tidigare fästmö.  



Oscar. Wikipedia.

Även Jean Baptiste, ständig konkurrent till honom, 

undgick många gånger svårigheter tack vare detta och 

den släktskap som ingåtts då Napoleons bror Joseph äktat 

Desirées äldre syster Julie.

År 1798 gifte sig Desirée med Jean Baptiste Bernadotte 

och året därpå föddes deras enda barn, sonen Oscar.

1810 blev Desirée kronprinsessa av Sverige, ett land hon 

knappast hört talas om. Hon oroade sig för att behöva 

lämna Paris, hon var mycket fäst vid livet där.

Hennes första möte med Sverige avskräckte henne, kylan, 

stelheten vid hovet och förlusten av samvaron med 

systern Julie gjorde att hon redan efter kort tid återvände 

till Paris. 

Först år 1823 återvände hon till Sverige i samband med 

sonen Oscars giftermål med Josephine av Leuchtenberg. 



Den 13 juli 1823 anlände Desirée och Josephine med 

linjeskeppet Carl XIII som lade till vid Manilla på 

Djurgården.

Josefina, hennes svenska namn. Målning av Fredrik Westin. Wikimedia.

De togs emot av en stor folkmassa. Karl Johan och 

Oscar ledsagade dem till Haga slott, ridandes på var 

sida om deras vagn som drogs av åtta vita hästar. 

Drottning Desirée. Målning av F. Westin. Nationalmuseum.

Desirée var klädd enligt senaste franskt mode och 

behängd med juveler. På huvudet bar hon stora 

plymer.



Desirée i kröningsdräkt. Målning av F. Westin.

Desirée kröntes 1829 i Storkyrkan med Lovisa 

Ulrikas drottningkrona. Hon avled 1860, 16 år 

efter sin make. 

Enligt Desirées barnbarn Oscar II blev farmor 

alltmer excentrisk. Hon gjorde natt till dag och 

ville då gärna göra utfärder till bland annat  

Djurgården. Ibland nöjde hon sig med åkturer på 

borggården i slottet och ropade då ”Kring, kring”, 

ett av få ord hon kunde på svenska. Slamret från 

vagnens hjul lär ha väckt de sovande.

Desirés vagn. 

Hovvagn berlinare.



Rosersbergs slott
Rosersbergs slott var en omtyckt plats för Desirée och 

Karl Johan och här tillbringades många somrar. Paret var 

de sista kungligheterna som bebodde slottet. Rummen står 

nästan orörda från tiden 1795 – 1860. 

Rosendals slott 
Rosendals slott på Djurgården, ett riktigt empirslott, 

använde kungaparet uteslutande för dagsutflykter.



Empiren (kejsarstil) 

Empiren uppkom i Frankrike och hade sin fulla 

blomstring under första kejsardömet 1804 – 15.  

Karl den XIV Johan tog med praktempiren till Sverige. 

Empiren är strängt klassicistisk med förebilder i den 

grekisk-romerska och egyptiska antiken. 

 

 

Möbler med förebilder bl a i egyptiska antiken. Nationalmuseum.  

Inredningarna har en stark färgskala, möblerna är 

praktfulla och tunga i mahogny eller helt förgyllda. 



I Sverige blev den franska empiren förbehållen förnämare 

miljöer, medan den så kallade Karl Johanstilen gick över 

från den gustavianska stilens stränghet till en lättare stil – 

senempiren. 

 

 

Stolar i blandform mellan sengustavianskt och empir. Foto: I.Magnerholt. 

På 1830-talet började man använda den 

polerade björken och interiörerna blev 

lättare, blondare och mer intima. 

 

 

 

Stol i Karl Johanstil. Privat ägo. 



Empiren i kvinnodräkten 

 

Foto: Berit Karlsson. 

 

Bilden visar från höger tunn klänning med släpande schal i 

directoirestil. (Directoriet kallas regeringen som styrde 

Frankrike under revolutionen). Längst till vänster klänning i 

kraftigare tyg i empir. I mitten, kopia av klänning i timglasstil, 

korsetten är återinförd. 



En mycket ung Desireé i flortunn klänning.  Efter 

målning av F Gérard. Nationalmuseum.

En tidig bild av Desireé visar att hon bar en mycket tunn, troligen 

vit klänning. 1700-talets tunga tyger och pudrade peruker fick ge 

vika för franska revolutionens enklare mode.  Hög midja och 

tunna tyger, burna utan korsett eller underklänning. På fötterna 

bar man gärna sandaler. Man var sparsam med smycken. Lång 

draperad schal som släpade på golvet var genomgående drag. 

Modet som var starkt influerat av antiken spreds över Europa.

”Kejsarstilen”, Empiren c:a 1805 –1820
Antiksvärmeriet blev allt starkare och man kopierar antika 

förebilder. Efter Napoleons egyptiska fälttåg smyger sig 

egyptiska motiv in i den grekisk-romerska stilen.



I dammodet förbjuder Napoleon de tunna indiska muslinerna till 

förmån för franskt siden. Klänningarna hade fortfarande, och 

under hela denna period, midjan sittande under bysten. Dräkten 

försågs ofta med puffärmar och lösa ärmar. Långschalen behölls 

från tidigare. Man bar klacklösa skor med något trubbiga tår.

Biedermeier eller Karljohanstilen (c:a 1820–1840).
Under denna period sjunker skärpet ner till kvinnans smalaste 

del, midjan. Korsetten återinförs. Kjolen tilltog i vidd och nedtill 

lade man stor vikt vid rysch och pysch för att hålla kjolen 

utspänd. Fortfarande använde man lågklackade skor men nu 

med band som knöts runt benen, lagda i kors. Överdrivet stora 

puffärmar och stora, kragar, getingmidja och många lager 

underkjolar gav kvinnan en ny siluett, timglassiluetten. Man var 

förtjust i smycken och för den som hade råd var användningen 

till synes obegränsad.

Naturligtvis har alltid stora variationer i modet förekommit.

Kopior på Desirées 

kröningsskor.      

Tillv. B. Bridell. 

Foto: B. Karlsson.



Karl XIV Johan tar farväl 

Den 8 mars 1844 på eftermiddagen gick kung Karl XIV Johan 

ur tiden. Vid dödsbädden fanns hans stora familj och hans 

trogne vän biskopen i Linköpings stift, Johan Jacob Hedrén. 

För sonen Oscar dikterade han: Jag längtar inte efter döden, 

men jag fruktar den inte. Jag har levat i åttio år; naturen tar ut 

sin rätt. Ingen har visat upp en karriär som liknar min; må man 

så öppna alla volymer (som kommit ut) sedan världen trädde 

ut ur kaos. Översättning från franska: historikern Lars o. 

Lagerqvist. 





Karl Johans hörn i utställningen. Foto: Berit Karlsson.

Bildbilaga
Fler foton från utställningen



Detalj med riksregalierna. Foto: Berit Karlsson.



På Rosendals slott, ett bord tillverkat i Sévrèsporslin, en gengåva till 

Karl Johan från Ludvig Filip 1843 för 2 porfyrurnor denne skänkt till 

slottet i Pau. Foto: Isabella Magnergård



Monter med gåvor och lån. Foto: Berit Karlsson.



Mynt och kastpenningar. Foto: Berit Karlsson.



Den kungliga taffeln

Foto: Isabella Magnerholt.



Stol i sengustavianskt/empir. Liknande finns på Rosersbergs
slott. Foto: Isabella Magnerholt.



Grytlock m. Karl 
Johans märkning. 
Privat ägo. Foto: 

Isabella 
Magnerholt.



Mer om Karl Johan. Foto: Birgitta Bridell.



Det kvinnliga modet. Foto: Birgitta Bridell.

Drottning Desirées kröningsskor, detalj.  

Foto: Berit Karlsson.



Drottningens handväska. 
Foto: Berit Karlsson.



Empirklänning. 
Foto: Birgitta Bridell.



Monter med smycken och småsaker.

Foto: Berit Karlsson.

Något av monterns 

innehåll. Foto KG Giertz.



Läsrum med det mesta om Karl Johan 

och hans tid. 
Foto: Birgitta Bridell.



Gåvor från Kungliga 

Husgerådskammaren. 
Foto: KG Giertz.
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