
Ödmjuk depeche [diplomatisk rapport] från herr Ohlsson, Paris den 30 januari 1812 
 
Ordagrant utskrivet: 
Men senaste mycket ödmjuka rapport skrevs den 27 sistlidna månad. Jag hade äran att i 
förrgår kväll mottaga Ers Majestäts baron Engeströms depecher från den 10 december. 
 
I kod: 
Denna depeche anlände till mig några timmar för sent för att jag skulle kunna uppfylla den 
order som jag fått via Ers Majestäts kodade apostille [internationell äkthetsstämpel för 
dokument] rörande herr Tibell. Denne general avreste till Sverige samma dag klockan 11 på 
morgonen. Han kom för att besöka mig dagen före för att överlämna ett brev som han hade 
adresserat till herr baronen Adlercreutz, och meddelade mig att han skulle tillbringa några 
veckor på landet. Han trodde sig därmed agera med stor finess för att vilseleda mig rörande 
sin resa. Då jag i denna konversation sagt att Ers Majestät hade tagit ledningen över 
regeringen, låtsades han bli överraskad och sade som i förtroende att i så fall borde ändra en 
mening i sitt brev till general Adlercreutz. Han tog tillbaka brevet och återvände med det igen 
dagen därpå. Detta var utan tvekan en bakslughet för att få mig att tro att han, då han avreste, 
levt alltför avskilt för att ens känna till en händelse av detta slag, och likafullt hade han 
mottagit privata brev från Stockholm den 7 januari. Men eftersom man inte alltid är på sin 
vakt hade han anförtrott några personer flera dagar tidigare att om man med säkerhet visste att 
Riksdagen skulle sammankallas, skulle han resa till Sverige omedelbart. Jag har fått höra efter 
hans avfärd att han hade mottagit, den 23 [troligtvis december], ett pass av greve Bassano [en 
fransman]. 
Denna tillfällighet och den försiktighet han visat gentemot mig bekräftar min uppfattning att 
han ska ha erbjudit sig att arbeta för den franska regeringens intresse i den svenska riksdagen, 
och att man ska ha gått med på att anställa honom som en man helt och hållet tillgiven detta 
system. Jag har inte kunnat följa honom under hans vistelse här, eftersom det med avsaknaden 
av polisiära medel är svårt att i en så stor stad känna till en individs handlande, som han har 
anledning att dölja. Men jag lutar nu än mer åt att tro det som jag hittills bara hade misstänkt, 
att han haft hemliga förbindelser med regeringens agenter. Han gav alltför mycket sken av att 
han skulle leva tillbakadraget; det är inte utan avsikt som greve Bassano en dag sade till 
svenska officerare han hade presenterats för och som bar samma uniform som generalen: 
”Vad gör egentligen general Tibell? Jag ser honom inte.” 
Utan tvekan förvånar dessa uppgifter inte Ers Majestät. Ni har redan i förväg känt till i vilka 
avsikter denne general hade lämnat fädernelandet.  
Den absoluta tystnad som den franska regeringen vidmakthåller i fråga om de senaste 
kontakter som Ers Majestät har tagit, hindrar fortfarande sändebudet Cronlands 
tjänsteåtagande.  


