1810 i Jan
Kom den af Konung och Rikets Ständer utvalde Kronprinsen
Christian August till Stockholm, hvarefter han sin
? och Rikets Ständer deras tro och huldhets Ed aflagt.
Blef den af Konungen adopterad till dess Son
och kallad Carl August – d. 12 mart aflade Presterskapet i Warbergs contract dess hyllnings Ed för honom i
Sibbarps Kyrka.
På resan till campangen och Bonarps Hed i Skåne sjuknade denna Prins, som därstädes blef besökt af sin Broder
Hertigen i Hollstein; efter dess walet for til Bonarps
hed åter; men under exercerzing med Husar Regementena fick svindel, därvid först hatten , sedan hela Kroppen föll ned av hästen, och oagtadt försök til Lifsbärgning,
war rent död. fördes till Qvidinge Prestgård, och sedermer
därifrån til Stockholm, at begrafvas den 14 Juli. -Men Ohyggligaste en händelse tilldrog sig vid likets hög
tideliga införande i Hufvudstaden . i det at
Hans Exellence Riksmarsshalken Fersen blef
af pöbeln vid intoget först öfverfallen i sin vagn med
stenkastning, sedan då han därav kommen i tanke at
frälsa sit lif, blev gripen, ornamenterne frånryckte
kläderna sönderrifne in på blotta kroppen; och andteligen bort
släpad naken til och til döds förtrampad; oagladt
cavalleriet med laddade gevär – Canonerne framdragne, stillades ej uploppet förr än de förre gåfvo eld, hvarvid flere
blefvo blesserade – Några blefvo genast såsom hufvudmän
grepna, flere därefter – men hvad utgång det tar, visar tiden.
Den döda sönderrkossade kroppen låg til Aftonen på platsen och
blef uptagen
Orsaken til detta upror förmentes vara den, at Kronprinsens
död af förgift skulle vara härrörande, och Misstankar
således falla på den Olycksalige Riksmarschalken.
Den 8 Julii Utlystes Urtima Riksdag at hollas d. 23 Julii i Örebro
Stad för at wälja Kronföljare – Som och skjedde, i det alle
4 Rikets Stånd med Konungen förenade sig och därtil Utwalde Hertigen och Prinsen av Pontocorvo, Joh. Baptist
Julius Bernadotter.
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