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Här bodde blivande presidenten
På eftermiddagen den 22 

november 1782 lämnade 
en hästskjuts gästgiveriet 

i Grisslehamn och påbörjade 
färden mot Stockholm. En av 
passagerarna ombord var den 
femtonårige amerikanen John 
Quincy Adams. Under resan 
antecknade han varje stopp på 
vägen: ”Tresta, Stubby, Swan-
berg, Kragstad, Rylanda, Hall, 
Östby, Enstad, Stockholm”. 
Dagen var mulen och tempe-
raturen visade på två minus-
grader. 

Sent på kvällen kom man 
fram till en stad som inte möt-
te sällskapet med öppna ar-
mar. Adams skrev i sin dag-
bok: ”We found all the taverns 
in town shut up and could not 
get one opened”. Man tvinga-
des tillbringa den första natten 
i vagnen. Nästa morgon fi ck 
man rum på källaren Sveriges 
Vapen på Österlånggatan 29.

 John Quincy Adams, son 
till John Adams, skulle precis 
som sin far en dag bli presi-
dent i USA. John Adams var 
det mellan 1797 och 1801 och 
JQA (som han ofta skrev sitt 
namn) mellan 1825 och 1829. 
I början av 1780-talet var fa-

dern USA:s ambassadör i Pa-
ris. När Francis Dana skicka-
des som USA:s första sände-
bud till Katarina den stora i 
Ryssland fi ck den unge John 
Quincy Adams följa med som 
tolk och översättare. I Sankt 
Petersburg blev han kvar i 
drygt ett år.

Sveriges Vapen på Öster-
långgatan, fi ck Adams höra, 
var det bästa stället i hela sta-
den, men han var inte impo-
nerad: ”Said to be the best in 
the city, but if it is the best is 
not good for much”. Desto 
muntrare blev han när han 
besökte en bokhandel; han var 
en läshungrig yngling som 
ständigt sökte ny litteratur. En 
medelålders man i bokhan-
deln tilltalade honom och 
presenterade sig som Carl 
Bernhard Wadström. John 
Quincy Adams hade därmed 
mött sin guide för den kom-
mande tiden i Stockholm.

Carl Bernhard Wadström, 
som var ämbetsman inom 
Bergskollegium, blev under 
1780-talet alltmer engagerad i 
slaverifrågan och skulle efter 
ett besök i Afrika 1787 bosätta 
sig i London och bli en myck-

et berömd slaverimotståndare. 
Han publicerade flera upp-
märksammade skrifter i äm-
net. John Quincy Adams var, 
liksom sin far, motståndare till 
slaveriet i USA. Med all säker-
het berörde de ämnet under 
den månad som de umgicks i 
Stockholm.

Men Adams hade även 
blick för annat. Han uppfat-
tade svenskarna som ett oer-
hört vänligt folk och var up-
penbart förtjust i landets kvin-
nor. Men det var något som de 
svenska kvinnorna aldrig fi ck 
veta, vilket han medger i en 
minnesbild skriven långt se-
nare. 

Till Wadströms våning på 
Stora Nygatan kom ibland 
också Carl Michael Bellman 
på besök. Inget vet, men kan-
ske möttes Bellman och 
Adams där någon kväll. Efter 
nyår reste John Quincy 
Adams vidare ner genom Sve-
rige och besökte bland annat 
Norrköping, Göteborg, Troll-
hättan, Uddevalla, och Vä-
nersborg. Han återförenades 
med sin far i Haag den 21 
april 1783.

Mats Hayen

Österlånggatan 29 i Gamla stan. Här bodde John Quincy Adams 
under fem veckor i slutet av år 1782. 
 Omslaget till Paul C. Nagels biografi  om John Quincy Adams.
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