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Abstract 

_____________________________________________________________________ 

Niclas Zwettler 

”To use the memory of a king” 

The use of history in relation to Gustav III of Sweden    

    Antal sidor: 49 

_______________________________________________________________________ 

The aim of this master's dissertation is to examine the use of history in relation to Gustav III 

(1746-1792). A notable historic figure in Swedens history who ruled as king from 1771 until 

he was murdered in 1792. The artifacts and material used in this study ranges from a movie, 

biographies, theatre plays, an opera, newspapers, novels, a poem, a ballet, historical landmarks 

and textbooks. With this material and by applying a theoretical framework of a three 

categorization: educational, popular and commemorative, made by the Swedish historian 

Anders Dybelius, the ways in which Gustav III has been used in the time period of 1895-2014 

is examined. 

Through the applyed theoretical framework and the analysis of the material, a distinct and 

evenly use of Gustav III memory from the time he was still alive and until our days is revealed. 

This is shown by the poem written by the Swedish poet Carl Michael Bellman mere days after 

Gustav III coup d'etat in 1772, and that movies, tv shows, biographies and theatre plays based 

on his memory are still being made in the 21st century. Further, the study has shown that his 

memory and symbolic figure is higly adaptable. This is shown by the wide range of new 

assignments his memory and symbolic figure have been assigned over the studied time period. 

The study also points to the fact that the use of Gustav III:s memory have been influenced based 

on the direction and era of the Swedish society. During his regin and until early 20th century, 

his memory was often used as a cultural or national symbol, both in a negative or positive light. 

When you arrive in late 20th century and the 21st century his memory have new assignments, 

such as a symbol for tough parenting, open borders or a symbolic figure for people in the hbtq 

community.  
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Kapitel 1. Inledning 

Varför göra en studie om Gustav III:s minne? 

I över fem tusen år har människan antecknat allt från viktiga historiska händelser ända ner till 

kvitton för köp av diverse varor.1 Med hjälp av dessa historiska kvarlevor har historien de 

berättar tolkats och konstruerats i efterhand. Genom denna process påverkas historien av den 

tid som den konstrueras i och av individen eller gruppen som tolkar den. Utifrån detta är det 

individer och gruppers samtida världsuppfattningar och behov som påverkar. Delar av historien 

väljs ut medan andra väljs bort och den historiska händelsen eller personen gestaltas efter de 

behov och syften som ska tillfredsställas.   

Denna uppsats ska undersöka historiebruket kring den svenska kungen Gustav III. Anledningen 

till att undersöka en svensk monark är att de under en lång period av den svenska historien har 

haft en betydande politisk makt och inflytande över Sverige. Gustav III är en kung som hade 

ett stort inflytande, vilket han även själv utökade genom två statsomvälvningar 1772 och 1789. 

Det finns än idag flera minnesmärken och institutioner efter honom så som Svenska 

Akademien, Hagaparken och Gustav III:s staty vid Skeppsbron. Intresset för Gustav III beror 

dels på hans liv och eftermäle samt eftervärldens vida skildringar av kungen och att han 

fortfarande brukas. Han har upphöjts som en hjälte utan vank och brist av Bernhard von Beskow 

i verket Gustaf den tredje som konung och människa från 1859,2 samtidigt som han har 

kritiserats som en egensinnig tyrann. Vidare har han både hånats och hyllats för hans 

kulturintresse och blivit kallad för en teaterkung. Han har fått ett minnesmärke av den 

amerikanska föreningen, The American Gustavus III Memorial Association, genom en byst av 

honom själv.3 Samt har det under 2010-talet grundats en svensk förening efter honom, 

Sällskapet Gustaf III.  

Genom att undersöka bruket av Gustav III:s minne kan användningen och utvecklingen av 

symbolgestalten Gustav III analyseras. Frågan hur symbolgestalten Gustav III har använts är 

av ett intresse. Undersökningen kommer ske med hjälp av olika artefakter som läroböcker, 

filmer, tidningsartiklar, balett, pjäser, avhandlingar, statyer, byggnader, föreningar och mera. 

Genom dessa kan minnesanvändningen och symbolgestalten analyseras, vart den började, har 

                                                           
1 Nationalencyklopedin, Sumer, (hämtad 2019-04-06) 
2 Svenskt biografiskt lexikon, Bernhard von Beskow, (hämtad 2019-04-07). Beskow skrev aldrig färdigt 
sitt verk. 
3 Mosesson (2012), s. 1–2 
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den en standby period, en höjdpunkt, håller den sig jämn under perioden eller är den knappt 

synlig alls? Vidare kommer undersökningen synliggöra ifall platser har haft betydelse för 

symbolgestalten och hur Gustav III:s minne har knutits till dessa platser. 

 

Syfte och frågeställningar 

Genom studien så ska minnet och symbolgestalten av den svenska kungen Gustav III att 

undersökas. Genom historiekulturens tre områden och historiebrukets indelningar, kommer jag 

kunna undersöka och synliggöra i vilket sammanhang minnet av Gustav III har brukats och i 

vilket syfte minnet har använts. Uppsatsens huvudsakliga undersökningsperiod är från 1895–

2017, där även några artefakter från sent 1700-tal och framåt ingår inom minneskulturen. 

Uppsatsen kommer fokusera på de följande frågorna: 

• Hur har minnet av Gustav III använts? 

• På vilket sätt har minnet förändrats över tid? 

• Vad har dessa minnen använts till? 

• Hur skiljer sig framställningarna av Gustav III mellan de olika historiekulturerna? 

 

Historiedidaktik och historiekultur 

Förmedling av historia är idag både en forskningsdisciplin och en uppgift som krävs av 

historieläraren. Denna forskning är vad vi kallar för historiedidaktik, konsten att förmedla 

historia. Historiedidaktisk forskning etablerades först under 1980-talet i Sverige och 

huvudsyftet var att hjälpa historielärarna med att argumentera för ämnets undervisningsvärde 

för både elever och samhället.4 Med tiden utvecklades den historiedidaktiska forskningen till 

ett flervetenskapligt fält och blev till den forskningsdisciplin vi har idag. Inom 

historiedidaktiken ingår andra begrepp som historiemedvetande och historiekultur.5  

Historiekultur blev en nödvändighet att utnyttja för historiedidaktiken. Det moderna samhället 

har utöver utbildningssystemet och massmedia flera andra kanaler som förmedlar historia till 

individer, exempel på olika kanaler för detta är filmer, internet, politiska partier osv. Med detta 

blev det nödvändigt att arrangera dessa kanaler in i kulturer.6 Historiekultur undersöker hur 

                                                           
4 Karlsson & Zander (2009), s. 25–27 
5 Ibid, s. 33–37 
6 Ibid, s. 38–39 
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litteratur, arkivdokument, byggnader, monument, symboler, filmer, pjäser m.m. är uttryck för 

det förflutna.7 

Historiekulturen är i sig en forskning som består av flera olika indelningar, kulturindelningar. 

Den tyske historikern Jörn Rüsen skapade under sin tid en historiekulturell indelning. Dessa 

benämnde han för de estetiska, politiska och kognitiva dimensionerna.8 Genom detta får man 

fram ett sorteringsverktyg som ger mig möjligheten till att genomföra en komparativ analys av 

Gustav III:s minne. Likt historikern Anders Dybelius kommer jag att använda mig av hans 

vidareutvecklade termer utbildningskultur, populärkultur och minneskultur. 

Det material som berör vetenskapliga studier och läroböcker placeras inom utbildningskulturen. 

Inom populärkulturen kommer det material som berör pjäserna, baletten, operan och filmen om 

Gustav III att placeras i. Där minneskulturen innefattar det material som berör statyerna, 

Svenska Akademien, sällskapet och Tegnérs dikt.9 

 

Historiebruk 
Hur historien brukas går under begreppet historiebruk. För historiedidaktisk forskning fungerar 

detta som ett instrument som visar för forskaren hur olika individer och grupper med olika 

intressen och behov har brukat historien.10 Det var den tyske 1800-talsfilosofen Friedrich 

Nietzsche som myntade begreppet i sin skrift från 1874. Nietzsches historiebruksindelningar 

var den monumentala, antikvariska och kritiska.11 Med tiden har dessa ändrats och andra 

historiker och filosofer har myntat sina egna typologier. Rüsen var en av dessa som gjorde sin 

egen indelning som han kallade för traditionella, exemplariska, kritiska och genetiska 

berättelser.12 I min uppsats kommer jag att använda mig av Klas-Göran Karlssons typologi. 

Karlsson presenterade i sin typologi fem olika historiebruks indelningar, det vetenskapliga, 

existentiella, moraliska, ideologiska samt icke-bruk.13  

                                                           
7 Dybelius (2012), s. 8 
8 Rüsen (2004), s. 160 
9 Dybelius (2012), s. 8-9 
10 Karlsson & Zander (2009), s. 58–59 
11 Dybelius (2012), s. 12 
12 Rüsen (2004), s. 61–70 
13 Karlssons typologi presenterades i hans avhandling, Historia som vapen. Historiebruk och 
sovjetunionens upplösning 1985–1995, Stockholm 1999. Ulf Zander gjorde senare en vidareutveckling 
av Karlssons typologi. I denna ingår det nya indelningar som demokratisk-ideologiskt, kommersiellt, 
nationellt-ideologiskt och politiskt historiebruk. Hämtat från Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna 
tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskiftet, Lund 2001, s. 56, 57, 465 och 469. 
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Karlssons typologi används som ett analytiskt redskap. På så vis kommer jag kunna reflektera 

över skillnader och likheter i hur minnet av Gustav III har brukats av olika grupper, individer 

och efter deras intressen och behov. Vidare kommer jag kunna se hur bruket har skett över tid 

och rum.14  

• Vetenskapligt historiebruk är att upptäcka och rekonstruera historien. Det är oftast 

personer inom forskningsvärlden som använder detta bruk. Historiker och historielärare 

är de vanligaste brukare. 

• Existentiellt historiebruk har som behov att stärka en identitet, att stärka bandet i en 

grupp. Detta är ett bruk som alla människor brukar. 

• Moraliskt historiebruk har syftet att synliggöra förtryckta grupper som historien har 

missat eller med vilja ignorerat. Kan även användas mot utbredda tolkningar av 

historien. Historiebrukets funktion är att man ska skapa försoning med det förflutna, 

påminnas om historiens hemskheter och ta lärdom av detta. 

• Ideologiskt historiebruk används för att legitimera ens egen ideologi genom att man 

tolkar eller konstruerar historia. Många av dess brukare är politiker eller politiska 

grupper. Men även forskares tolkning av historia kommer in. 

• Icke-bruk av historia blir synligt när man medvetet undviker eller glömmer delar av 

historien. Ett bruk som många politiker använder för att legitimera sin ideologi. 

• Politisk-pedagogiskt historiebruk är när man gör enkla och oproblematiska jämförelser 

mellan nutid och dåtid. Historiebruket är likt det vetenskapliga historiebruket, men det 

vetenskapliga historiebruket har ett djupare syfte, att urskilja likheter och skillnader. 

• Kommersiellt historiebruk är när historia används för att sälja produkter eller öka 

försäljningen av en film o.s.v. Användas tydligast inom turistbranschen då man enbart 

skapar produkter för att öka sina intäkter.  

Metod, material och avgränsning 

Studien har använt sig av Dybelius indelning av historiekulturen. Genom dessa tre områden kan 

man visa på i vilket sammanhang Gustav III:s minne har brukats. Karlssons indelning av 

historiebruket kommer att användas för att förklara i vilket syfte Gustav III:s minne har brukats. 

Genom denna indelning av Gustav III:s minne blir det därmed möjligt att genomföra en 

komparativ undersökning med ett externalistiskt perspektiv. Genom en komparativ 

undersökning fokuserar man på att beskriva och analysera skillnader och likheter mellan två 

                                                           
14 Karlsson & Zander (2009), s. 59 
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eller fler utvalda drag eller studieobjekt. Dessa jämförelser mellan studieobjekten sker oftast 

under en begränsad period.15 Ett externalistiska perspektivet hjälper en sedan att förstå och ha 

kunskap om den tiden och situationen som studieobjekten formades i. Genom detta får man en 

djupare förståelse över syftet och innehållet med de valda artefakterna. 16 Totalt undersöks 

tjugofyra artefakter i studien där fjorton är inom utbildningskulturen och där populär- och 

minneskulturen har fem var. 

Uppsatsen kommer att använda sig av tidningsartiklar från dags- och kvällspress. Tidningarna 

som används i uppsatsen är framför allt på en riksnivå, men förekommer även lokala tidningar 

från Stockholmsområdet och en svensk tidning från San Francisco. Tidningarna utgör grunden 

för den undersökning som berör de artefakter i kategorin populärkultur och någon inom 

minneskultur. Tidningsmaterialet är recensioner av pjäserna, operan, filmen och baletten. 

Artefakterna som ingår i populärkulturen sträcker sig från 1903–2009 och valdes ut dels för sin 

blandning av medier och att recensioner över artefakterna gick att hittas. Genom recensionerna 

av artefakterna synliggörs även deras mottagande av sin samtid. Recensionerna är från 

tidningarna Stockholms Dagblad, Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidningen, Aftontidningen 

och Aftonbladet.   

De vetenskapliga arbeten och läroböcker som används i uppsatsen sträcker sig från 1895 fram 

till 2014. Läroböckerna som ingår i studien har alla med säkerhet använts då de har lånats från 

lokala skolor i Jönköpingsområdet. Läroböckerna täcker flera av Sveriges skolformer som 

folkskolan, fackskolan, grundskolan och gymnasieskolan. De fyra vetenskapliga verken har 

fallit på författaren och litteraturhistorikern Oscar Ivan Levertin, historikern och ledamoten för 

Svenska Akademien Erik Lönnroth, politikern och historikern Beth Hennings och 

populärhistorikern och författaren Christopher O'Regan. Levertins bok Från Gustaf III:s dagar 

från 1896 undersöker Gustav III:s personlighet och karaktär. Han redogör även för de allmänna 

bilderna av kungen från sin samtid. Lönnroths bok Den stora rollen. Kung Gustaf III spelad av 

honom själv från 1986 har översatts på flera språk. Lönnroth har undersökt Gustav III:s egna 

brev, skrifter och uttalanden för att kunna beskriva kungen. Hennings har skrivit Svenskt 

biografiskt lexikons (SBL) biografi av Gustav III från band 17 (1967-1969), sida 458. Hennings 

författade under 1930-talet fram till 1960-talets slut flera verk om Gustav III. O'Regans bok, 

En bädd av dun: Livet vid Gustaf III:s hov, gavs ut 2005 och ger en djup inblick i hovet under 

Gustav III:s tid. O’Regan är en auktoritet inom 1700-talets Stockholm och har författat flera 

                                                           
15 Tosh (2011), s. 175–176 
16 Florén & Ågren (2006), s. 52 
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verk av Gustav III. De fyra vetenskapliga verken valdes ut pga. deras tidsperioder. Levertins 

bok släpptes i slutet av 1800-talet och täcker den nationalistiska perioden som började att 

upphöra efter andra världskriget. Hennings biografi är från 1960-talet och berör den nya 

historiografin som började etableras i Sverige vid den tiden. Lönnroth och O’Regans biografier 

är från slutet av 1980-talet respektive tidigt 2000-tal. En tidsperiod där både det svenska 

samhället och den svenska historiografin har genomgått snabba förändringar. Med andra ord 

täcker dessa fyra artefakter olika skeenden i den svenska historieskrivningen och det svenska 

samhället.  

Inom minneskulturen ingår de två statyer som finns i Göteborg och Stockholm. Vidare ingår 

Esaias Tegnérs dikt Sång den 5 april 1836 och det unga Sällskapet Gustaf III. Samt kommer 

även ett minnesmärke av Gustav III själv att ingå, Svenska Akademien. Statyn i Stockholm är 

ett minnesmärke som Gustav III själv beställde, men som han aldrig fick se. Statyerna av Gustav 

III ingår då dessa är de enda statyer över kungen i Sverige. Tegnérs dikt valdes då den än idag 

är känd och förmedlar en bild av Gustav III och den gustavianska tiden som många under 1800-

talet och framåt vidhöll sig vid. Svenska Akademien ingår då den från sitt instiftande och än 

idag är en aktiv institution med ett internationellt igenkännande. Sällskapet Gustaf III valdes då 

det instiftades 2017 och som därmed synliggör att Gustav III är i ett aktivt bruk i modern tid. 

Minneskulturen har tre artefakter som sträcker sig längre tillbaka än den huvudsakliga 

undersöksperioden. Artefakterna ingår i studien då deras användningsperiod fortfarande är 

aktiv eller sträcker in sig i den huvudsakliga undersökningsperioden. De tre artefakterna är 

Svenska Akademien, statyn i Stockholm och Tegnérs dikt. Minneskulturens artefakter 

undersöks med hjälp av hemsidor, den svensk-amerikanska tidningen Vestkusten, böcker och 

en rapport från säkerhetstjänstkommissionen. Hemsidor från Svenska Akademien och 

Sällskapet Gustaf III används, vilket synliggör hur dessa två institutioner även ser på sig själva. 

Användning och produktion av historia genomgår ständiga förändringar. Detta beror dels på i 

vilket sammanhang och tid som de användas och produceras i, samt av individen eller gruppen 

som ligger bakom användningen och produktionen. Med detta kommer minnet av Gustav III 

att studeras över ett långtidsperspektiv, samt kommer det förekomma tydliga datum över 

artefakterna som används i uppsatsen. Avgränsningar har skett vid val av artefakter då 

svårigheten i att hitta källmaterial för vissa artefakter inom populärkulturen och 

utbildningskulturen har gjort att en del har fått väljas bort. Detta har även medfört att de äldsta 

artefakterna inom utbildningskulturen är från slutet av 1800-talet, Levertins bok Från Gustaf 

III:s dagar från 1896 och läroboken Fäderneslandets historia av Carl Theodor Odhners från 
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1895. Populärkulturens äldsta artefakt är från 1903, pjäsen Gustaf III av August Strindberg. 

Minneskulturen som däremot innehåller en artefakt av Gustav III själv har de äldsta 

artefakterna, Svenska Akademien från 1786. Ytterligare har även avgränsning skett att inte 

inkludera allt material som finns om Gustav III i uppsatsen. Genom detta gör inte uppsatsen 

något anspråk på fullständighet. 

Uppsatsen har även en strävan med att försöka förbinda vetenskapen med minnes- och 

populäranvändningen av Gustav III. Detta sker genom att de vetenskapliga sanningarna som är 

byggda kring minnet av Gustav III undersöks för att sedan undersöka hur minnes- och 

populärkulturen har använt sig av dessa.  

 

Tidigare forskning 

Anders Dybelius, doktor i historia vid Göteborgs Universitet, avhandling, Ett hållbart minne? 

Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848–2009 från 2012, undersöker symbolgestalten 

Döbeln och hur denna har utvecklats och använts i Sverige från 1848–2009. I undersökningen 

framkommer det en markant mängd av artefakter som har växt fram under perioden, men som 

under den senare tiden har minskats.17 Döbeln gestaltas oftast som en förebild för hur en svensk 

ska vara. En folkhjälte som trots sina krigsskador alltid var redo att kämpa för Sverige. Han 

representerar ursvenska dygder som ärlighet, plikt och fosterlandskärlek. Hans värde som 

symbolgestalt varierar under perioden men används oftast som en ideologisk och pedagogisk 

handelsvara samt som nationssymbol i tider av kris och krig. Detta nationellt-ideologiskt 

historiebruk av Döbeln är idag ersatt av ett lokal-ideologiskt historiebruk. Genom detta lokala 

användandet fortlever Döbeln i Sverige och skapar särdrag hos de bygder han brukas i.18 

Dybelius använder sig av Karlssons historiebruks typologi för att förstå i vilket syfte Döbelns 

minne har brukats och sin egna historiekultursindelning för att visa på i vilket sammanhang 

Döbelns minne har brukats. 

Min uppsats tar mycket inspiration från Dybelius avhandling. Jag använder mig av Dybelius 

termer för historiekulturens olika områden samt följer jag hans spår med att använda mig av 

Karlssons typologi. Utöver detta så har Dybelius avhandling inspirerat mig i mitt metodval, 

formulering av frågeställningar, problem samt tillvägagångsätt.  

                                                           
17 Dybelius (2012), s. 4 
18 Ibid, s.37–56 & 182–183 
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Ingemar Lindarängs avhandling, Helgonbruk i moderniseringstider: Bruket av Birgitta- och 

Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891–2005 från 2007, 

undersöker variationen av historiebruk som minnesfiranden mellan heliga Birgitta i Sverige och 

heliga Olov i Norge. Fokus läggs vid att jämföra och förstå dessa variationer av historiebruk 

samt olika aktörers motiv och identitetsskapande processer.19 Lindarängs resultat visar på att 

en utveckling av dessa minnesfiranden har skett periodvis som uttryck av identitetsprocesser. 

Heliga Olov har blivit en norsk nationell symbolgestalt medan heliga Birgitta symbolisera 

Sveriges internationella roll. De båda har även påverkats av individuella identitetsprocesser och 

blivit religiösa förebilder, där även heliga Birgitta har blivit en symbolgestalt för kvinnlig 

frigörelse. Vidare har ett lokal-ideologiskt historiebruk uppstått bland orter som är viktiga i 

helgonberättelserna som i sin tur har gett dessa orter egna särdrag.20 

Joakim Anderssons avhandling, Skilda världar. Samtida föreställningar om kulturarvplatser 

från 2008, undersöker två olika kulturarvplatsers innebörd för historiebrukare. Platserna i fråga 

är Linnés Råshult och Slättbygdsprojektet i Motala.21 Resultatet från Anderssons avhandling 

visar på att olika aktörer med anknytning till platserna har olika mål över hur dessa ska 

användas. Vidare att många av dessa mål går emot varandra.22 I likhet med min studie så 

undersöks olika platsers betydelse för symbolgestalten Gustav III. 

Anna Eskilssons avhandling, På plats i historien. Studier av hembygdsföreningar på 2000-talet 

från 2008, undersöker tre hembygdsföreningar i Linköpingsområdet, Vreta, Wist och 

Tannefors, och deras betydelse för människor och lokalsamhället. Enligt Eskilsson har 

hembygdsföreningarna ett syfte att skönmåla och skapa positiva värderingar för den lokala 

bygden. Genom detta blir hembygden en identitetsskapandeplats för människor, och historia en 

förebild som de ska visa respekt och vördnad för.23 Eskilsson kommer fram till att 

hembygdsföreningarna vill stå för en moral som hederlighet och ansvarstagande för sig själv 

och sina medmänniskor, där även den lokala identiteten prioriteras. Vidare menar 

hembygdsföreningarna att utan den lokala historien blir vi rotlösa.24 Likheten med min studie 

så undersöks hur Gustav III:s minne har knutits till olika platser.    

                                                           
19 Lindaräng (2007), s. 17–20 
20 Ibid, s. 171–193 
21 Andersson (2008), s. 10 
22 Ibid, s. 183–194 
23 Eskilsson (2008), s. 18–23 
24 Ibid, s. 192–195 
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Gustav III 
Gustav föddes den 24 januari 1746 som den äldsta sonen till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. 

Han var kung över Sverige från 1771 och fram tills att han blev mördad den 29 mars 1792. 

Gustav gifte sig 1766 med den danske prinsessan Sofia Magdalena som han fick två barn med, 

Gustav IV Adolf och Karl Gustav. Som tronarvinge över Sverige blev Gustav tidigt föremål för 

stor uppmärksamhet och hans upp fostran och utbildning var en riksangelägenhet. Gustav 

föddes in i ett Sverige med en försvagad kungamakt och som under hans barndom skulle 

försvagas ytterligare.25  

Gustav beskrivs som ett fantasifullt, begåvat och känsligt barn med ett stort kulturintresse, men 

han ska även ha varit hysterisk. Denna beskrivningen följde honom livet ut. Gustav kröntes i 

Stockholms Storkyrka den 29 mars 1772. Han försökte under sin första tid som kung av Sverige 

att skapa samstånd mellan de båda partierna, men misslyckades. Detta ledda till att Gustav III 

genomförde en oblodig statskupp den 19 augusti 1772 som välkomnades av många. Två dagar 

efter kuppen lade Gustav III fram en ny regeringsreform som godkändes. Denna gav honom 

utökad makt över regeringen.26 

Under de kommande åren bedrev Gustav III ett intensivt arbete som dramatisk författare, 

upprättade ett nytt operahus i Stockholm 1775, förbättrade relationerna med grannländerna och 

skapade lättnader för utövare av främmande religioner. Han stiftade Svenska Akademien vars 

huvuduppgift var att författa ärofulla minnen av Sveriges stora män och förfina språket. I 

riksdagen 1786 mötte han motstånd från både frälse och ofrälse, som avslog hans yrkanden. 

För att vända oppositionen förklarade han krig mot Ryssland, 1788-1790, vilket gick delvis bra. 

Men en ny popularitet bland de ofrälse lyckades Gustav III att införa förenings- och 

säkerhetsakten, vilket gav honom nästan oinskränkt makt över Sverige. Men den nya makten 

gjorde att han fick adeln emot sig. En sammansvärjning av adelsmän resulterade i mordet på 

kungen under en maskeradopera 1792 av kapten J.J. Anckarström.27   

En central del av hans liv var intresset för kultur, vilket han ville använda sig av för att skapa 

en fosterlandskänsla och glans över honom själv. Han designade den svenska dräkten, förfinade 

det svenska språket genom Akademien, gav ekonomiskt stöd till författare och skapade en 

ledande stil inom svensk konst, inredning och arkitektur.28 Redan under sin levnad blev Gustav 

                                                           
25 Nationalencyklopedin, Gustav III, (hämtad 2019-04-06) 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Ibid 
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III hyllad av gestalter som Carl Michael Bellman med visan Gustafs Skål från 1772 som fyllde 

den funktion som dagens nationalsång har.29 Hans inflytande och påverkan över det svenska 

samhället var så brett, vilket har gjort att en epok i den svenska historien har döptes efter honom, 

den gustavianska tiden 1772–1809.30 

 

Gustav III:s minne 

Många av de minnesmärken som finns om Gustav III upprättades av kungen själv. Till dessa 

tillhör exempelvis Svenska Akademien, Kungliga Vasaorden, Gustav III:s väg, Kungliga 

Operan och Hagaparken.31 Hans minne är idag nästan lika aktivt som det var förr. Detta beror 

på hans intresse och påverkan på den svenska kulturen, hans unika bortgång samt som en av de 

sista svenska krigarkungarna. Människor har därmed aldrig slutat att fascineras av honom. Efter 

andra världskriget och framåt har det gjorts minst två långfilmer och en serie om honom. Under 

2000-talet har flera pjäser, baletter och operor om honom skapats. Svenska Akademien står än 

idag som en institution och påminnelse om den gustavianska tiden och Gustav III, trots den 

senaste krisen kring me too-rörelsen. Han har sedan 1800-talet och fram till 1900-talets slut haft 

en ständig plats i historiska läroböcker.32  

 

Disposition 
I kapitel två börjar själva undersökningen. Artefakterna inom vetenskap och utbildning kommer 

att analyseras och undersökas i utbildningskulturen. I kapitel tre kommer artefakterna inom 

populärkulturen att analyseras och undersökas. I kapitel fyra är det artefakterna inom 

minneskulturen som analyseras och undersöks. Alla dessa tre kapitel kommer ha 

delsammanfattningar. Där kommer tydligare jämförelser göras mellan artefakterna samt 

redogörelse för historiebruk och symbolgestaltens uppgifter och uppdrag. Kapitel fem avslutar 

uppsatsen med den slutgiltiga sammanfattningen som besvarar studiens frågeställningar, där 

slutdiskussionen besvarar den sista frågeställningen. 

                                                           
29 Nationalencyklopedin, Carl Michael Bellman, (hämtad 2019-04-06) 
30 Nationalencyklopedin, Gustavianska tiden, (hämtad 2019-04-06) 
31 Utöver dessa minnesmärken finns det även sådana som har tillkommit efter Gustav III:s död. 
Exempelvis de två statyer som finns av kungen i Stockholm och Göteborg, Gustav III:s torg i 
Östersund samt Gustav III:s boulevard i Solna.  
32 Av de läromedel som ingår i min undersökning så upphör Gustav III att nämnas i läroboken från 
2013 och läroböckerna från 2007 & 2014 nämnas han väldigt kortfattat i samband med envälde och 
mode. 
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Kapitel 2. Gustav III i utbildningskultur 

I det här kapitlet kommer Gustav III:s minne att vidareutvecklas utifrån de vetenskapliga verk 

som har skrivits om honom. Syftet är att se hur vetenskapliga verk har fastställt symbolgestalten 

och värdet av Gustav III, som sedan förstärks av populärkultur och minneskultur. Vidare 

kommer tio läroböcker att studeras och analyseras. Läroböcker ingår då de ska vara uppdaterade 

efter sin tids senaste forskning och förmedla en bestämd sanning.  

 

Från Gustaf III:s dagar - Oscar Levertin 
Levertin var en svensk litteraturhistoriker, författare och kulturskribent som 1896 gav ut boken 

Från Gustaf III:s dagar. Verket ger en inblick i olika grenar av det gustavianska samhället, där 

det första kapitlet är en biografi över Gustav III. Biografin bygger på analyser av tidigare 

forskning och arkivsamlingar vilket ger den ett vetenskapligt historiebruk. Levertin fastställer 

även i sin biografi bilden av en Gustav III som genomgår förändringar när det gäller hans 

personlighet och karaktär, något som framkommer i de tre andra vetenskapliga verken. Ett av 

Levertins syfte med sin biografi av Gustav III är att vetenskapligt motbevisa de samtida synerna 

på Gustav III. Levertin är kritisk mot skildringarna då de inte är historiskt tillförlitliga ”därtill 

äro de alla för starkt färgade af personliga sym- eller antipatier,”33 samt att de inte är skapade 

av någon skildrare eller psykolog. Däremot ställer han sig mer positivt till den gustavianska 

bilden, den som ställer Gustav III i ett positivt ljus.34 

För att Levertin ska kunna synliggöra sin teori om att Gustav III är en svårtolkad historisk 

person, då han ständigt förändrades. Ger han en kronologisk beskrivning av Gustav III:s liv, 

från barndom och fram till hans död. Biografin synliggör fyra händelser som ligger till grund 

för hans förändring, hans uppväxt, relationen till hans mor, 1786 års riksdag och brytningen 

med adeln 1789. Vidare har undersökningen även synliggjort några fasta egenskaper, han var 

hela sitt liv en snillrik och fantasifull person och redan som barn skapade han en passion för 

pjäser och teater. Hans fantasifullhet hade även nackdelen i att ge honom problem i att urskilja 

vad som var verkligt och inte.35 

Levertin menar på att hans barndom som ständigt kantades av konflikter mellan hans mor och 

uppfostrare, formade Gustav III till en person med handlingskraft, mod och egenskapen att 

                                                           
33Litteraturbanken, Levertin (1896), s. 6 
34 Ibid, s. 5–10 
35 Ibid s. 11–17 
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beräkna sin omgivning. Dessa egenskaper menar Levertin gjorde det möjligt för Gustav III att 

genomföra statskuppen 1772. Det är här vid statskuppen som ett ideologiskt historiebruk 

synliggörs i Levertins beskrivning. Han var mild och ädelmodig och gav landet en liberal 

konstitution och genom ”sina människovänliga reformer blef »Nordens Titus» idealet för en 

monark.”36 Vidare framkommer ett politiskt-pedagogiskt historiebruk, då Levertin beskriver 

åren 1772–1778 som en lycklig tid för Sverige och där Gustav III räddade nationen från den 

problematiska frihetstiden: 

Utan spår af eftergifter lyckades han häfda landets själfständighet mot de fientliga grannarna och 

bringa ordning i dess inre förhållanden. Sällan, om ens någonsin, har väl en svensk konung så lyckats 

stämma landet i sin egen ton.37    

Den andra händelsen är brytningen med hans mor. En brytning som Levertin beskyller modern 

och hans bror för då de gav liv och spridning om ryktet att hovmästaren Munck var far till hans 

barn. Denna brytning förändrar Gustav III i sin natur, han blev nu allt mer orolig och nervös 

och som även kände sig ensam. Brytningen ledde även till att hans omgivning fick beskåda 

scener ”af den mest pinsamma och upprörande art,” från Gustav III:s håll, ”med häftiga utbrott 

af vrede, ånger, hat och rörelse.”38 Denna förändring i Gustav III förvärrades av att han 

förlorade nästan allt stöd från ständerna i 1786 års riksdag. Enligt Levertin orsakades förlusten 

av hans förändring i sin personlighet. Det är detta enligt Levertin, som gör att Gustav III 

beslutade att förklara krig mot Ryssland för att återvinna folkets gunst. Kriget leder till att han 

får tillbaka stöd från de ofrälse, men inte adeln. Med deras stöd inför han förenings- och 

säkerhetsakten 1789, vilket slutför brytningen med adeln. En brytning som gör att Gustav III 

hovliv fallerar och han utestängs från det nöjes- och sällskapsliv han så älskade.39  

Genom Levertins biografi synliggörs ett vetenskapligt historiebruk som kantas av ett 

ideologiskt och politiskt-pedagogiskt historiebruk. Det ideologiska historiebruket synliggörs då 

Levertin är mer positivt ställd, exempelvis beskyller han inte Gustav III:s förfall i sin 

personlighet och karaktär på honom, utan på personer i hans omgivning. Framför allt är det 

hans mor och bror som får skulden då det är dem som är orsaken till brytningen mellan Gustav 

III och hans familj. Utan denna brytning framställs det som att den lyckliga tid Gustav III gav 

Sverige mellan 1772–1778 skulle ha fortsatt. Brytningen är enligt Levertin en av 

                                                           
36 Litteraturbanken, Levertin (1896), s. 19 
37 Ibid, s. 20 
38 Ibid, s. 21 
39 Ibid, s. 21–28 
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dominobrickorna i en kedjereaktion som leder till att Gustav III förlorar framför allt stödet från 

adeln och leder honom till att begå ödestridiga beslut. Det politisk-pedagogiska framkommer 

då Levertin gör en lätt jämförelse mellan frihetstiden och den gustavianska tiden, som den sist 

nämnda han framställer som en bättre och lugnare period än den problematiska frihetstiden. 

Denna positiva framställning visar på att Levertin använt de minnen av Gustav III som 

framställer honom som nationens räddare.  

 

Gustav III, Svenskt biografiskt lexikon - Beth Hennings 
SBL ger en personhistorisk redogörelse för Gustav III:s liv och handlingar. Det är en 

generalinventering som bygger på förstahandskällor och som täcker det mesta från Gustav III:s 

födsel till hans bortgång, vilket ger den ett vetenskapligt historiebruk. Den sammanställdes av 

politikern och historiken Beth Hennings mellan 1967–1969. Likt Levertin förhåller sig 

Hennings till att Gustav III genomgick tydliga förändringar i sin personlighet och karaktär. Men 

trots sin förändring besatt han några fasta egenskaper som enligt Hennings var begåvning, 

kvicktänkthet och fantasi. Där Hennings, likt Levertin, menar att fantasin var ett av hans mer 

farligare drag. Han hade problem med att urskilja verklighet och fantasi, vilket ibland ledde till 

förhastade och ödesdigra beslut.40 

Hennings beskriver hans barndom och uppväxt som något problematisk. Detta berodde på att 

hans mor och uppfostrare var i en ständig konflikt med varandra. Men det är även under hans 

uppväxt som hans intresse för konst, litteratur och teater föds, samt strävan att skapa en starkare 

kungamakt. Egenskaper som hans mor överförde på honom, där även hans guvernör Scheffer 

får honom att bli intresserad av upplysningen. Vidare går Hennings emot den tidigare 

karaktäriseringen av att hans undervisning ska ha varit ytlig och ensidig. Hon menar att han 

åtnjöt en överlägsen undervisning och då framför allt i ämnena historia, morallära, franska och 

konst. Hans uppväxt formade honom till en person med en karaktäristisk kraft och 

beslutsamhet. Med hjälp av hans begåvning, kvicktänkthet och fantasi, gjorde att han lyckades 

genomföra statskuppen 1772.41  

Tiden efter statskuppen synliggör ett politisk-pedagogiskt historiebruk. Hennings menar att 

statskuppen ledde till en ny tid för Sverige med nydaningar inom olika grenar av samhället. Där 

                                                           
40 SBL Gustav III, Hennings (1967–1969), s. 458 
41 Ibid, s. 458 
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Gustav III med en ”berömvärd energi” förbättrade försvaret och avhjälpte den härskande 

hungersnöden. Vidare lyckades han ”med beslutsamhet och kraft” få slut på den inre fientlighet 

som hade härjat i Sverige under frihetstiden och avvärja hot från Danmark och Ryssland.42 Det 

är även här som ett ideologiskt historiebruk kommer fram, då Hennings försvarar Gustav III 

mot den kritik som började florera om honom. Vidare upphöjer hon honom för hans 

kulturintresse. Kritiken mot Gustav III menade att kungen började försumma regeringsarbetet 

och fokuserade allt mer tid och pengar åt sällskaps- och nöjesliv. Rykten om att han skulle vara 

homosexuell började även spridas vid denna tid, vilket Hennings påpekar inga bevis finns för. 

Hennings håller med om att en viss del av kritiken emot Gustav III är berättigad, men som hon 

själv uttrycker det:  

Å andra sidan var talet om G:s »lättja» överdrivet, beroende på okunnighet om de faktiska 

förhållandena. I själva verket blev 1770-talet en storstilad reformperiod, under vilken G:s personliga 

insats var obestridlig.43   

Vidare upphöjer Hennings Gustav III för sina kulturella insatser och utvecklingen för den 

svenska kulturen, ”bland Sveriges konungar är G den främsta kulturpersonligheten. Han hade 

en uppriktig ambition att på alla sätt befordra och förfina sv kultur.”44 

Han hade starka böjelser för teater och pjäser som han själv spenderade mycket tid och pengar 

på. Utöver kultur hyste han ett stort intresse för arkivsamlingar och biblioteksväsenet. Vidare 

förfinande han det svenska språket genom Svenska Akademien. Trots detta såg samtiden och 

eftervärlden på hans kulturintresse med en besk kritik. Hennings menar att det är först den 

moderna forskningen som understryker hans insatser för kulturen och stärker bilden av honom 

som en kulturpersonlighet, som samtidigt inte ser ner på det. 45 

Trots detta ställer sig Hennings även kritiskt till Gustav III. Exempel på detta är att hon visar 

på en del bakomliggande motiv för hans reformer. Tryckfrihetsförordningen 1774 och 

religionsfriheten 1779 är två exempel. Enligt Hennings var den nya tryckfrihetsförordningen 

mindre frisinnad än föregångaren och var utformad som ett verktyg för att ”skyddade konung, 

regering och styrelsesätt för kritik och inskränkte folkets kontroll till ämbetsmannavärlden.”46 

Frihetslagen som anammade upplysningens tankar, var även ett resultat från Gustav III:s sida 

                                                           
42 SBL Gustav III, Hennings (1967–1969), s. 458 
43 Ibid, s. 458 
44 Ibid, s. 458 
45 Ibid, s. 458 
46 Ibid, s. 458 
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att stärka rikets finanser. Hennings menar att, ”G var överhuvudtaget mycket angelägen att 

framträda som en upplysningens företrädare, dock endast så länge dess idéer inte kom i konflikt 

med hans konungsliga intressen.”47 

Efter att Gustav III hade passerat trettioårsåldern började hans samtid att märke en förändring i 

hans väsen. Från 1779 och framåt började man märke en ökning av oro och nedstämdhet hos 

kungen, Hennings menar att han led av melankoli. Enligt Hennings berodde detta dels på 

brytningen med hans moder, som spred rykten om att Munck var far till hans barn, men även 

en ökad opposition från adeln. Denna förändring blev allt mer påtaglig under hans sista år i 

livet. Han ska även vid denna tid börjat visa på sin ärelystenhet och strävan till att återupprätta 

den svenska stormaktspolitiken. Splittringen från adeln blev ristad i sten med kriget mot 

Ryssland och 1788–1789 års riksdag som införde förenings- och säkerhetsakten. Splittringen 

med adeln blev en bitter kamp som medförde förödande konsekvenser på hovlivet och hans 

privatliv, ”allt bidrog att komma hans sinne att hårdna,” menar Hennings. Som nu understryker 

att det inte längre är samma Gustav III som genomförde statskuppen.48 

Hennings biografi över Gustav III som framträder i SBL är ett vetenskapligt bruk som även 

påvisar ett ideologiskt och politisk-pedagogiskt historiebruk. Det vetenskapliga framkommer 

tydligt då hon hänvisar till tidigare forskning samt använder sig av förstahandskällor och 

arkivdokument. Det ideologiska historiebruket kommer fram då hon tydligt ställer sig i försvar 

för Gustav III och avblåser mycket av kritiken mot honom. Vidare så har han enligt Hennings 

haft tydliga påverkningar för utvecklingen av det svenska samhället och kulturen som vi idag 

ska vara tacksamma över. Det politisk-pedagogiska historiebruket kommer in då hon jämför 

den gustavianska tiden mot frihetstiden. Där den gustavianska tiden framställs som den bättre. 

Men tillskillnad från Levertin är hon även kritiskt ställd mot Gustav III. Hon redogör för att han 

gärna var en upplyst och humanitär monark, så länge det också främjade hans egna intressen. 

Därmed framställs även Gustav III som en egoistisk individ som hade en smak för makt. Vidare 

att han införde nya humanitära och upplysta lagar och förordningar, men att de samtidigt tjänade 

honom personligt. Som Levertin påpekade så visar även Hennings att Gustav III genomgick 

förändringar, där hon även likt Levertin, ger samma orsaker bakom dessa förändringar. Där 

även hans mor får skulden för deras brytning. Denna vida skildring av Gustav III från Hennings 

                                                           
47 SBL Gustav III, Hennings (1967–1969), s. 458 
48 Ibid, s. 458 
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håll visar på en bred minnesanvändning där Hennings använt sig av de fosterländska, kulturella 

och även kritiska minnen som finns om Gustav III. 

 

Den stora rollen – kung Gustaf III spelad av honom själv - Erik 

Lönnroth 
Lönnroth var professor i historia och ledamot i Svenska Akademien som 1986 gav ut sin bok 

om Gustav III. Lönnroth som började studera Gustav III:s krigspolitik, 1787–1788, insåg att 

han var tvungen att studera hans personlighet om han någonsin skulle kunna förstå Gustav III:s 

agerande. Lönnroth redogör därmed Gustav III utveckling från hans tidiga år och fram till hans 

död 1792. Likt det Levertin fastställde 1896, så synliggörs även här hur Gustav III genomgick 

stora förändringar i sin personlighet och karaktär, vilka grundade sig i ett par händelser. Då 

Lönnroth bygger sin undersökning över Gustav III på personliga brev och arkivdokument, 

hamnar den i ett vetenskapligt bruk. 

Lönnroth beskriver Gustav III som en begåvad, fantasifull person med en viss hysteri. Han blev 

tidigt fäst vid dramatiken som blev en verklighetsflykt från hans intensiva uppfostran. 

Uppfostran som kantades av intriger mellan hans mor och uppfostrare var vid sidan av detta 

sträng. Lönnroth menar även på att han hade en speciell relation till sin mor.49 Ett förhållande 

han beskriver som ”alltid intensivt och aldrig obesvärat.” Enligt Lönnroth var han rädd för 

denna mor, ”som hade agat sina barn när hon var på dåligt humör, inte när de var vanartiga.”50 

Men trots detta bar Gustav III en stark ömhet till sin mor och värdesatte familjen högt. 

Brytningen mellan han och hans mor som skedde i början av 1780-talet skulle ändra Gustav III, 

som efter detta blev en allt mer nervös och orolig person som var benägen till vredesutbrott. En 

brytning som Lönnorth beskyller hans mor för. Samtidigt började det under samma tid cirkulera 

rykten om att Gustav III var homosexuell. Ryktena avvisar Lönnroth starkt då källmaterial 

saknas.51 

Tillskillnad från de föregående artefakterna är Lönnroths skildring mer kritisk och saklig, vilket 

synliggör det ideologiska historiebruket. Lönnroth är snabb på att påpeka Gustav III:s 

skicklighet i att förstora faror och använda propaganda för sina ändamål. Detta framkommer 

exempelvis då Gustav III försökte få ständerna att samarbeta 1771. Något som dock gick 
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förgäves genom ”hans upprepade, patetiska tal om fäderneslandets fara och undergång.”52 Men 

trots motgången lyckades han genom psykologiska initiativ och propaganda genomföra en 

oblodig statskupp. En händelse som Gustav III genomförde som ett teaterspel med sig själv som 

hjältekonungen.53 Gustav III framställs av Lönnroth som en skicklig politiker och duktig 

skådespelare men som vid sidan av detta hade problem i att urskilja verklighet och fantasi och 

som led av ärelystnad och önsketänk. Genom sin politiska skicklighet lyckades han stifta många 

lagar och författningar som fick honom att framstå som en upplyst monark. Exempel finns i 

tryckfrihetsförordningen 1774, som hade utformats av Gustav III själv och framstod för 

omgivningen först till att vara mer demokratisk än sin föregångare. Egentligen var den ett 

effektivt verktyg för att tysta oppositionen mot honom i pressen då ”ansvaret för en brottslig 

skrift skulle inte bara gälla författaren, som i TF 1766, utan boktryckaren.”54 Det skulle ta 

många år innan allt detta upptäcktes. Det är även här ett politisk-pedagogiskt historiebruk 

kommer fram då Lönnroth gör jämförelser med frihetstiden. Han menar att regeringsformen 

mottogs då inre fred och stabilitet skapats vid statskuppen. Men samtidigt menar han att 

frihetstiden inte var så dålig som Gustav III fick den att framstå, då deras tryckfrihet exempelvis 

var mer demokratisk och frisinnad än den gustavianska. Denna manipulation ledde dock senare 

till att han förlorade stödet från ständerna vid 1786 års riksdag.55  

Hans ärelystnad, som enligt Lönnroth började med den hjälteroll han hade lyckats skapa vid 

statskuppen 1772 och som hölls i liv under 1770-talet, blev en anledning till hans krig mot 

Ryssland 1788–1790. Valet föll även på Ryssland då Katarina II såg ner på honom, något han 

tog väldigt personligt och som inte ens hans skicklighet i skådespeleri kunde dölja.56 

Lönnroth aktualiserar ett vetenskapligt historiebruk genom användningen av arkivdokument 

och personliga brev. Det ideologiska historiebruket kommer fram genom att hans skildring är 

mer opartisk och kritisk än de två föregående. Det som Levertin visade på synliggörs, att hans 

personlighet och karaktär genomgick tydliga förändringar som bottnade i olika händelser i hans 

liv. Däremot gör inte Lönnroth som Levertin och lägger skulden hos andra personer för hans 

förfall. Istället framstår det nästan som om Gustav III:s egna framgångar banade väg för hans 

motgångar. Statskuppen och tiden efter fick honom att framstå som en hjältekung och drog 

Sverige in i en lugnare period. Detta gödde hans ärelystnad som blev huvudorsaken till att han 

                                                           
52 Lönnroth (1986), s. 40 
53 Ibid, s. 39–49 
54 Ibid, s. 55 
55 Ibid, s. 51–58 
56 Ibid, s. 66–80 & 120–128 
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ville gå ut i krig, där sedan hans egoism hjälpte till att välja målet. Hans skicklighet i politik 

och skådespel gjorde att han även lyckades manipulera sin omgivning, men som senare 

upptäckte detta. Vilket gjorde att han förlorade mycket stöd av ständerna vid 1786 års riksdag. 

Lönnroth håller med Levertin att det är hans mor som bär skulden för att deras relation brister 

och att detta fick negativa följder på honom. Men olikt från Levertin så framställer inte 

Lönnroth detta som huvudorsaken till hans förfall. Det politisk-pedagogiska historiebruket 

kommer fram då Lönnroth gör jämförelser mellan frihetstiden och Gustav III:S tid. Lönnroths 

minnesanvändning av Gustav III är de som berör mer om hans politik. Han framstår hos 

Lönnroth som en skicklig politiker inom vissa områden, och mindre skicklig i andra. Detta är 

framför allt i att förutspå konsekvenserna för handlingar, då många av hans beslut får fatala 

konsekvenser.   

 

En bädd av dun – livet vid Gustaf III:s hov - Christopher O’Regan 
Den svenska populärhistorikern och 1700-talskännaren Christopher O’Regan lanserade 2005 

en av sina böcker om Gustav III:s liv och hov. I boken redogör O’Regan för Gustav III och 

hovlivet under kungen där ceremonier, betjäning, kungliga slottet, lekar och kärlek ingår. Det 

är en gedigen biografi över Gustav III som kantas av beskrivningar av det samtida hovlivet och 

människorna i den miljön, vilket ger ett nytt ljus över Gustav III. O’Regan använder sig av 

samtida källor och ögonvittnesskildringar, vilket placerar boken i ett vetenskapligt bruk. I likhet 

med de föregående artefakterna kommer det fram i O’Regans skildring av Gustav III att han 

genomgick förändringar i sin personlighet och karaktär. Där även fasta egenskaper 

framkommer hos Gustav III som O’Regan anser var en klipsk och taktisk individ och likt 

Lönnroth, en begåvning till ett bra skådespel. O’Regan understryker även att kungen var en 

person full av motsägande egenskaper. Han beskrivs som arrogant och uppblåst och gillade inte 

att bli motsagd. Samtidigt var han artig och vänlig mot de lägsta tjänarna och förlät sina 

ovänner. Vidare menar han att mycket av Gustav III:s tid, framförallt kvällar och nätter, gick åt 

teaterspel och författande. Under hans tid som kung över Sverige skedde många liberala och 

kulturella förbättringar, men även påfrestningar för nationen.57  

O’Regan ger en beskrivning av det gustavianska hovet som fullt av svek, bedrägeri och 

dubbelspel. Ett hovliv som han anser Gustav III var hemmastadd i och som han kunde navigera 

och utnyttja genom sin taktik, skådespel och klipskhet. O’Regan menar att detta må ha varit en 
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1700-tals regent mäktigaste vapen, att kunna gömma sina tankar och dölja sina planer. Detta 

var något som O’Regan anser Gustav III var bra på:58 

Det hörde inte till ovanligheten att kungen bluffade och spred vilseledande rykten om sina företag. 

När han ville sprida en osanning brukade han berätta den i förtroende för kammarpagen Werner 

Gottlob von Schwerin som genast sprang bakom ryggen på honom.59  

Det är här som ett ideologiskt historiebruk aktualiseras. Denna politiska skicklighet, taktik och 

skådespel som Gustav III besatt, menar O’Regan, var något som han förskaffade sig under sin 

problematiska barndom och uppväxt. Där han som barn ofta hamnade i politiska ställningskrig 

mellan hans fruktade, men vördade, moder och hans omtyckta lärare. På dagen förklarade hans 

lärare att enväldet var dåligt och på kvällen hånade hans mor riksdagsväldet. Hans mor ska även 

ha gett honom hans stora intresse för teater och kultur, något han fick studera mycket under sin 

barndom. Men denna politiska skicklighet, taktik och skådespel hade sina baksidor. O’Regan 

menar på att det är genom detta som har fått många från Gustav III:s samtid att kalla honom för 

falsk och motsägelsefull med en skiftade person från att vara sig själv till att bli mystisk och 

tillbakadragen. Med dessa beskrivningar och det svekfulla hovet ledde till att Gustav III saknade 

vänner och att han då och då drabbades av melankoli och nedstämdhet. Detta fromade Gustav 

III till en orolig person som brydde sig om småsaker och som var i sin natur rädd.60 

O’Regan tillbakavisar bilden av att Gustav III var fjollig och feminin. Slutsatser som han anser 

bygger på okunnighet om det allmänna sättet en 1700-talets man var på, ”att visa sina känslor 

sågs som något högst naturligt och kanske också ett tecken på att man var civiliserad.”61 Vidare 

avslår han all forskning som säger sig veta hans sexuella läggning. Dels är den inte av intresse 

för O’Regan samt finns det inget källmaterial som understryker att han var homosexuell eller 

bisexuell.62 

Vidare aktualiseras det ideologiska historiebruket då O’Regan beskriver Gustav III som en av 

dåtidens mest älskade europeiska furstar samt den kärlek folket hade till honom, ”i Hagaparken 

hade någon klottrat ett brinnande altare och orden ”Dieu bénis le Roi” (Gud välsigne 

konungen).”63 O’Regan menar även att kriget mot Ryssland inte var ett vansinnigt utslag av 

”teaterkungen”. O’Regan anser att det var ett frihetskrig från Gustav III:s sida. Då han aldrig 
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ville lägga Ryssland under sig utan enbart få ett slut på deras inblandning i den svenska 

inrikespolitiken, något som syns i fredstraktaten där ordet självständighet ingår. Vidare menar 

O’Regan att Katarina II såg med oro över hans växande makt.64 

O’Regan som fokuserar på andra aspekter i sitt verk ger nytt ljus över Gustav III. Detta gör att 

den tydligt hamnar i ett vetenskapligt bruk. Det ideologiska historiebruket aktualiseras då 

O’Regan ger en annorlunda bild av Gustav III än den som andra har gett, samt framkommer 

andra händelser och miljöer som ska ha påverkat Gustav III. Hos O’Regan framkommer framför 

allt hovet som en tydlig miljö som ska ha påverkat den ensamhet och oro som Gustav III led 

av. En miljö som tvingade honom till att bli en falsk och taktisk person, vilket i sin tur ledde till 

att han saknade vänner och tillit. Hans kärlek för dramatik och kultur kan man utifrån O’Regan 

tolka som en tillflykt från denna miljö, vilket även kan förklara att han spenderade de ensamma 

timmarna, natten, åt ett ständigt författande. Den enda tiden på dygnet då han mer eller mindre 

var själv. O’Regan går även emot mycket av den tidigare forskningen som framför allt berör 

hans femininitet och sexualitet. Men det är inte i ett syfte att försvara Gustav III, utan istället 

går han emot forskningen som han anser bygger på okunnighet om 1700-talets män eller att de 

saknar stöd i källmaterial. Gustav III:s ärelystnad är även något O’Regan ställer sig emot. Men 

tillskillnad från femininitet och sexualitet, så bygger inte detta på att inget stöd för hans 

ärelystnad finns i källor. Istället använder sig O’Regan av andra källor som stödjer hans 

ståndpunkt i frågan, vilket stärker ett ideologiskt historiebruk. O’Regan som fokuserar mycket 

på hovlivet och andra aspekter av den gustavianska tidens kultur, har en kulturell 

minnesanvändning av Gustav III. 

 

Delsammanfattning 
De fyra biografierna över Gustav III:s minne har auktoriserat några gemensamma nämnare. 

Den tydligaste är det som Levertin slogfast vid och som alla andra författare har hållit med om. 

Gustav III genomgick en förändring i sin person och karaktär, en förändring som samtliga 

menar började bra med hans barndom och uppväxt. Enligt författarna formade hans uppväxt 

honom till en bra kung, eller åtminstone till att vara bra i kungarollen. Här efter är de sedan 

överens om att hans tillstånd förvärrades. Samtliga författare lyfter även barndomen som en 

händelse som har haft stor påverkan. O’Regan menar sedan att hovet ska ha varit en viktig aktör 
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i hans personlighetsförändring. Där sedan de tre andra författarna anser att hans relation med 

hans mor och familj samt 1786 års riksdag var viktiga.  

Vidare ger de fyra författarna specifika uppgifter åt symbolgestalten Gustav III. Hos Levertin 

får Gustav III en fosterländsk hyllning där han anser att Gustav III var personen som räddade 

Sverige från frihetstiden och skapade en kortvarig storhetstid. Hennings fortsätter med en 

fosterländsk hyllning där hon anser att han var en viktig aktör i utvecklingen av det svenska 

samhället och kulturen, vilket även synliggör hans kulturella symbolgestalt. Lönnroth gör 

honom till en föredömlig politiker som utnyttjar sina styrkor för att manipulera sin omgivning 

och som sedan leder till hans förfall när dessa kommer ikapp honom. För O’Regan är han även 

en föredömlig politiker för sin tid, en utmärkt 1700-tals regent, men även en viktig person för 

den svenska kulturens utveckling. 

Samtliga föreställningar har ett ideologiskt historiebruk där även Levertin, Hennings och 

Lönnroth synliggör ett politisk-pedagogiskt historiebruk. Det är en analys som har redogjort en 

skiftande skildring av Gustav III, trots att de fokuserar på många gemensamma aspekter. 

 

Gustav III i läroböcker  
I uppsatsen ingår det tio läroböcker från 1895–2014. Dessa böcker täcker en rad olika läroplaner 

från en rad olika skolformer från Sveriges skolsystem. Med detta är de alla producerade och 

publicerade under olika tidsperioder och följer därmed olika trender, tendenser och vetenskaper. 

Men då de alla bygger på sin tids forskning faller de alla inom det vetenskapliga bruket. 

Läroböckerna presenteras i tre olika indelningar som ger ett övergripande intryck i hur Gustav 

III framställs.  

 

Nationens räddare – läroböcker 1896–1932 

Läroböckerna för perioden är skrivna av historikern och läraren Carl Grimberg och historikern 

och riksarkivarien Odhner. Författarna har en likartad framställning av Gustav III som de anser 

var räddaren av den svenska nationen. Vidare jämställs han med Gustav Vasa för sina 

reforminsatser och kriget mot Ryssland. De alla beskriver ett sargat Sverige och Carl Grimberg 

målar upp en tydlig bild av ett Sverige i nöd och Gustav III som dess räddare: 

Den unge konungen brann av kärlek till sitt fosterland och var fast besluten att våga allt för att bli dess 

räddare. Ur svaghet och vanära skulle han rädda det, ur tvedräkt, som hetsade son mot fader och broder mot 

broder. Han måste göra slut på den ”frihet”, som blivit självsvåld, ty den var ju numera en frihet blott för 
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det parti, som ryckt till sig makten. Och hur hade det gått med Sveriges frihet utåt? Rovgiriga grannar lågo 

på lur, färdiga att slå klorna i sitt byte och sönderslita det.65 

Denna beskrivning från Grimberg är ungefär identisk med läroboken från 1911 och stämmer 

överens med hur Odhner beskriver Sverige vid Gustav III:s tronbestigning. Skillnaden mellan 

dessa två författare är att Odhner understryker Ryssland som den rovgiriga grannen.66 Det är 

här som ett nationellt-ideologiskt och politisk-pedagogiskt historiebruk kommer fram hos 

författarna. Vi möter här Sveriges räddare som möttes av folkets jubel och välsignelser för sin 

statskupp. En person som drar Sverige ur sitt sargade tillstånd. Efter statskuppen följer en 

lycklig tid för Sverige. Han genomförde en rad olika förändringar för folkets bästa som 

tryckfrihet och religionsfrihet.67 Vidare förbättrade han nationens finanser och näringsliv. Där 

religionsfriheten bidrog till att locka ny och duktig arbetskraft till Sverige.68 Han var en kvick 

och snillrik person, men en människa, och därmed benägen till brister som fåfänghet och flärd.69 

Denna beskrivning av Gustav III stämmer överens med hur Grimberg beskriver honom. De 

båda författarna stannar inte bara vid att berätta om hans personlighet, utan redogör för hans 

yttre. Odhner beskriver Gustav III, ”Gustaf III var en medelstor man med spenslig växt, vackert 

ansikte, hög panna, stora lifliga ögon.” Medan Grimberg ger en någon annorlunda bild, ”Den 

ena sidan av hans ansikte var vacker och tjusande, men den andra sidan var pannan sned och 

inklämd.”70 

Men trots att Gustav III räddade Sverige från att förintas, är båda författarna överens om att en 

mörkare tid började runt 1778. Anledningarna till detta är olika men likgiltiga i de tre 

läroböckerna, samt att han försöker vända oppositionen genom kriget mot Ryssland. De två 

anledningarna som nämns är brännvinsbrännings förbudet och att Gustav III spenderade mycket 

pengar på nöjen som baler, skådespel och andra lustbarheter. Författarna beskriver att han hade 

en stor kärlek till kultur, konst, pjäser och teater, något han även aktivt deltog i. Grimberg 

anklagar hovlivet som orsak till Gustav III:s stora spenderande. Det svenskahovet under Gustav 

III följde det franskamönstret som uppmuntrade till slösaktighet, lättfärdighet och sedefördärv. 

Samtidigt försvarar Grimberg Gustav III och menar på att någon alltid är en förlorare vid nya 

reformer.71 Detta nya missnöje mot Gustav III ledde till att ständerna förkastade nästan alla 
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hans förslag vid 1786 års riksdag. Vilket gör att han förklarar krig mot Ryssland, för att åter bli 

omtyckt.  

Odhner och Grimbergs läroböcker är ett nationellt-ideologiskt historiebruk där de ser Gustav 

III i ett väldigt positivt ljus och även likställer honom med kungar som Gustav Vasa. En person 

som räddade nationen från att slitas sönder från både yttre och inre fiender. Varför det är ett 

nationellt-ideologiskt och inte ideologiskt historiebruk beror på att läroböcker utformas efter 

läroplaner som i sin tur utformas av politiker, ideologin kommer från högre ort. Vilket innebär 

att detta var en bild som Sverige ville förmedla. Vidare är det ett politisk-pedagogiskt 

historiebruk då de jämför hur Sverige var innan han genomförde sin statskupp, som därefter 

hamnade i bättre tider. De ser honom som en snillrik och kvicktänkt människa och vars reformer 

gjordes för folket och nationens bästa. Det är tydliga kopplingar till Levertins framställning av 

Gustav III. Levertin målar upp Gustav III på ett liknande sätt, fast där Odhner och Grimberg 

upphöjer Gustav III mer än vad Levertin gör. Vidare att dessa bättre tider skiftade till det sämre 

mot slutet av 1770-talet. Likt Levertin använder de en minnesanvändning som får Gustav III 

att framstå som en nationell hjälte. 

 

En ökad granskning – lärobok 1960 

Läroboken för 1960-talet har lämnat hyllningen av Gustav III till att genomföra en mer 

granskning av honom. Likt de föregående läroböckerna redogör denna för många viktiga 

händelser under Gustav III:s regeringstid, men där den även redogör för de bakomliggande 

motiven. Läroboken Historia 1 för fackskolan kom ut 1965 är av Alf Nordqvist och Peter 

Modie.  

Nordqvist och Modie ger en utförlig redogörelse över Gustav III regeringstid över Sverige, där 

de även redogör för Gustav III:s bakomliggande motiv, vilket synliggör ett nationellt-

ideologiskt historiebruk. De framhåller Gustav III som en upplyst monark, där Gustav III själv 

såg sig som företrädare för upplysningstidens ideal.72 Han förbjöd tortyr, införde religionsfrihet 

och tryckfrihet. De understryker snabbt att Gustav III:s tryckfrihetsförordning var utformad för 

att skydda honom från opposition, ”boktryckarna gjordes ensam ansvariga för vad som 

publicerades.”73 På så vis blev boktryckarna mer försiktiga, vilket fungerade som en slags 

censur. Vidare infördes inte religionsfrihet enbart för det var en av upplysningens grundpelare, 
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utan han ville även locka in ny- och specialutbildad arbetskraft för att förbättra Sveriges 

finanser.74 Främjandet av kultur och konst byggde mycket på Gustav III:s egna intressen och 

hans dröm om att skapa en stark och gemensam kultur för hela Sverige. Men det var även av 

ekonomiska skäl. Detta märks vid skapandet av den svenska dräkten, vilket skulle öka 

finanserna och få ett slut på importen av utländska kläder.75 Men de menar att det är under 

Gustav III:s tid som då ”nådde den svenska kulturen sin första storhetstid.”76 Men att den var 

starkt präglad av utländska förebilder. Många bra aspekter kom in som grundandet av Svenska 

Akademien som upphöjde och renodlade det svenska språket samt att ofrälse kunde börja 

studera vid universitet och att han lyckades få ordning på Sveriges finanser.77 

Lärobokens framställning av Gustav III skiljer sig från de föregående läroböckerna. Istället för 

Levertin så är det Hennings framställning som auktoriseras. Nordqvist och Modie anser likt 

Hennings att det är tack vare honom som den svenska kulturen och samhället utvecklades. 

Vidare synliggör dem att han hade personliga anledningar till att införa många av hans upplysta 

reformer. En annan skillnad från de föregående läroböckerna, och i likhet med Hennings, är att 

de ger Gustav III:s kulturintresse en positiv ställning. De anser inte att det var något som fick 

negativa konsekvenser eller att det ledde till hans egna undergång. Dessa punkter synliggör ett 

nationellt-ideologiskt historiebruk. Däremot synliggörs inte att Gustav III genomgick någon 

förändring i sin karaktär och person. Likt Hennings använder läroboken de minnen som får 

Gustav III att framstå som en tidvis räddare av nationen, som senare skiftar till motgångar. 

Vidare använder de sig av Gustav III:s kulturminne då de anser att han var en viktig aktör för 

den svenska kulturens utveckling. 

 

Icke-bruk – läroböcker 1980–2010 

De tre läroböcker som ingår i perioden för 1980- och 1990-talet är nästan identiska i sin 

redogörelse över Gustav III. Vi får en kort historisk redogörelse över de viktigaste händelserna 

under Gustav III:s tid som kung över Sverige. De händelser som redogörs är statskuppen, 

enväldet med 1789 års riksdag, kriget mot Ryssland och mordet på Gustav III. Alla tre 

läroböcker har en likartad beskrivning över de gemensamma händelserna. De tre läroböckerna 

är Lars Hildingsons bok Levande historia från 1985, Börje Bengtsson, Arne Löwgren och Hans 

                                                           
74 Nordqvist & Modie (1965), s. 120–121 
75 Ibid, s. 122–123 & 125 
76 Ibid, s. 125 
77 Ibid, s. 124–126 & 142–143 
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Almgren Alla tiders historia från 1987 och Börje Bengtsson, Arne Löwgren och Hans Almgren 

Nya alla tiders historia från 1993. 

Den enda personliga beskrivningen om Gustav III är från Hildingsons bok Levande historia 

från 1985, där Gustav III beskrivs som begåvad och hade en maktvilja.78 Samt ena boken av 

Bengtsson, Löwgren och Almgren Alla tiders historia från 1987, som beskriver honom som en 

upplyst despot likt sin farbror Fredrik II i Preussen. Han gjorde flera bra humanitära 

förändringar, men var maktlysten.79 

De tre läroböckerna under 2000-talet är Levande historia 8 av Kaj Hildingsson, Lars 

Hildingsson och Lennart Husén från 2007. Den andra är Hi: historia 7–9 av Erik Nilsson, Hans 

Olofsson och Rolf Uppström från 2013. Den sista är Alla tiders historia 2–3 av Olle Larsson, 

Hans Almgren och Birgitta Almgren från 2014.  

I dessa tre böcker har Gustav III hamnat i ett tydligt icke-bruk. I läroboken från 2013, Hi: 

historia 7–9, nämns Gustav III inte alls. De andra två läroböckerna nämner honom väldigt 

kortfattat. I Levande historia 8 nämns han snabbt vid presentationen av 1809 års regeringsform. 

Vi får reda på att Gustav III var enväldig, något den nya regeringsformen skulle ändra på.80 I 

Alla tiders historia 2–3 nämns han i kapitlet Mode genom tiderna. Där får vi reda på att han var 

en modemedveten kung som klädde sig för att psykologiskt påverka människor. De menar att 

när han talade till folket i exempelvis Mora, var han klädd i den vita Mora-långrocken. På så 

vis skulle folket känna samhörighet med honom. De visar även på hur gustavianskt mode såg 

ut.81 

Läroböckerna för perioden placeras in i ett icke-bruk. Trots att de tre läroböckerna för 1980- 

och 1990-talet ger en redogörelse över Gustav III, anser jag att dessa är början på ett icke-bruk. 

Det beror på att man tydligt vid detta laget började medvetet att reducera och utesluta Gustav 

III. I jämförelse med de föregående läroböckerna har hans utrymme minskat drastiskt, samtidigt 

som man enbart ger en kort redogörelse över hans mest kända händelser. Denna reducering och 

uteslutning fortsätter att öka då läroböckerna för 2000-talet visar på detta genom att han antigen 

inte nämns eller har enbart reducerats för att bli en jämförelse för envälde och svensk kultur. 

Genom detta hamnar alla även i ett nationellt-ideologiskt historiebruk då beslutet att reducera 

hans utrymme har kommit från högre ort. Han har även i Alla tiders historia 2–3 och Levande 

                                                           
78 Hildingson (1985), s. 206 
79 Bengtsson, Löwgren & Almgren (1987), s. 159 
80 Hildingson, Hildingson & Lennart (2007), s. 308 
81 Larsson, Almgren & Almgren (2014), s. 348–349 
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historia 8 hamnat i ett politisk-pedagogiskt historiebruk, då man använder honom som en 

jämförelse för två olika politiska styren samt hur kulturen såg ut på hans tid i jämförelse med 

senare tider. De läroböcker som nämner Gustav III auktoriserar det som de vetenskapliga 

verken har redogjort för. De knyts mer mot Lönnroth då läroböckerna för perioden som 

beskriver honom undviker ställningstaganden. Hi: historia 7–9 som totalt utesluter honom visar 

enbart på ett icke-bruk. Minnesanvändningen som syns kommer främst från Levande historia 

8 som använder hans politiska minne om enväldighet och Alla tiders historia 2-3 som använder 

hans kulturminne när de redogör för hans påverkan över det svenska modet. 

 

Delsammanfattning 

Genom undersökningen och analysen av läroböckernas minne av Gustav III kan man tydligt se 

att de förhåller sig till de vetenskapliga verken som har presenterats. Detta förtydligar 

läroböckernas syfte, att förmedla en sanning. Däremot har det framkommit att läroböckerna 

auktoriserar de framställningar som ligger dem närmast i tidsandan. Grimberg och Odhner har 

tydliga kopplingar till Levertin då Gustav III framställs i ett bättre ljus och som nationens 

räddare. Nordqvist och Modie håller sig till Hennings där de likt henne ser han positivt men 

samtidigt kritiserar honom och där kulturaspekten har fått ett tydligt utrymme. Där sedan de 

övriga läroböckerna förhåller sig mer till Lönnroth då de alla ger en mer opartisk redogörelse 

över några händelser, om de nämner honom alls. Samtliga läroböcker har ett nationellt-

ideologiskt historiebruk där även läroböckerna från 1896–1965 och 2000-talet har ett politisk-

pedagogiskt historiebruk. Vidare har läroböckerna efter 1980-talet ett icke-bruk. 

Läroböckerna har även tilldelat Gustav III:s symbolgestalt specifika uppgifter. För Grimberg 

och Odhner får han en fosterländsk hyllning, en kung som räddade Sverige och där han även 

likställs med Gustav Vasa. Nordqvist och Modie fortsätter med en fosterländsk hyllning då de 

ansåg att han är en viktig figur för utvecklingen av den svenska kulturen och samhället, vilket 

även gör att han får en kulturell symbolgestalt. Läroböckerna för 1980- och 1990-talet ger 

honom enbart en symbol som en kung av Sverige som likt andra monarker gjorde lite bra och 

lite dåligt. Där de två läroböckerna under 2000-talet ger honom en symbol för kungligt envälde 

eller kultur.  

Dessa symbolgestalters uppdrag stämmer bra överens i den tidsanda som de tilldelades. 

Grimberg och Odhner som är positiva till Gustav III och ser honom som en nationalhjälte, är 

inte så konstigt då nationalismen fortfarande var stark i Sverige vid tiden dessa böcker 
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producerades och brukades.82 Nordqvist och Modies symbolgestalt, samt skillnaderna mellan 

deras lärobok och de föregående läroböckerna, stämmer bra överens med tidens 

historieforskning. Under 1960-talet började man intressera sig allt mer för det vanliga folket 

och kulturhistoria. Vidare utvecklades historieforskningen till att bli mer vetenskaplig och 

professionaliserad med metoder, teori och hårdare källkritik. 83 Vidare kan detta förklara varför 

Gustav III börjar vid 1980-talet och framåt hamna i ett icke-bruk. Sent 1970- och tidigt 1980-

tal var kulturhistoria stort och man var inte längre lika intresserad av kungamakten, staten och 

de stora männen i historien. Med tid gjorde detta att andra orienteringar kom till och tog 

utrymme som kvinnohistoria, genushistoria, socialhistoria, lingvistik m.fl.84 Detta har i sin tur 

haft stora påverkningar på läroplanerna, vilket förklarar att Gustav III började uteslutas i 

läroböckerna och att andra historiska händelser och personer fått utrymme.85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Nationalencyklopedin, Nationalism, (hämtad 2019-05-02) 
83 Artéus & Åmark (2012), s. 135–146 
84 Ibid, s. 51–60 & 151–160 
85 Skolverket (2011), s. 66–68 
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Kapitel 3. Gustav III i populärkultur 

Populärkulturen redogör för de artefakter som väcker fantasin och förmedlar känslor hos 

människor. Här undersöks den fiktiva gestalten Gustav III och hur den sprids till folket. Vidare 

kommer undersökningen visa på om artefakterna bygger på det som framställts i 

utbildningskulturen eller inte. Artefakterna som kommer studeras är en balett, film, opera och 

två pjäser. Tidningsrecensioner utgör grunden för analysen, vilket även synliggör hur artefakten 

mottogs av sin samtid. 

 

Gustaf III - August Strindberg 
Januari år 1916 var det urpremiär för August Strindbergs historiska drama Gustaf III på Nya 

intima teatern i Stockholm. Pjäsen hade redan 1903 blivit färdigställd av Strindberg och då han 

avled 1912 fick han aldrig själv se den. Men redan 1904 hade kritiker läst manuset och de ställde 

sig negativt till den, framför allt i Strindbergs skildring av Gustav III som de ansåg inte stämde 

överens med historien.86 Pjäsen handlar om intrigerna mellan Gustav III och adeln efter 1789 

års riksdag. Det är sammansvärjningen mot kungen som gestaltas och avslutas med att 

Ankarström siktar sin pistol mot honom. Det är Strindbergs skildring av hur planeringen av 

mordet på Gustav III hade kunnat gå till och hans egna tolkning av Gustav III.87   

Mottagandet vid urpremiären var blandat bland recensenterna. Sven Söderström i Stockholms 

Dagblad förhöll sig till den tidigare kritiken, där han gick hårt mot skildringen av Gustav III 

som han ansåg inte alls stämde med den historiske personen, ”denna nervösa och cyniska figur, 

denna skrala aktör utan fantasi och majestät.”88 August Brunius från Svenska Dagbladet håller 

inte med Söderströms kritik och menar att bilden av Gustav III som intelligent, dramatisk och 

nervös, stämmer överens med historien.89 Vera von Kraemer i Stockholms-Tidningen menar att 

teatersällskapet inte klarade av uppgiften att framföra pjäsen som förväntat. Däremot anser hon 

att Lars Hansson, som spelade Gustav III, var ett undantag. Han gav ett lysande exempel på 

Gustav III, ”en starkt fängslande bild av kungens skräck i ensamheten, då all den arrogans med 

vilken han skyddat sig som ett harnesk, faller bort.”90 

                                                           
86 Litteraturbanken, Strindberg (1903), (hämtad 2019-05-02) 
87 Ibid 
88 Litteraturbanken, Strindberg (1903), Söderström (1916-01-26), (hämtad 2019-05-02) 
89 Litteraturbanken, Strindberg (1903), Brunius (1916-01-26), (hämtad 2019-05-02) 
90 Litteraturbanken, Strindberg (1903), von Kraemer (1916-01-26), (hämtad 2019-05-02) 
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Pjäsen av Strindberg aktualiserar ett ideologiskt historiebruk då den framför Strindbergs idé 

över Gustav III, hur han var i sina sista år samt Strindbergs tankar kring hur planeringen av 

mordet hade kunnat gå till. Det blandade mottagandet av recensenterna stärker det Levertin 

påpekade, att människor antingen såg han positivt eller negativt. Strindbergs pjäs har även 

genomgått några rekonstruktioner. År 1974 gjordes en Tv-film av pjäsen som sändes i SVT och 

2008 spelades den i en förkortad version på Dramaten i Stockholm i jubileumsföreställningen 

Tre Kronor. 

 

Kungajakt - Karl Ragnar Gierow & Alf Sjöberg 
I januari 1944 var det dags för urpremiären för långfilmen Kungajakt på Palladium i Stockholm. 

Filmmanuskriptet som är skrivet av Karl Ragnar Gierow stod klart 1943 och uppstod då andra 

historiska filmer vid tiden hade gjort stor succé, vilket synliggör ett kommersiellt historiebruk. 

Vid inspelningen av filmen blev manuskriptet omarbetad av filmens regissör Alf Sjöberg.91 

Skrivandet av manuset, inspelning av filmen samt dess premiär skedde i en tid då andra 

världskriget härjade, under en period då Finland och Sovjetunionen låg i krig.92 Filmen utspelar 

sig omkring 1780-talet i Stockholm och dess omgivning, och handlar om en komplott att döda 

Gustav III. De sammansvurna består av både svenskar och ryssar, men det är ryssarna som är 

den drivande kraften bakom attentatet. Mordförsöket misslyckas vilket gör att de 

sammansvurna istället försöker genomföra en invasion mot Stockholm genom att smussla in 

ryska soldater via Stockholms skärgård. Gustav III är inte huvudpersonen i filmen, utan istället 

är det de påhittade karaktärerna Tarnow, rysk minister, och Carl Gustav von Wismar, en svensk 

som har hamnat i onåd hos Gustav III och lider av ekonomiska problem. Där hjälten är löjtnant 

Rehusen som med allt han har försöker rädda kung och fosterland. 93  

Filmen mottogs med blandad kritik av sin samtid. Stig Almqvist från Aftontidningen ser filmen 

som en lyckad svenskfilm inom genren. Den är fylld av humor, effekter, fyrverkerier, äventyr 

och imponerande fäktningscener.94 Aftonbladets signatur Peo håller inte med Almqvists kritik. 

Han anser att filmen är en, "mustig historia om ett slags Anjalaförbund och nattsvarta 

stämplingar mot kung och land.” Vidare hade han problem med att, ” ryckas med vare sig av 

brösttonerna i de patriotiska avsnitten eller det förfärande i den däste skurken Tarnows onda 

                                                           
91 Svensk filmdatabas, Gierow & Sjöberg (1944), (hämtad 2019-05-03) 
92 Nationalencyklopedin, Andra världskriget, (hämtad 2019-05-03) 
93 Svensk filmdatabas, Gierow & Sjöberg (1944), (hämtad 2019-05-03) 
94 Svensk filmdatabas, Gierow & Sjöberg (1944), Almqvist (1944-01-22) (hämtad 2019-05-03) 



30 
 

anslag.” Men Peo medger att den var spännande och hade utsökta vyer över Stockholm och 

dess områden.95 

Det framkommer ett tydligt ideologiskt historiebruk, där publiken får se hur en svensk soldat 

offrar allt för att rädda sin kung och fosterland från den urgamla fienden Ryssland. Ryssland 

framstår inte heller som hederlig då de försöker förgöra Sverige genom spionage, lönnmord och 

mutor. Filmen synliggör att Sverige tidigare i historien har varit på brinken av kollaps från både 

yttre och inre fiender. Men då Sverige alltid har haft män, redo att göra det som krävs, har 

nationen alltid kommit ur situationen. Genom detta framkommer även ett existentiellt 

historiebruk då den även försöker stärka nationstillhörigheten genom att ge en gemensam fiende 

och visa på att tillsammans kan vi övervinna allt.  

 

Maskeradbalen - Peter Oskarson & Jan Marks 
Maskeradbalen är en opera av Giuseppe Verdi som baserades på Eugène Scribe libretto av 

operan Gustav III. Operan hade sin urpremiär i Rom 1859 i en Bostonversion, då censuren 

tvingade till en del ändringar. Peter Oskarsons och Jan Marks version av operan hade urpremiär 

år 2006 på Malmö Operan. Operan skildrar mordet på maskeradbalen av Gustav III. Men i 

Oskarssons och Marks version symboliserar det mordet på Olof Palme som hade skett 20 år 

tidigare, 1986.96 

Genom fokuset på Olof Palme är inte längre Gustav III huvudpersonen i operan, men trots detta 

gör han inhopp då och då. Sofia Nyblom vid Svenska Dagbladet menar att operan är en 

symbolik för gravsättningen av den svenska socialdemokratin. Vidare att mordet på Palme var 

en tragisk vändpunkt i den svenska historien, hur denna radikala och arroganta statsman vände 

folklig hängivenhet till hat som sedan ledde till hans mord. Något som enligt henne de båda 

statsmännen hade gemensamt.97  

Nyblom fann operan alltemellanåt långdragen och tråkig med svårsjungna texter som i långa 

stunder ”klingar tyvärr texten ohörd, till publikens besvikelse.” Däremot lyckas Michael 

Weinius göra en bra gestaltning av den retoriska och ironiska statsministern som skrattar bort 

dödshoten.98 

                                                           
95 Svensk filmdatabas, Gierow & Sjöberg (1944), Peo (1944-01-22) (hämtad 2019-05-03) 
96 Nyblom (2006-02-12), (hämtad 2019-05-03) 
97 Ibid 
98 Ibid 
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Operan aktualiserar ett politisk-pedagogiskt historiebruk då jämförelser sker mellan Gustav III 

och Olof Palme. Det är även ett ideologiskt historiebruk som framkommer då Oskarsson och 

Marks anser att mordet på Palme blev gravsättningen för den svenska socialdemokratin och då 

de gör jämförelser med Gustav III kan man även tolka det som att de anser att mordet på Gustav 

III blev gravsättningen för den gustavianska tiden.      

 

Gustav III - Erik Näslund & Patrice Bart 

På Kungliga Operan den 28 mars 2008 var det urpremiär för den svenska baletten Gustav III. 

Baletten är i en klassisk anda och franskstil med koreografi av Patrice Bart och libretto av Erik 

Näslund. Det är en balett som fokuserar på Gustav III och då på hans kulturbygge och 

människan bakom masken. Enligt Anna Ångström vid Svenska Dagbladet framkommer det 

tydligt hur baletten synliggör hur utveckling av kultur vilar på välgörare och influenser från 

andra kulturer. Ångström anser att det är ett läckert balettsmycke, fint att se på men inte alltid 

så engagerat.99   

Baletten porträtterar en Gustav III som känner sig säker och hemmastadd i kulturen men desto 

mer vilsen i sängkammaren. Han lider av kärleksproblem och söker hjälp hos hovstallmästaren 

Munck, som blir ett effektivt instrument i att leda kungen och drottning i sängkammaren. Men 

vi får även se hur han negligerar sin hjärtskärande drottning och det avsky hans dominanta och 

svartsjuka moder visar henne. Baletten visar upp det gustavianska hovlivet i överflöd av baler, 

teater och maskerader med Gustav III i centrum ”som nedstigande Apollon.”100 Det är en 

glamourös tillställning som vittnar om Gustav III:s slösaktighet och strävan att fly från 

verkligheten.101 

Näslund och Bart aktualiserar i sin balett ett politisk-pedagogiskt och ett ideologiskt 

historiebruk. Det politisk-pedagogiska historiebruket kommer fram då de påpekar att dagens 

svenska kultur måste gå samma väg som den gjorde under den gustavianska tiden för att 

överleva, genom utländska influenser och generösa välgörare. Det ideologiska historiebruket 

aktualiseras då det är deras bild av Gustav III som kommer fram. Hur de anser att han älskade 

att vara i den kulturella miljön. En miljö som gjorde att han kunde fly sitt kärlekslösa äktenskap 

och dominanta mor.  

                                                           
99 Ångström (2008-03-29), (hämtad 2019-05-03) 
100 Ibid 
101 Ibid 
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Solen Gustav – ett kronprinsliv - Nils Gredeby 
Barn- och ungdomsteatern Solen Gustav – ett kronprinsliv hade sin urpremiär på Unga 

Dramaten den 28 september 2009. Pjäsen är skriven av Nils Gredeby och är inspirerad av 

Gustav III uppväxt och uppfostran till regent, men som har placerats in i 2000-talets 

”identitetsmaskerader och idoldrömmar.”102 Det är en satirisk komedi med spektakulära 

effekter med trender och stilmarkörer från 2000-talet, som speglar livet av ett övergivet barn. 

Men en pjäs som även saknar hjärta enligt Karin Helander vid Svenska Dagbladet.103   

Den Gustav III som porträtteras i pjäsen är en person som tidigt tvingas in i den offentliga 

miljön, blir en barnkung och ensam. Mest av allt vill den unge kronprinsen vara i fred och kolla 

på Simpsons. Familjelivet är inte bättre, alla vantrivs och vill olika saker. Pappa Kungen vill 

vara som vanligt folk och strunta i politiken, medan mamma Drottningen är frustrerad och 

Europavänlig. Pjäsen avslutas genom att den hatiska och hunsade slaven, Anckarström, skjuter 

Gustav III på en kändisfest.104 Gredeby menar själv att pjäsen speglar den tillvaron många barn 

idag är i. Där han menar att många barn idag tvingas upp på scenen för att förverkliga sina 

föräldrars drömmar.105  

Gredeby aktualiserar i sin pjäs ett moraliskt och politisk-pedagogiskt historiebruk. Det 

moraliska historiebruket synliggörs då Gredeby vill lyfta fram hur många barn i vår samtid har 

det. Barn idag tvingas till att utöva en viss sport eller annan aktivitet enbart för att deras föräldrar 

alltid önskade att de hade blivit en ”fotbollsstjärna”. Det politisk-pedagogiska historiebruket 

kommer fram då dessa barns liv jämförs med hur Gustav III själv hade det under sin barndom 

och uppväxt. Redan på 1700-talet förekom detta beteende hos föräldrar och där även prinsar 

föll offer.  

 

Delsammanfattning 

Det som auktoriserades i utbildningskulturen har synliggjorts inom populärkulturen. Alla 

artefakter inom populärkulturen kopplas på ett eller annat sätt till det som de vetenskapliga 

verken har synliggjort. Men däremot har inte detta skett lika brett i de uppgifter som Gustav 

III:s symbolgestalt tilldelades inom utbildningskulturen. Den symbolgestalt som har överförts 

                                                           
102 Helander (2009-09-29), (hämtad 2019-05-03) 
103 Ibid 
104 Ibid 
105 Collin (2009-09-23), (hämtad 2019-05-03) 
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från utbildningskulturen till populärkulturen är framför allt den kulturella symbolgestalten 

Gustav III. Denna symbolgestalt kommer tydligt fram hos Näslund och Bart. Men även 

Strindberg, Gredeby och Oskarsson och Marks. Då alla dessa personer sätter in Gustav III i den 

kulturella miljön, vilket tydliggör från deras håll att det var här han kände sig hemma eller 

spenderade mycket av sin tid. Andra uppdrag som symbolgestalten har tilldelats av 

populärkulturen är barns utsatthet i samhället av Gredeby. Oskarsson och Marks har använt 

honom som en symbol för Olof Palme och hur hans och Gustav III:s mord ledde till nedgång 

för det svenska samhället. Gierow och Sjöberg gav honom en symbol för Sverige. Då i deras 

film är han huvudmålet och med hans död skulle Sverige gå under. Där Strindberg symboliserar 

honom som en tyrann och vad som händer med giriga och arroganta personer, de blir övergivna, 

hysteriska och mördade. 

Samtliga artefakters val av porträttering av Gustav III, eller användandet av delar från hans liv, 

är tydliga uttryck för den tidsanda de har skapats i. Strindbergs Gustav III som han målar upp 

som nervös, orolig, ensam och hysterisk är en tid då Sverige var i förändring. Unionen med 

Norge gick under 1905 och socialismen var på framfart. Gierow och Sjöbergs film klingade bra 

med sin samtid då Europa befann sig i krig och Ryssland var fientliga mot vår granne i öst. 

Näslund och Barts syn på Gustav III och den kulturella utvecklingen han gjorde är en tydlig 

symbol för vår tids politiska diskussion om öppnare gränser och kulturellblandning. Där även 

Gredebys porträtt stämmer bra in då vi lever i en tid där alla förtjänar att få sin röst hörd, även 

barn.  

De övergripande historiebruken har varit det ideologiska och politisk-pedagogiska. Där det 

politisk-pedagogiska har framkommit i samtliga artefakter efter andra världskriget. Men även 

där moraliska, kommersiella och existentiella historiebruk har synliggjorts och aktualiserats av 

artefakterna. 
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Kapitel 4. Gustav III i minneskulturen 
Den tredje och sista delen av undersökningen är minneskulturen. Tidigare benämnt politisk 

kultur av Rüsen som menade att det stod för en strävan att uppnå makt. Dybelius använde 

minneskultur och dess betydelse stämmer innehållsligt med Rüsens. Detta då ideologiska 

värderingar kommer i uttryck vid minnesfiranden.106 I kapitlet kommer de fem artefakter som 

valts ut för minneskulturen att presenteras.  

 

Svenska Akademien 1786 
Svenska Akademien instiftades av Gustav III den 5 april 1786, i avbild av den Franska 

akademien. Detta märks tydligt i många av dess stadgar och regler, som många skrevs av 

kungen själv. En av Akademiens huvuduppgifter var, och är än idag, att främja och förbättra 

det svenska språkets "renhet, styrka och höghet". Med andra ord skulle Akademien se till att 

språket fick mer klarhet, uttrycksfullhet och anseende. Detta ger Akademien ett existentiellt 

historiebruk då ett starkare språk stärker den svenska identiteten och nationstillhörigheten. Men 

det fanns även ett nationellt-ideologiskt syfte, Akademiens högtidsdag är den 20 december, 

Gustav II Adolfs födelsedag.107 Vidare skulle den se till att ärofulla minnen över Sveriges stora 

män författades.108  

Genom åren har Akademien genomgått ett antal olika kriser. Efter Gustav III:s död försämrades 

dess anseende och blev 1795 avstängt i två år av politiska skäl. Det är först med Beskow på 

sekreterarposten mot mitten av 1800-talet som anseendet förbättras igen. Vidare mottog de 

häftiga angrepp under 1800-talets början från de nya litterära strömningarna.109 I slutet av 2017 

började kanske den mest omfattande krisen för Akademien. Ett antal vittnesmål om sexuella 

trakasserier kom fram från arton kvinnor och berörde kulturprofilen Jean-Claude Arnault, vilket 

sedan blev en del av me too-rörelsen. Detta resulterade i att flera av de 18 ledamöterna begärde 

utträde, vilket blev möjligt efter att kung Carl XVI Gustaf ingrep och förtydligade stadgarna. 

Nobelpriset i litteratur för 2018 sköts upp till 2019. Den senaste som avgick från Akademien 

var Sara Danius som formellt lämnade sin post i februari 2019.110 Genom me too-rörelsen har 

Akademiens symbolgestalt ändrats, eller rättare sagt fått ytterligare en uppgift. Blivit en symbol 
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för kvinnoförtryck i moderntid. Med detta har den även fått ett moraliskt historiebruk då den 

synliggör en utsatt grupp i samhället.  

Idag har Akademien ett mer existentiellt historiebruk då de fortfarande ska förbättra det svenska 

språket som i sin tur leder till att den svenska kulturen och identiteten stärks. Men som nämnt 

ovan har den även på senare tid aktualiserat ett moraliskt historiebruk. Det nationellt-

ideologiska är inte längre aktuellt. 

 

Staty Gustav III 1808 - Johan Tobias Sergel 
Statyn som står på Skeppsbron nära det Kungliga slottet i Stockholm invigdes den 24 januari 

1808 och tillverkades av Tobias Sergel. Statyn beställdes av Gustav III själv efter kriget mot 

Ryssland 1790, där platsen för statyn var samma plats som han landsteg i Stockholm efter 

freden. Statyn är inspirerad av Apollo di Beldedere, en romerskstaty från 130-talet.111 

Statyns utseende anses som det bästa 3D porträtt av Gustav III då Sergel redan 1790 gjorde en 

mask i lera av hans ansikte. Utseendet aktualiserar även ett nationellt-ideologiskt historiebruk. 

Detta märks då Gustav III är klädd i Skärgårdsflottans amiralsuniform, svensksundsskärpet och 

dess medalj som minne och ära över den stora segern vid Svensksund 1789. Vidare håller han 

i sin vänstra hand ett galärroder och en krans, symbol för segern över Ryssland. Där han i den 

högra handen sträcker ut en olivkvist som symbol för freden. Även avtäckningen av statyn som 

skedde med närvaro av Gustav IV Adolf, representanter från magistraten, riksdrotsen Armfelt, 

hedersvakten och skärgårdsflottans officerare, visar på ett nationellt-ideologiskt historiebruk.112 

På statyn är det även ingraverat, ”ÅT, KONUNG GUSTAF III, LAGSTIFTARE, 

SEGERVINNARE, FREDENS ÅTERSTÄLLARE, AF, STOCKHOLMS BORGERSKAP, 

MDCCXC.”113 

Med tiden har symbolgestalten över statyn blivit tilldelad nya uppgifter. Under andra hälften av 

1900-talet och framåt har den blivit en samlingsplats för olika grupper som har gett den både 

ett existentiellt och moraliskt historiebruk. Vid 200 års minnet av Gustav III:s statsomvälvning 

stannade högerextremistiska grupper vid statyn. Där han blev en symbol som stärkte deras 

identitet, en svensk kung som gav Sverige tillbaka åt svenskarna.114 Ett existentiellt och 
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moraliska historiebruket har även aktualiserats då människor ur hbtq-samhället hade 

kransläggning vid statyn under Pride-paraden 2002, ”till minne av den lätt fjolliga kungen som 

härmed utsetts till HBT-kungen nummer 1.”115 Genom detta har han blivit en symbol för deras 

kamp, men även någon som de kan vända sig till i historien, vilket även stärker deras identitet 

och samhörighet med den svenska historien.  

 

Sång den 5 april 1836 - Esaias Tegnér 
Bernhard von Beskow som vid tiden för Akademiens 50 årsjubileum innehöll sekreterarposten, 

ville ha en stor minnesfest i syftet att öka Akademiens anseende hos det allmänna folket. Vilket 

gjorde att Esaias Tegnér skulle författa en dikt i Akademiens ära.116 

Sång den 5 april 1836 är en dikt som består av 22 stycken och som ger utrymme till Gustav III 

i totalt sju av dessa.117 Den synliggör ett ideologiskt historiebruk genom att ge bilden av Gustav 

III som en ståtlig hjälte, redo att försvara nationen från dess fiender men som också främjade 

freden. Den fortsätter sedan med att aktualisera ett politisk-pedagogiskt historiebruk då den gör 

jämförelser mellan den gustavianska tiden och nutiden, som inleds med den kända frasen ”Der 

låg ett skimmer öfver Gustafs dagar.”118 Tegnér framställer Gustav III:s tid som en kulturell 

höjdpunkt i Sverige, en fantastisk tid med utländska inspirationer och nöjeslysten. En tid då 

folket och styret blev vänner och som genom hans hänförelse försköt han folkets drömmar efter 

ära och bragder till en fredligbana.119 Detta är inte så konstigt i tiden för Tegnér att ge denna 

bild av Gustav III:s tid. Sverige hade 27 år tidigare förlorat nästan halva sin yta till Ryssland i 

finska kriget 1808–1809.120 Ett psykologiskt bakslag för Sverige och att minnas den sista 

kungen som genomfört ett relativt lyckat krig mot Ryssland och hans tid, var nog ganska 

aktuellt bland många.  

 

Staty Gustav III 1923 - Johan Tobias Sergel 
I Näckrosdammen i Göteborg står idag en byst av Gustav III. Bysten är en kopia, ursprungligen 

av Sergel, som skänktes till staden 1923 från den amerikanska föreningen, The American 
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Gustavus III Memorial Association. Bysten stod först på terrassen till konstmuseet mellan 

1923–1926, som därefter flyttades 1926 till sin nuvarande plats. Bysten synliggör ett ideologiskt 

historiebruk från amerikanskt håll då de såg på Gustav III som en av de bästa europeiska 

kungarna. Det grundar sig dels i att både civila och regeringen betalde för bysten samt var han 

den första av Europas monarker som erkände USA:s självständighet och gav republiken sitt 

stöd 1783 genom ett handels- och vänskapsavtal.121 Detta förstärks då vid avtäckningen av 

bysten 1926, närvarade Wilbur J. Carr, den amerikanske undersekreteraren för USA:s 

utrikesdepartement, med sin hustru samt USA:s generalkonsul i Stockholm, C. J. Dawson.122 

Inskriptionen på bysten lyder: 

To the Memory of Gustavus III. The first monarch to extend the first hand of friendship to the United 

States of America at the close of the war for independence, Erected by American Citizens July 4 

1923123 

 

Sällskapet Gustaf III 2017 
I Stockholm den 24 januari 2017 grundades det öppna Sällskapet Gustaf III. Sällskapet 

aktualiserar ett vetenskapligt historiebruk då de har som huvudsyfte att ”främja forskning och 

sprida kännedom om Gustaf III, hans person, författarskap, politik och närmaste krets.” Vidare 

synliggörs ett existentiellt historiebruk för att stärka den kulturella identiteten. Då sällskapet 

vill  arbeta och uppmärksamma aspekter av den gustavianska tidens kulturliv. Detta gör 

sällskapet genom att de ”aktualisera bortglömda teater- och musikstycken samt gustavianska 

författare, kompositörer, musiker och konstnärer.”124 

Vidare aktualiseras ett ideologiskt historiebruk då sällskapet anser att Gustav III:s skrifter är av 

vikt i att kunna förstå hans personlighet, åsikter och motivering för hans handlingar, vilket i sin 

tur gör hans skrifter till viktiga källor för att få förståelse över Sveriges utveckling. Sällskapet 

menar på att många av nutidens aktuella frågor som nationsbildning, nationell identitet och 

kulturell appropriering, berörs i dokumenten och att Gustav III var en viktig figur i utvecklingen 

av den svenska identiteten och kulturen.125 
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Delsammanfattning 
Analysen av minneskulturens artefakter har gett uttryck för ett tydligt ideologiskt historiebruk 

kring Gustav III, där även Akademien och statyn i Stockholm har ett nationellt-ideologiskt 

historiebruk. Utöver dessa har även andra historiebruk aktualiserats som moraliskt, existentiellt 

och politisk-pedagogiskt. Det är en skiftande användning av hans minne och symbolgestalt, 

någon som i en viss mån har följt utvecklingen som synliggjorts i utbildningskulturen. 

Artefakterna från 1700- och 1800-talet har synliggjort ett nationellt-ideologiskt och politisk-

pedagogiskt historiebruk, något utbildningskulturens artefakter gör för samma tid.   

Svenska Akademien är den artefakten som framför allt skiljer sig från de övriga inom 

minneskulturen. Främst då Akademiens huvudsyfte inte är att vi ska minnas Gustav III, utan 

istället är det utvecklingen av det svenska språket. Men med tiden utvecklades Akademien från 

en institution till en institution och minnesmärke som tydligt knyts an till Gustav III, likaså som 

Gustav III knyts an till Akademien. Akademien med statyn i Stockholm skiljer sig ytterligare 

då dessa två artefakter har tilldelats nya uppgifter över tid. Vidare har även dessa två 

minnesmärkens platser blivit av betydelse för Gustav III:s minne och symbolgestals utveckling. 

Då Akademien är en institution för den svenska kulturens utveckling. Där statyn på Skeppsbron 

har blivit ett ”vallfärdsmål” för olika grupper med sin egen bild av symbolgestalten Gustav III. 

Analysen av minneskulturens artefakter har även synliggjort de specifika uppgifter de har 

tilldelat symbolgestalten Gustav III. Svenska Akademien är en stark symbol för den kulturella 

symbolgestalten Gustav III men som även på senare tid har fått den nya uppgiften att 

symbolisera kvinnligt förtryck från män. Statyn i Stockholm hade som första uppgift att 

symbolisera Gustav III som en krigare och nationalhjälte. Med tiden har dessa uppgifter ändrats 

något då högerextremister fortfarande använder honom för att symbolisera en nationalhjälte. 

Men den har även fått uppgiften att symbolisera hbtq-personers kamp i samhället. Tegnérs 

symbolgestalt tilldelades likt Akademien uppgiften som en kulturpersonlighet och likt statyn 

som en nationalhjälte. Bysten i Göteborg hyllar Gustav III för hans utrikespolitik, framför allt 

den som berör USA och deras relation till Sverige. Sällskapet gör en någon form av fosterländsk 

hyllning till Gustav III. Detta då de anser att han var en viktig aktör för utvecklingen av Sveriges 

samhälle och kultur, vilket även ger honom ett kulturellt värde. 
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Kapitel 5. Resultat 

Tidigare forskning 
I jämförelse med de tre nämnda symbolgestalterna från den tidigare forskningen, Döbeln, heliga 

Olov och heliga Birgitta, så delar Gustav III likheter och skillnader med dessa. Likt dessa så 

har symbolgestalten tilldelats ett nationellt värde, detta märks exempelvis vid filmen Kungajakt 

där hans kamp mot Ryssland användes för att symbolisera hur Sverige har avvärjt hot från 

främmande nationer eller där Levertin, Hennings, Grimberg och Odhner ser honom som en 

nationalhjälte som räddade Sverige från att gå under. Men till skillnad från dessa gestalter har 

inte symbolgestalten Gustav III fått ett lokalt eller religiöst värde. Vidare har den inte heller 

blivit en representant för svenskadygder eller hur en svensk ska vara, likt Döbeln. En annan 

skillnad är att Gustav III:s symbolgestalt har från första början haft ett varierande värde. Redan 

under hans levnad var han en symbol för nationen, kulturen, enväldet och upplysningen, där 

nya uppdrag och uppgifter har tillkommit över tid. Vi har sett hur han har varit en symbol för 

utsatta grupper som barn och hbtq-personer, han har använts för att symbolisera politiska mord 

och hur hans kulturarbete har använts för att påvisa vikten av en mer öppnare politik.  

Likt Eskilssons och Anderssons avhandlingar har undersökningen synliggjort platsers betydelse 

för Gustav III:s symbolgestalt, samt hur dessa har knutits an till hans minne. I undersökningen 

har två platser dykt upp, Svenska Akademien och statyn som finns i Stockholm. Akademien är 

ett minnesmärke och institution som har ett starkt band till Gustav III då han är dess stiftare. 

Platsen har nästan blivit en synonym för Gustav III, likaså som han har blivit en synonym för 

Akademien. Det är ett minnesmärke som ständigt påminner om den svenska kulturens 

utveckling, och så länge Akademien är aktiv kommer den vara en ständig påminnelse över 

Gustav III:s inflytande och påverkan över den svenska kulturen. Därmed har platsen en stor 

betydelse för den kulturella symbolgestalten Gustav III.  

Statyn i Stockholm vid Skeppsbron var noga utplacerad av Gustav III själv för att ständigt 

påminna om freden och friheten han återgav Sverige genom sitt krig med Ryssland. Då där 

statyn står idag var den plats han själv landsteg i Sverige efter freden. Genom statyn så skulle 

denna symbol som krigare och fredens återgivare stärkas. Idag har platsen fortfarande en stark 

anknytning till Gustav III, men betydelsen för symbolgestalten har varierat. Platsen har blivit 

ett ”vallfärdsmål” för olika grupper att minnas hans insatser och levnadsstil, samtidigt som de 

hedrar honom efter de uppgifter de tilldelat hans symbolgestalt. 
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Utbildningskulturen 
Artefakterna som har undersökts inom utbildningskulturen har alla aktualiserat likheter och 

skillnader när det gäller de valda frågeställningarna. Vid hur-frågan har artefakterna använt 

Gustav III:s minne i ett undervisande syfte där de vill presentera den vetenskapliga sanningen 

om Gustav III. Denna sanning har sedan varierat beroende på i vilken tidsperiod de skapades i. 

Vilket synliggör svaret på frågan hur minnet har ändrats över tid. Undersökningen har visat att 

de äldre artefakterna ger en mer positiv syn på Gustav III. Där exempelvis Grimbergs och 

Odhners redogörelse aktualiserar det Levertin har presenterat samt framställer Gustav III som 

en räddare, vilket stämmer in på den nationalistiska syn som existerade i det svenska samhället 

vid tiden för artefakterna. De yngre artefakterna är något mer kritiska och sakliga mot Gustav 

III:s minne, Lönnroth som exempel. Vidare ser man hur denna minnes förändring följer 

samhällets tidsanda, en indikation på detta är läroböckernas utformning. Exempelvis så har 

Gustav III i läroböckerna haft en stadig reducering av sitt utrymme från tidigt 1900-tal, tills att 

han utesluts nästan helt under 2000-talet. Jämför man detta med samhällets utveckling och de 

vetenskapliga artefakterna så kan man se att Gustav III har med tiden fått en mer kritisk och 

saklig beskrivning. Samtidigt som samhället och historieforskningens intresse har lämnat sfären 

av kungar och stora män till att fokusera på andra forskningsfält som kulturhistoria, 

genushistoria och socialhistoria. 

När det kommer till vad detta minne har använts till så är det i syftet att berätta den 

vetenskapliga sanningen, den historiske Gustav III. Ingen av utbildningskulturens artefakter har 

som syfte att skapa en skräddarsydd symbolgestalt för en viss delgrupp eller en politisk 

ståndpunkt. Detta innebär inte att de har varit opartiska i sina beskrivningar av Gustav III. 

Exempelvis har Odhner och Grimberg en negativ syn till Gustav III kulturintresse som de ansåg 

som ett fördärv av moral och slöseri med pengar. Medan Hennings 30 år senare ser hans 

kulturintresse som en viktig del för den svenska kulturens utveckling. Ett kulturintresse som i 

stort sätt är det enda vi får information om i läroboken från 2014 av Larsson, Almgren och 

Almgren. Detta synliggör även hur fokus skiftar inom den vetenskapliga sanningen. Sent 1800-

tal och tidigt 1900-tal höjer man upp exempelvis hans modiga karaktär, hans humanitära 

reformer och målar upp en negativ bild av hur Sverige såg ut innan han steg till makten. Medan 

ju närmare 2000-talet man kommer så höjs andra aspekter upp som kulturens utveckling, hans 

egoistiska motiv utvecklas och diskussion om hans sexuella läggning framkommer. 

Undersökningen av utbildningskulturens artefakter har synliggjort att historisk forskning 

påverkas av sin samtid. Vidare att läroböcker följer den vetenskapliga sanningen som 
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forskningen kommer fram till. Men den har även synliggjort att redan vid läroböcker sker ett 

urval av det vetenskapliga innehållet. Detta blir sedan vid exempelvis populärkulturen ännu 

mer omsorgsfullt valt för att passa in i den symbolgestalt de vill förmedla.  

 

Populärkulturen 
Undersökningen har visat hur samtliga artefakter genom urval har aktualiserat delar av det som 

utbildningskulturen har presenterat. Efter denna process ser vi vad Gustav III:s minne har 

använts till, att skapa en symbolgestalt. Genom Strindberg kan vi se det Levertin påpekade vid 

slutet av 1800-talet, att det fanns de som såg Gustav III positivt och de som såg honom negativt. 

Strindbergs porträttering av Gustav III hamnar i den negativa sfären då han ser honom som 

arrogant och hysterisk. En porträttering som får motreaktioner från recensenter som icke-

historiskt korrekt, där andra ger den bra kritik för att vara historiskt korrekt. I samband med 

andra världskriget kommer filmen Kungajakt som använder Gustav III:s minne till att skapa en 

symbol för ryskt motstånd. Genom minnet visar dem på hur svenskar genom tiden har klarat av 

att bekämpa Ryssland. Efter andra världskriget visar artefakterna på hur hans minne har lett till 

en varierad symbolgestalt. Inom 2000-talet har han blivit en symbol för politiska mord genom 

Maskeradbalen. Baletten av Näslund och Bart använder honom för att symbolisera den svenska 

kulturen och dess överlevnad genom välgörare och influenser från andra kulturer, där sedan 

Gredeby har använt hans minne för att symbolisera barns utsatthet i samhället. Detta visar på 

den variation Gustav III:s minne har gett åt hans symbolgestalt. Vid frågan hur minnet av 

Gustav III använts så är det i syftet att väcka fantasi och känslor hos individerna som tar del av 

artefakten. De har som mål att ge underhållning samtidigt som de använder historia för att 

förmedla ett budskap eller rent av tjäna pengar.  

Genom att följa den kronologiska ordningen på artefakterna synliggörs den utveckling som 

samhället har genomgått under perioden, vilket även synliggör hur Gustav III:s minne har 

förändrats över tid. Pjäsen av Strindberg visar på de två olika ställningstaganden från Levertin 

som fanns i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Kungajakt använder sig av kriget mot 

Ryssland för att visa på svenskt motstånd mot förtryckare i en tid av kris. När vi sedan kommer 

in i 2000-talet då Gustav III:s minne används för att symbolisera mord på politiska figurer, 

barns uppväxt i vår egen tid och hur kultur är beroende av ekonomiskt stöd och öppenhet för 

att överleva. Dessa fem artefakter speglar hur Gustav III:s symbolgestalt har utvecklats från en 
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bredare roll till mindre småroller som kan anpassas för att belysa problem och politiska 

ställningar i det moderna samhället.  

Minneskultur 

Minneskulturen kring Gustav III tog sin start redan under hans levnad genom Svenska 

Akademien och Bellmans visa Gustafs Skål. Han försökte även under sin levnad skapa en 

minneskultur kring sig själv genom exempelvis statyn i Stockholm som han beställde. Denna 

minnesflora fortsatte sedan att växa efter hans död och har tilldelats olika uppdrag och uppgifter 

ända fram till våra dagar. 

Vid frågan hur minnet av Gustav III använts så har artefakterna olika syften. Det huvudsakliga 

syftet med ett minnesmärke är att man ska minnas Gustav III. Men sedan varierar delsyften 

mellan artefakterna. Genom Akademien och Tegnérs dikt så vill man minnas hans 

kulturintresse och påverkan över den svenska kulturen. Genom statyn i Stockholm så vill man 

att man ska minnas hur han gav Sverige frihet och fred genom krig. Bysten i Göteborg vill att 

vi ska minnas hans vänskap och stöd han gav USA och där sällskapet Gustaf III vill främja 

forskning om hans liv och den gustavianska tiden, samt att vi ska minnas hans insatser för 

utvecklingen av Sverige. Undersökningen har även synliggjort att dessa artefakter kan tilldelas 

nya uppdrag under tidens gång. Där Akademien på senare tid har även blivit en symbol för 

kvinnoförtryck under me too-rörelsen och statyn i Stockholm har blivit en samlingsplats och 

symbol för högerextremister och utsatta grupper i samhället. 

Genom att artefakterna inom minneskulturen har en spridning över en lång tid så ser vi att han 

har varit en aktiv symbol från sin levnad till idag samt synliggör dessa hur hans minne har 

förändrats över tid. Sällskapet Gustaf III och Akademien är två tydliga institutioner över detta. 

Genom Akademiens långa levnad och att sällskapet grundades 2017, ser man att han än är en 

aktiv symbolgestalt. Dessa minnesmärken med Tegnérs dikt visar på att hans minne har 

tilldelats ett stort kulturvärde. Detta tydliggör att han var, och är, en viktig kulturgestalt för 

många i Sverige. Genom statyn i Stockholm och dikten ser man att Gustav III har tilldelats ett 

värde som krigare och försvarare under sin levnad och till mitten av 1800-talet. Denna 

symbolgestalt syns genom statyns utseende och inskription samt att Tegnér beskriver Gustav 

III som fridens försvarare. Däremot har denna symbolgestalt ebbat ut under slutet av 1800-talet 

och framåt, men där statyn har tilldelats nytt värde från 1970-talet och framåt. Högerextremister 

har använt statyn för att minnas hans reformer och statskupp där hbtq-samhället har använt hans 

minne för att skapa en egen symbolgestalt de kan vända sig till i historien. Bysten i Göteborg 
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visar på det positiva värde Gustav III har fått från amerikanskt håll. Men likt symbolen som en 

krigarkung, har även detta värde drastiskt minskat. 

När det gäller frågan vad minnet har använts till så är det för att man ska minnas Gustav III. 

Däremot så skiljer de sig sedan som tidigare nämnt i hur minnet av Gustav III använts. Dikten, 

statyerna och sällskapet har använt hans minne för att vi ska komma ihåg att han har varit en 

svensk kung. Där sedan Akademien, dikten och sällskapet vill att vi ska minnas hans 

påverkningar och inflytande över Sverige och kulturens utveckling. Dikten och statyn i 

Stockholm vill att vi ska komma ihåg honom som en krigare och försvarare över Sverige. Detta 

breda hur-användandet synliggör att Gustav III:s minne har använts inom många olika grenar 

av samhället. 

 

Slutdiskussion 

Genom analysen av artefakterna kan man se att likheter och skillnader har visat sig inom 

kulturernas symbolgestalt. Tydliga likheter mellan artefakterna är att de alla bygger på någon 

vetenskaplig sanning. Samtidigt som det har visat sig att de vetenskapliga artefakterna inte 

heller har varit helt sakliga i sina framställningar. En annan iakttagelse är att många artefakter 

har tydligt påverkats av sin samtid, vilket i gengäld har påverkat vilken vetenskaplig sanning 

de har aktualiserat. En annan iakttagelse som har gjorts med detta är att Gustav III som en 

symbolgestalt är varierande. De uppdrag och de uppgifter han har tilldelats skiftar beroende på 

delgrupper och tidsperioder. Undersökningen har även synliggjort att symbolgestalten oftast 

sker genom ett ideologiskt och politisk-pedagogiskt historiebruk. Förekomsten av ett 

ideologiskt historiebruk inom de tre kulturerna är inte någon chock då ett ideologiskt 

historiebruk synliggörs så fort ens egna version av en händelse eller person framförs, vare sig 

den är vetenskapligt baserad eller inte. 

Skillnaderna mellan de tre kulturerna finns bland de historiebruk som har aktualiserats inom 

dem. Utbildningskulturen är den enda som har synliggjort ett icke-bruk och nationellt-

ideologiskt historiebruk av Gustav III, vilka båda kom fram bland läroböckerna inom kulturen. 

Populärkulturen har även synliggjort ett kommersiellt bruk vid filmen Kungajakt då ena 

motiveringen till filmen var den föregående succén av andra historiskt baserade filmer. 

Populärkulturen och minneskulturen har synliggjort ett moraliskt och existentiellt historiebruk, 

ett bruk som utbildningskulturens artefakter inte har synliggjort. Denna bruksanvändning har 

likheter och skillnader med de föregående symbolgestalterna, Dybelius Döbeln och Lindarängs 

heliga Birgitta och heliga Olov. Dessa tre har alla hamnat i ett lokal-ideologiskt historiebruk. 
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Något som symbolgestalten Gustav III inte har gjort. Men i likhet med dessa tre symbolgestalter 

har även Gustav III hamnar i ett aktivt ideologiskt och politisk-pedagogiskt historiebruk. 

Genom att kulturerna har synliggjort gemensamma och olika historiebruk, har även detta lett 

till likheter och skillnader mellan de uppdrag som kulturernas artefakter har tilldelat 

symbolgestalten Gustav III. En symbolgestalt som har genomsyrat alla tre kulturer är den 

kulturella symbolgestalten Gustav III. Ett uppdrag som även har varit aktiv genom hela 

undersökningsperioden. Vidare har de äldsta artefakterna inom utbildnings-och minneskulturen 

tilldelat symbolgestalten uppdraget som en nationalhjälte. Genom populär-och minneskulturens 

användning av ett moraliskt och existentiellt historiebruk. Har dessa två kulturers artefakter 

tilldelat hans symbolgestalt uppdragen som en representant för några av de mer utsatta 

grupperna i samhället och använts för att stärka gemenskapen mellan den svenska befolkningen. 

Två uppdrag som minneskulturens artefakter inte har tilldelat symbolgestalten Gustav III. 

Undersökningen och analysen av minnesanvändningen och symbolgestalten från de artefakter 

som ingår i studien, har synliggjort att Gustav III har varit en aktiv symbolgestalt från hans egen 

tid och fram tills idag. Vidare har det synliggjorts att ingen standby period eller höjdpunkt har 

existerat. Utan hans minne och symbolgestalt har hållit ett jämnt flöde under perioden som har 

undersökts, vilket skiljer sig från den tidigare forskningens symbolgestalter. Dybelius kommer 

fram till att Döbelns symbolgestalt oftast har fått ett stort värde när Sverige har befunnit sig i 

krig eller en annan kris. Lindarängs resultat visar på att heliga Birgitta och heliga Olov har 

periodvis använts nationellt för att utmana makten som han menar ledde till kvinnorörelsen och 

unionsupplösning mellan Sverige och Norge. Då symbolgestalterna och deras minnen brukas 

genom ett lokal-ideologiskt historiebruk, har de inte hamnat i en standby period. Utan deras 

minnesanvändning har periodvis ökat för att sedan periodvis kraftigt reduceras.  
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