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“En svensk solkonung med fläckar” är en historiebruksanalys om hur Gustav III har framställts i 

utbildningskulturen. Syftet med studien var att undersöka hur bilden av Gustav III och hans tid 

har förändrats under tidsperioden 1860–2011. Studien syftar också till att undersöka vilka olika 

historiebruk som intresse ligger till grund för hur Gustav III har framställts som person och 

politiker.  

 

Som grund för det teoretiska ramverket använder denna studien Jörn Rüsens och Anders 

Dybelius kategorisering, samt teori om historiekultur och historiebruk. Studien använder en 

kvalitativ textanalys, med komparativa inslag Källmaterialet som använts i studien är svenska 

historieböcker som är publicerade mellan åren 1860–2011. Det är totalt nio böcker som har 

detaljstuderats och som utgör grunden i studien. Studien visar på att framställningen av Gustav 

III har förändrats, men att den generella bilden av honom var positiv. Materialet har använt sig av 

historiebruk till hjälp för sin gestaltning av Gustav III. Resultatet har även visat på ett beroende 

av den tidens normer och värderingar från författarens samtid. Slutligen visar studien att Gustav 

III har varit en del av identitetsbyggandet för Sveriges historia samt att den bilden som 

författarna målar upp av Gustav III har förändrats över tid och användningen av historiebruk.  
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1.Inledning  
 
Gustav III, även kallad “teaterkungen”1 var en man som kom till makten och ville se förändring i 

Sverige. Det var en person som var både älskad och hatad under sin tid. Detta har påverkat 

bedömningen av honom, både som person och som politiker, ända in i vår tid. Detta har även 

bidragit till att denna uppsats inriktar sig på att studera Gustav III:s eftermäle och hur det har 

förändrats över tid. Ett sätt att förstå sådana förändringar är att arbeta med historiebruk. Genom 

historiebruk går det att identifiera olika tolkningar av historien och framför allt hur den har 

återberättats på olika sätt, under olika tidsperioder. Författare och historiker har valt olika begrepp 

och perspektiv för att beskriva Gustav III och hans samtid. Genom att undersöka Gustav III med 

ett långtidsperspektiv, samt ett historiebruk, skapar det möjligheter att se förändringar över tid. 

Denna uppsats kommer särskilt studera hur verk om svensk historia, mellan 1860 och 2011, har 

framställt Gustav III och hans tid. Att betrakta verk om svensk historia från vår tid, ger ett nytt 

perspektiv på hur historia har förmedlats. Det kan göras genom att undersöka verk som är 

producerade till en bredare allmänhet under olika tidperioder.  

 

Gustav III är en omstridd person som väcker starka känslor. Han verkade under en tid då Sverige 

genomgick centrala politiska skiften, vilket gör detta särskilt intressant att studera då historia kan 

vara väldigt identitetsskapande. Det kan därför antas att författare i någon mån speglar både sina 

egna värderingar om Gustaf III som person, samt de politiska förändringarna som Sverige 

genomgick under den gustavianska perioden. Denna studie kommer att bidra med att visa hur det 

kan ske genom att fokusera på Gustav III i faktaböcker om svensk historia. Vikten av att arbeta 

med historiebruk möter de flesta människor under historieundervisningen i skolan idag. För mig 

som studerar till ämneslärare i historia blir det extra viktigt att förstå och möta historiebruk I 

ämnesplanen för historia ska elever dessutom arbeta aktivt med historiebruk, då de möter 

information både i och utanför skolan. 2  Av dessa anledningar blir det intressant att undersöka hur 

gestaltningen av Gustav III har framställt i faktaböcker om Sveriges Historia, samt hur har dessa 

historieskrivningar har förändrats.  

 

 

1Lagerqvist, Lars O., svensk historia, svenska institutet, Stockholm, 2001, s. 112 

2 Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 

11. Stockholm: Skolverket s. 200 
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1.2 Syfte och frågeställning  
 
Denna uppsats ska undersöka vilken bild av Gustav III och hans tid som förmedlats i verk om 

svensk historia under tidsperioden 1860 till 2011. Syftet med studien är att visa hur Gustav III:s 

politisk gärning och person har bedömts på olika sätt under tidsperioden, samt vilka olika 

historiebruk som legat till grund för bedömningen i de svenska historieböcker. Detta kommer att 

undersökas under en lång tidsperiod för att tydliggöra framställningen av Gustav III.  

 

Följande frågeställningar är därför aktuella för uppsatsens syfte:  

 
- Hur skildras Gustav III i verk om Sveriges historia 1860–2011?  

- Hur förändras beskrivningarna av Gustav III under perioden 1860–2011? 

- Vilka historiebruk kan urskiljas i beskrivningarna om Gustav III och hans tid?  

 

 
 
 

1.3 Teori 

  
Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i hur historia skapas och förmedlas med hjälp av 

historiekultur, där böcker om svenska historia spelar en viktig roll. Studien har använt forskning 

om historiekultur, samt det tillhörande begreppet historiebruk.  

 

Historiekultur  

Teoretisk utgångspunkt för denna studien är Jörn Rüsens verk Berättande och förnuft – Historieteoretiska 

texter. Jörn Rüsens verk handlar om teorier kring historieskrivning och historieberättande.3 

Historiekultur är en beskrivning som sätter historien i en samhällelig kontext och ställning. Det 

handlar om hur det förflutna uttrycker sig i litteratur, symboler eller minnen. Rüsens indelning av 

historiebruk har använts som grund för den svenska historikern Anders Dybelius sorteringsverktyg. 

Den består av de tre delarna är kognitiv, politisk och estetisk historiekultur. Den kognitiva 

historiekulturen arbetar med att leta efter en sanning som  går att finna i vetenskap, läromedel och 

faktaböcker. De verk inom historisk forskning som tillhör kategorin utbildningskultur har resulterat 

 

3  Rüsen, Jörn, Berättande och förnuft: historieteoretiska texter, Daidalos, Göteborg, 2004 
 s. 160–166 
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i en egen status som är konstruerad efter en metodisk analysmetod, menar Rüsen.4  Den politiska 

historiekulturen har som ändamål att arbeta mot ett mål. Det kan antingen vara ett politiskt mål, 

ett sätt att vinna auktoritet, eller att skapa sedvänjor. Det finns även estetiska mål där det handlar 

om att underhålla eller skönmåla fakta, enligt Rüsen. Denna form av historiekultur visar inget större 

intresse till den riktiga sanningen. Filmer, skönlitteratur eller teater är några exempel på den här 

formen av historiekultur.5 Dybelius avhandling har dock förenklat uttrycken till mer användbara 

begrepp som: minneskultur, populärkultur och utbildningskultur.6 Det betyder att historiekultur 

inte bara handlar om fakta, utan även om hur historien har formats av minneskultur, populärkultur 

och utbildningskultur. Denna studien kommer bara att fokusera på den kognitiva historiekulturen; 

alltså utbildningskultur, för att sedan undersöka historiska faktaböcker och göra en komparativ 

analys av faktaböckerna.  

 

 

 

Historiebruk 

Historiebruk är ett sätt att komma åt och studera historiekultur. Historiekultur kan delas i tre delar, 

detta för att ta reda på vilket syfte som historia brukas och till vilket ändamål. För att kunna gå på 

djupet inom utbildningskultur och förstå hur Gustav III:s minne har framställts har Klas-Göran 

Klassons teori om historiebruk använts, vilken sedan har vidareutvecklats av Ulf Zander. Denna 

typologi har även använts i Anders Dybelius avhandling, där han har forskat kring användandet av 

Carl von Döbelns minne inom svensk historiekultur.7  

 

Klasson skriver att begreppet historiebruk kan betraktas utifrån två perspektiv; internationellt och 

funktionellt. Det internationella perspektivet handlar om ett aktörskap som väljer att se på historia 

utifrån mål och avsikter. Det funktionella perspektivet handlar om att utgå från ett systemorienterat 

bruk av historia, vilket undersöker samhället och individens behov och intresse. Utgångspunkten i 

att använda historiebruk är att synliggöra särskilda mål. 8 Karlsson har av detta skapat en typologi 

som ett verktyg för att analysera om eventuella bruk finns med i faktaböckerna. I denna studien 

 

4 Rüsen, Jörn, 2004, s. 160–16, 13–14 och 70–78 

5 Rüsen, Jörn, 2004, s. 160–164 

6 Dybelius, Anders, Ett hållbart minne? historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848–2009, 
Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 
2012, Göteborg, 2012 

7 Dybelius, 2012, s. 12 

8 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 2., 
[uppdaterade och bearbetade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009s. 70–71. 
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kommer det att vara Karlssons och Zanders definition av historiebruk som används. För att skapa 

sig en större förståelse kring Karlssons och Zanders typologi kommer en redogörelse nedanför; 

 

Det moraliska bruket handlar om att lyfta fram orättvisor som olika grupper eller individer har utsatts 

för, exempelvis genom en granskning där orättvisor kritiseras.9 Det kan även handla om historia 

som blivit uppmärksammad eller inte. Syftet med det moraliska bruket är att lära sig av misstagen 

genom historia.  Gustav III var en kontroversiell person och det kan finnas ett behov av att lyfta 

fram grupper som blev behandlade orättvist. Det kan även finnas ett behov av att restaurera Gustav 

III:s historia och minne  

 

Det ideologiska historiebruket går ut på att granska historia som antingen har stärkt eller legitimerat en 

ideologi. Genom att stärka, kritisera eller ifrågasätta andras ideologin kan det ge legitimitet till sin 

egna ideologi istället. Däremot behöver det inte bara ses som en politisk ideologi, utan även en bild 

om hur människor ser på världen.10     Framställningen av Gustav III kan vara influerad av 

författarnas egna värderingar och politiska ideologier, vilka kan ligga till grund för hur de väljer att 

gestalta Gustav III.  

 

 Det politisk-pedagogiska historiebruket används när händelser i historien jämförs med ett nu- och då 

perspektiv. Detta kan ske genom att titta på likheterna mellan historia och nutid, inte bara 

skillnaderna.11   För att få fram sitt syfte används det politiska historiebruket, där nu och då jämförs. 

Författarna till verken kan i sina texter använda sig av ett politiskt bruk för att legitimera sina åsikter 

om Gustav III.  

 

Det existentiella historiebruket är det vanligaste bruket. Det kan användas av alla människor, både 

individuellt och kollektivt. Syftet med bruket handlar om att återspegla sina egna erfarenheter, att 

antingen glömma eller minnas dem.  Det kan innebära att lyfta fram en identitet genom etnicitet 

eller nationalitet. Detta kan ske genom att lyfta fram historiska händelser som skapat en större 

gemenskap eller dölja en händelse. Bruket kan ses som negativt eller positivt eftersom de kan 

inkludera eller exkludera människor. Författarna ser Gustav III som en nationell symbol för 

Sverige, vilket kan kopplas till detta bruk.  

 

 

9  Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 2009, s. 64 
10 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 2009, s. 64 
 
11 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 2009, s. 66 
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Icke-bruk kan kopplas till det ideologiskt historiebruk genom att legitimera behovet av att glömma 

eller undvika. Det kan användas genom att förnekar, ljuger eller medvetet välja att dölja en del av 

historien. Eftersom att det ät författarna som väljer vilka delar de vill beskriva och berätta om så 

kan det vara så att vissa delar medvetet inte nämn då de inte passade in i framställningen av 

Gustav III.  

Vetenskapligt bruk syftar till att upptäcka och rekonstruera historia. Bruket är vedertaget inom 

samhällen där historia haft en vetenskaplig status under en längre tid. Bruket används främst av 

historiker och historielärare som tolkar vårt samhälle och samtid ur historisk kontext.   

  

Historiebruk och historiekultur är två teoretiska ramverk och begrepp som ligger till grund för 

denna studie. Teorierna och begreppen används för att förtydliga tolkningarna av Gustav III, 

samt kunna besvara frågeställningarna.  

 

 

 
 

 

 1.4 Metod  
 
För att läsaren och forskarsamhället ska kunna bedöma denna studie krävs det en tydlig förklaring 

på mitt tillvägagångssätt. Alltså den metod som har använts för att genomföra studien och 

presentera resultatet. 12 Ur Jörn Rüsens teori om historiekultur kommer bara en av dimensionerna 

att användas som sorteringsverktyg, alltså utbildningskultur. Materialet till denna studie kommer 

att använda Rüsens kategorisering under den kognitiva kategorin, då de strävar efter en sanning.13 

Av den anledning uteslutes minneskultur och populärkultur, då materialet till studien inte ansågs 

passa in i de andra två kulturerna, enligt Rüsens teori om historiekultur.   

 

Förutom detta kommer studien använda en kvalitativ innehållsanalys med ett externalistiskt 

perspektiv för att tolka och analysera det utvalda källmaterialet i utbildningskulturen. Det är genom 

denna metod som kategoriseringen sker. En innehållsanalys gör skillnad på innehållet i en text, 

snarare än dess uttryck, då metoden blir ett tillvägagångssätt för att besvara frågeställningarna.14 

Med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen kunde de olika verken i studien läsas noggrant, samt 

 

12Florén, Anders, Ågren, Henrik & Erlandsson, Susanna, Historiska undersökningar: grunder i 
historisk teori, metod och framställningssätt, Tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018 
13 Dybelius, 2012, s. 10 

14 Florén, 2018, s. 59 
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urskilja olika teman i de valda verken. Genom att aktivt arbeta med denna metod blev det lättare 

att söka efter mönster i analysdelen. Det är dock här utmaningen ligger med en kvalitativ 

innehållsanalys som metod, genom att kontinuerligt bryta ner och avkoda verken, samt att se 

skillnad mellan det betydelsefulla och de ointressanta.15 Det som underlättade arbetet var att 

identifiera teman i de kategoriserade materialet. Det är genom tematiseringen av materialet som 

kategoriseringen kunde genomföras. Det gjordes genom att först formulera ett tydligt syfte med 

studien, att undersöka hur Gustav III:s minne har förändrats över tid. Sedan pågick den tematiska 

analysen med att välja ut de material som skulle analyseras. Viktigt för studiens analysdel var att 

hitta material som pågick över en längre tid för att kunna analysera de övergripande problemen. 

Sedan valde jag att uttrycka de analytiska teman som kom att hjälpa till att leta efter i materialet 

kring Gustav III. För att ytterligare analysera materialet innefattade det även ett analysarbete på 

detaljnivå för att kunna kategorisera materialet. Kategoriseringen sker enligt Jörn Rüsen som 

sedermera omarbetats av den svenska historikern Anders Dybelius, inom kategorin 

utbildningskultur. Sedan analyseras verken inom de olika kategorierna som finns inom 

historiebruk.16 Studien har även ett externalistiskt perspektiv, vilket hjälper en att förstå, samt ha 

kunskaper om den situationen och tid som studieobjektet befinner sig i. Det skapar en mer 

djupgående förståelse med syftet i de valda materialen.17 Totalt undersöktes nio verk inom 

utbildningskategorin. 

 

Det handlar om att göra en djupare analys av en text och sedan diskuterar den i sitt sammanhang. 

Det historiska materialet kommer i första hand bestå av faktaböcker som söker en sanning, vilket 

innebär att studera källor från ett konkret förflutet, men genom att använda rationellt tänkande i 

analysen.18 Genom en kartläggning av materialet kommer den kvalitativa forskningen fram, då den 

syftar till att förstå betydelsen i verken. Studien använder sig av typologin kring historiebruk som 

är skapad av Klas-Göran Karlsson. Att använda sig av denna typologi är ännu ett exempel på en 

kvalitativ analysmetod.  När texterna kommer att analyseras innebär det att utbildningskulturerna 

kommer innefatta ett subjektivt moment. Däremot kommer strävan alltid vara att förhålla sig så 

objektiv som möjligt, dock kommer det vara mina tolkningar av undersökningsobjekten. 

 

Uppsatsens fokus ligger i att göra en djup analys av de valda materialen. Av den anledningen var 

inte en kvantitativ metod aktuellt, då kärnpunkten i uppsatsen inte kommer att mätas i antal utan 

 

15 Florén, 2018, s.59 

16 Se avsnitt teori  

17 Florén, 2018, s.54 

18 Florén, 2018, s.56 
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i att analysera materialet, samt dess kontext. Ord som har varit centrala för att söka efter material 

till studien har varit: Gustav III, Gustavianska tiden, frihetstiden och historiebruk. Sökningar 

efter material har skett på bibliotek Mellansjös katalog. Bibliotek Mellansjö är ett samarbete 

mellan åtta bibliotek i Skaraborg som har ett gemensamt katalogsystem.  

 

 

Till min undersökningsdel studerade jag de verk som berör Gustav III. Efter att jag hade läst 

texterna valde jag sedan ut olika citat som placera i undersökningsdelen. Citaten analyserades efter 

mina frågeställningar och teori. Vid valet av citaten fanns det vissa anvisningar, som att de skulle 

behandla skildringen av Gustav III. Det skulle antingen handla om hans personlighet, intresse, hans 

tid som regent och ledare, politiska beslut och reformer. 

 

För att jämföra hur Gustav III har framställts av de olika författarna har en komparativ metod 

använts. Denna form av metod handlar om att jämföra två fall, dock går den även att applicera på 

flera fall. Genom denna metod blir det enklare att se likheter och skillnader mellan fallen.19 Utifrån 

min studie kommer jag att jämföra hur Gustav III har skildrats av olika författare. Det är i min 

analysdel jag jämför hur författarna har framställt Gustav III. Detta för att påvisa likheter eller 

skillnader, men även för att undersöka hur gestaltningen har förändrats över tid.  

 

I den komparativa analysen kommer jag att kunna identifierar de olika historiebruken som 

författarna använts sig av. Definitionen av de olika bruken kommer från Karlssons typologi. Det 

är det moraliska, politiska, existentiella, icke- bruk och ideologiska historiebruken jag kommer att 

analysera. När de olika verken undersöks, tittar jag på om det finns några orättvisor som författarna 

vill lyfta fram, texten blir i så fall klassad som ett moraliskt bruk. Om författarna försöker lyfta fram 

en ideologi för att övertyga läsare, blir det ett ideologiskt bruk, eller om författarna vill lyfta fram 

likheter eller skillnader mellan nu och då, så klassas det som ett politiskt bruk. Icke-bruk handlar 

om ett behov av att glömma eller att dölja. Eftersom de olika författarna i studien väljer vad de vill 

skriva om kan det förekomma icke-bruk. Det existentiella bruket är ett vanligt bruk enligt Karlsson, 

av den anledningen kan studien anträffa detta bruk. Bruket i sig kan appliceras på alla människors 

behov av att minnas, individuellt och kollektivt. Det är skapt för att antingen glömma eller minnas 

 

19 Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber s.9–10.; 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber s.80  
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erfarenheter, då blir det ett existentiellt bruk. Om det förekommer att författarna skriver sina texter 

enligt definitionerna, klassas bruken ihop med verken.   Jag har medvetet valt bort det kommersiella 

och lokal-ideologiska historiebruket. Anledningen till detta är att de inte av intresse till uppsatsen.  

 

 

 

 1.5 Material 
 
Källmaterial till undersökningen består av nio verk totalt för att ta undersöka hur framställningen 

av Gustav III har uttryckts sig inom utbildningskulturen.  Studien kommer att behandla allmänna 

faktaböcker om svensk historia som har berört Gustav III i tidsperioden från 1860 till 2011. 

Genom att undersöka framställningen under en längre period gör det möjligt att se förändring över 

tid.  

 

Verken är valda utifrån att de har använts i ett större sammanhang, exempelvis historieböcker som 

kan var kända av allmänheten. För att hitta dessa faktaböcker har användningen av Ulf Sundbergs 

bok Utkast till svenska historieverk har varit till stor hjälp med att välja material. Denna bok går igenom 

alla viktiga verk om Sveriges historia och innehåller information om dessa skrifter20  

Ett komplement till Sundberg är boken svenska historiker: från medeltiden till våra dagar med 

redaktörerna Ragnar Björk och Alf W. Johansson. Det här verket är en bibliografi om svenska 

historiska författare.21 Dessa två verk har varit behjälpliga att ta fram material till min studie. För 

att avgränsa sig ännu mer har jag valt att bara fokuserar på historieböcker som är gjorda för 

allmänheten och har en stor spridning s.k. faktaböcker. Sundbergs, Björk och Johansson böcker 

har analyserats och gett möjlighet att plocka fram material som kan ge en större spridning över tid.  

 

Studiens fokus är att se hur författare har framställt Gustav III och den gustavianska tiden, samt 

Sveriges historia generellt Av den anledningen var det inte aktuellt att använda biografier som 

enbart skrev om Gustav III. Kravet till materialet var att leta efter faktaböcker som skrev hela 

Sveriges historia. Biografier som bland annat Leif Landen har skrivit (Gustav III) är ett bra 

komplement till tidigare forskning men inte till min undersökning. Faktaböcker som skriver om 

 

20 Sundberg, Ulf, Utkast till svenska historieverk: Ericus Olai - 2008, Ancile design, Kristinehamn, 
2014 

21 Björk, Ragnar & Johansson, Alf W. (red.), svenska historiker: från medeltid till våra dagar, Norstedt, 
Stockholm, 2009 
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andra perioder och historiska person är ett krav i framställningen av material. Därför att 

faktaböcker har en större spridning och intresse till allmänheten än en biografi som enbart handlar 

om en person. Därför valdes även bort faktaböcker bort som har specialiserats sig på Gustav III: 

s period. Kärnan i uppsatsen är att materialet ska presentera en sån nyanserad bild av historien som 

möjligt. Kärnan i uppsatsen är att materialet ska presentera en så nyanserad bild av historien som 

möjligt.  

 

 

Svenska historieböcker som kommer att analyseras i studien är:  

➢ Karl Eduard Kindblad: Fäderneslandets häfder skildrade i enkla berättelser: en 
läsebok för medborgare af alla stand. (1860) 

➢ Rudolf Tengberg och Simon Boëthius: Sveriges historia Från äldsta tid till våra 
dagar V. (1879) 

➢ Carl Grimberg: svenska folkets underbara öden. Volym VII. (1913) 
 

➢ Eirik Hornborg: Sveriges Historia. (1940) 
➢ Sten Carlsson: Den Svenska Historien *7. (1968) 

➢ Göran Behre: Sveriges historia 1521–1809. (1985) 
 

➢ Bengt-Åke Häger: Boken om Sveriges Historia. (1999) 

➢ Gunnar Hedin: Sveriges kungar och drottningar under tusen år. (2002) 
➢ Elisabeth Mansén: Sveriges Historia 1721–1830. (2011) 

 
 
 
 
 
Tanken bakom materialet är att få en spridning över tid och att använda sig av en kronologisk 

ordning. Därefter har jag delat in verken i tre olika grupper baserat på publiceringsår. Detta för att 

sedan lättare kunna analysera verken genom en kvalitativ textanalys men även använda mig av den 

komparativa metoden, då verken jämför med varandra i de olika grupperna. Anledningen till att 

placera dem i en kronologisk ordning är att tydliggöra framställningen av Gustav III, samt få en 

större spridning. 

 

För att ta fram rätt material för att kunna besvara frågeställningen var både urval och avgränsningar 

nödvändiga. Studiens syfte är att ta fram hur Gustav III har gestaltats, det är alltså inte den 

historiska fakta som är viktig. Då Gustav III är en omskriven person valde denna studien att 

undersöka material inom utbildningskultur och inte populärkultur eller minneskultur. Detta för att 

avgränsa undersökningen och för att de andra två historiekulturen inte kommer kunna besvara 

frågeställningarna. Inom kategorin utbildningskultur ingår läroböcker. För att avgränsa 
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undersökningen ännu mer har jag valt att bara fokuserar på historieböcker som är gjorda för 

allmänheten och har en stor spridning s.k. faktaböcker.    

 

Det finns mycket material om Gustav III, både nationellt och internationellt. Av den anledningen 

kommer denna studien avgränsa sig till att undersöka hur Gustav III framställs i svenska 

faktaböcker. Att undersöka svenska faktaböcker om historia under en längre period var nödvändigt 

för denna studie. Därför all historia är föränderligt, beroende på vilken tidssammanhang och vilka 

personer eller grupper som ligger bakom materialet har det påverkat gestaltningen av Gustav III.  

 

Avgränsningen som har gjort kring materialet av Gustav III är svenska historieböcker som är från 

år 1860 till 2011. Att tidsperioden börjar från år 1860 beror på att det är det tidigaste materialet 

som har hittats som är av intresse för denna studie. Studien har valt att inte analysera Anders 

Fryxells bok Berättelser från svenska historier som utkom 1823, därför att Leif Landen redan analyserat 

Fryxells faktabok i sin bok. Av den anledningen kunde jag bortse från Fryxells bok. Kindblads bok 

som utkom 1860 fick bli startpunkten för materialet, då den passade in under kriterierna för att 

kunna genomföra en kvalitativ textanalys. Tidsperioden avslutas 2011 då boken ansågs vara 

representativ för 00-talet, studien avgränsa sig därför mot nyare material för att begränsa urvalet av 

material.  

 

 

 

1.6 Tidigare forskning  
 
Det finns en omfattande forskning kring hur olika händelser i svensk historia har tolkats och 

förmedlats i olika former av litteratur. Jag kommer först ta upp två studier som är särskild relevanta 

för uppsatsens fokus på historiekultur och historiebruk, även om de inte specifikt inte handlar om 

Gustav III. Dybelius avhandling Ett hållbart minne? – Historiebruk kring George Carl von Döbeln 1848–

2009 handlar om hur Georg Carl von Döbeln minne har använts inom de tre historiekulturen. 

Forskningen undersöker hur begreppet historiekultur har förändrats över tid. Dybelius använder  

Klas- Göran Klasson kategorisering av historiebruk i sin avhandling dock, har det gjorts 

komplement inom historiebruk som Dybelius visar på i sin avhandling.22  I studien visar Dybelius 

att historiebruk går att applicera på de olika kategorierna som minneskultur, populärkultur och 

utbildningskultur. Enligt Dybelius avhandling handlar utbildningskultur om att undersöka verk 

 

22 Dybelius, 2012, s. 11 
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som har en vetenskaplig grund. Att man avgränsar sig till material som har framkommit via 

vetenskapliga studier. De verken inom den kategorin söker efter sanningen. 23 Materialet inom 

utbildningskultur är producerat av historiker som har gjort arkivforskning om Döbeln. Av den 

anledningen kan läroböcker placeras in i utbildningskultur kategorin. 24 Dybelius visar på i sin 

avhandling att minnet av Döbeln har använts på olika sätt. Att användaren är beroende av sin 

samtid och syfte och på detta sättet kan vinka minnet av Döbeln för att gynna sitt egna syfte. Det 

visar tydligt att man inte har ensamrätt på att kunna förklara historia. Dybelius avhandling är 

appliceringsbart på denna studie, därför att det görs en komparativ analys för att ta fram resultat 

inom historiekulturerna. Dybelius har undersökt historiebruk och historiekultur och sett att tydliga 

förändringar har skett över tid. Syftet i denna studien är att undersöka på samma sätt hur Gustav 

III:s gestaltning har framställs, dock bara inom utbildningskultur. Därför kommer jag att använda 

mig av Dybelius resultat i min slutdiskussion.  

 

I en avhandling Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från Ulf Zander har 

det undersöks hur olika grupper har producerat och förmedlat historia under 1900-talet i Sverige. 

Det är en kartläggning av de många debatter om den svenska historien.  Zander har undersökt alla 

olika former av historiebruk för att kunna analysera hur intresset har förändrats över tid.25 I början 

på 1900-talet var det viktigt med de kollektiva minnena och det i sin tur förstärker svenskheten. 

Det nationalistiska historiebruket och det existentiella historiebruket gick hand i hand, men det var 

under demokratins genomslag som det ideologiska historiebruket kom fram. 26 Nu ersattes det 

nationalistiska –ideologiska historiebruket genom att bli demokratiskt-ideologiskt historiebruk.  

 

Zander menar att efterkrigstiden bestod av ett samhälle som var mer intresserad av 

samhällskunskap än av historia. Det vill säga att det fanns en vilja att fokusera på framtiden och 

tona ner historiska figurer.  Det moraliska historiebruket blev mer aktuellt i efterkrigstiden, men 

började redan under 30-talet ta plats i historieböckerna. Detta för att man ville lyfta fram olika 

grupper i samhället som kvinnor, arbetare, och bönder. Under 1990-talet fick historia en 

återupplevelse. Framtiden var oviss då det skedde stora förändringar runt om i världen. 

Berlinmurens fall, kalla kriget tar slut, globalisering och Sveriges EU-medlemskap skapar ett behov 

 

23 Dybelius, 2012, s. 10 

24 Dybelius, 2012, s. 10  

25 Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till 
sekelskifte, Nordic Academic Press, Diss. Lund: Univ., 2001, Lund, 2001 

26 Zander, 2001, s. 468 
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av historisk anknytning.27 Avhandlingen visar att historia har yttryck sig vara relativ konstant, 

däremot har det var beroende på olika samhällsarenor under flera perioder av historien. Därför blir 

Ulf Zanders avhandling viktigt för min studie, då jag kommer att undersöka Gustav III gestaltning 

under samma tidsperiod, samt att undersöka författarnas intresse i användandet av Gustav III:s 

framställning.   

 

 

Litteraturvetaren och författare Leif Landen har skrivit biografin Gustav III. Boken på 450 sidor 

ger läsarna en bred bild av Gustav III. Här får man följa en djupgående beskrivning om forskning 

som handlar om Gustav III:s väg att bli kung, samt statskupper, krig och kärleken till kultur. I ett 

kapitel i boken diskuterar författaren olika trender kring historieforskning och om Gustav III, vilket 

är relevant för denna studie. Gustav III var en man som både var beundrad och belackad, dock 

kom inte kritiken om kungen till offentligt tryck. Verken cirkulerade i samtid med kungen, men 

kom aldrig till kungens vetskap. Det var först långt efter kungens död dessa verk fick komma upp 

till ytan och folk fick ta del av dem. 28 Landen tar upp folks anteckningar och memoarer, samt den 

forskning som är skrivna om Gustav III, både de som är kritiska mot kungen, men även de som 

älskade honom. Landen förklarar också om författarens intentioner bakom sina åsikter.  

I Landens bok hittar man en beskrivning om boken Berättelser ur svenska Historien skriven år 1823 

av Anders Fryxell. Historieboken ger en skönmålning av kungen och tolkningarna är väldigt 

subjektiva menar Leif Landen, men detta passade i tiden då boken gavs ut. 29 Detta är ett exempel 

på hur Landen analyserar de olika verken eller forskningar som är skrivna om Gustav III i hans 

bok. Landen undersöker även synen på Gustav III i historieböcker från både internationella och 

nationella författare. Han undersöker böcker, poesi, avhandlingar från 1783 till 1999 men följer 

inte en konsekvent tidslinje. Av dessa anledningar skiljer sig Landens bok från min studie.  

  

Landen beskriver att synen på Gustav III var väldigt påverkad av samtiden. Under 1800-talet valde 

man att fokusera regeringsformen.  Man valde att skriva om Gustav III som en stark politisk figur, 

då kungen fick en betydande roll i den samtida starka sociala rörelsen30 Gustav III var en man som 

under sin livstid gjorde mycket och var en intressant person. Detta märks i de material som Landen 

tar upp, det finns författare som har valt att fokusera på Gustav III politiska karriär och det finns 

andra som har valt att skriva om Gustav III personlighet. Vare sig författarna eller historikerna 

 

27 Zander, 2001, s. 468 

28 Landen, 2004 s. 372 

29 Landen, 2004, s. 386 

30 Landen, 2004, s. 386 
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skriver om sin kärlek eller hat till Gustav III, måste man enligt Landen se på yttre faktorer som till 

exempel tid eller stora händelser som kan påverka verken och författarnas vinkling av Gustav III. 

31 För att kunna besvara mina frågeställningar blir Landens bok en viktig tillgång.  

 

En annan relevant studie för min uppsats är en C-uppsats från högskolan i Halmstad.32 Författaren 

Helena Buhre har i sin studie undersökt historieskrivning kring Gustav III i läroböcker. Syftet har 

varit att undersöka framställningen om Gustav III i svenska läroböcker inom åren 1902–2005. 

Resultatet visar att framställningen av Gustav III har varit varierande. Att författarna har varit 

påverkade av samtidens normer och värderingar som har i sin tur påverkat läroböckernas 

framställning. Det framgår också i studien att statskuppen 1772 är mest omskriven inom 

läroböckerna och att i takt med Gustav III:s ökande makt tog framställningen av kungen en negativ 

vändning. Författarnas egna åsikter har påverkat framställningen av kungen. De författare som 

anser att Gustav III var en bra regent har använt ett språk som reflekterar detta, detsamma gäller 

de författare som har målat upp en negativ bild av kungen.    

 

Både Landen och Buhre har i sina studier sett en förändring över tid. De båda ser det som en 

självklarhet då våra normer och värderingar har förändrats med tiden. Att en historiker blir 

påverkad av sin omgivning kan ses tydligt i både läroböcker och i forskning ansatserna.  

 

Det finns dessutom flera verk om svensk historiografi som delvis behandlar samma källmaterial. 

Jag har använd mig av Ulf Sundberg – svenska historieverk och Ragnar Björk – Svenska historiker 

för att samma material till undersökningen. Ulf Sundberg skrift är ett försök till att göra en komplett 

sammanställning över alla svenska historieverk, från 1400-/1500-talet till 2008.33 Ragnar Björk har 

tillsammans med Alf W. Johansson gett en överblick över hur viktiga och centrala historiker har 

tolkat svensk historia.34 Dessa två verk har kompletterat varandra genom att hitta relevant material. 

De kommer inte besvara frågeställningarna med de hjälper till med materialet som kan besvara 

frågeställningarna.  

 

Av de presenterade materialet i tidigare forskning har de olika författarna diskuterat begrepp som 

historiebruk och hur historiebruk har förändrats över tid. Leif Landen diskuterar forskning om 

 

31 Landen, 2004, s. 402 

32 Buhre, Helena. Tjusarkonung. (c-uppsats). http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:238390/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 16-05-2019) 

33 Sundberg, 2014 

34 Björk, Ragnar & Johansson, Alf W. (red.), 2009 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:238390/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:238390/FULLTEXT01.pdf
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Gustav III och Helena Buhre har undersökt Gustav III i läroböcker, dock har ingen presenterat 

en studie av hur Gustav III framställs i utbildningskultur mer specifikt svenska historieverk. Därav  

finns det en lucka i forskningen som min studie kommer att fylla.  

 

 

 

 

1.7 Bakgrund  
 
För att kunna förstå undersökningen till fullo kommer bakgrundsdelen förklara mer om personen 

och tiden kring Gustav III. Denna delen kommer ge ytterligare en kontext till senare delar i 

uppsatsen.  

  

Gustav III av Holstein- Gottorp föds i en tid där förändringarnas vindar sveper över Europa. År 

1746 föddes Gustav III i Stockholm, mitt uppe i upplysningstiden och frihetstiden i Sverige. Han 

får namnet Gustav som i denna tiden är förknippat med stora kungar som Gustav Vasa och Gustav 

II Adolf. Hans mor Lovisa Ulrika och far Kung Adolf Fredrik har inte mycket att säga till om när 

det handlar om politiken, varken inrikes eller utrikes. I Sverige styrs landet i stor utsträckning av 

rika adelsmän i riksrådet och av ståndsriksdag. Det skulle inte kallas som ett demokratiskt styre, 

folket har mycket litet att säga till om, dock är detta en paus från det kungliga enväldet som hade 

styrt Sverige. Den riktiga makten låg hos de olika politiska partierna hattarna och mössorna. Något 

som föräldrarna till Gustav III inte var nöjda med.35  

 

Gustav III fick en så kallad normal kunglig uppväxt med 1700-talets mått. Hans mor låg till grund 

för mycket av Gustav III uppfostran. Det var hennes ide om att han skulle lära sig tala främmande 

språk som ung. Som femåring är han förlovad med en dansk prinsessa och talade flytande franska 

som 6-åring.36  Det var framförallt det franska som gick som en röd tråd genom hovet och Gustav 

III:s uppväxt. Frankrike är fortfarande den ledande stormakten i Europa när det kommer till mode, 

musik och litteratur, även om deras makt börjar att dala. Teater spelade en mycket stor roll i 

prinsens uppfostran, då Gustav lärde sig mycket om historia, mytologi och hur man uppför sig 

genom teaterspelande.37 Gustav uppfostras i den sanna upplysningstiden, då han får lära sig att en 

kung är till för sitt folk. Därav gick han med på att gifta sig med prinsessan Magdalena av 

 

35 Lagerqvist, 2001, s. 107 

36 Landen, Leif, Gustaf III: en biografi, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2004, s. 34–35 
37 Landen, 2004, s. 33 
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Oldenburg, hon var dotter till den danske kungen Fredrik V. Den 4 november i slottskapellet i 

Stockholm gifte sig paret, det var inga varma känslor bland paret och det tog 11 år innan parets 

första barn kom.38 

 

 I februari 1771 dog kung Adolf Fredrik och Gustav III som vid denna tiden befinner sig i Paris 

blev nu kung.  Han kröntes den 29 maj 177239  och samma år växer det oroligheter och oreda inom 

de olika stånden. Gustav III delade sina föräldrars åsikt om det politiska läget i Sverige. Han ansåg 

och att Sverige skulle ta tillbaka makten som de en gång i tiden hade, genom att utöka kungamakten. 

Kungen beslutar om att göra en statskupp i hopp om att öka sin egna makt, samt avsluta 

frihetstiden. Två dagar efter kuppen la Gustav III fram en ny regeringsform där bland annat kungen 

skulle ha ensamrätt till all makt och även beslut om vem som ska sitta på riksrådet. 40 

Till följd av detta försökte Gustav III göra förbättringar i Sverige genom att försöka föra landet i 

den framtida utvecklingen som skedde runt i Europa. Befolkningen i Sverige blev allt mer kritisk 

till kungen. För att vända det tänkte Gustav III att ett krig mot Ryssland skulle få honom att bli 

populär igen. Gustav III skulle anfalla Ryssland och återta de förlorade områdena, samt att stoppa 

ryssarna för att ta sig in i Sverige. Kriget slutar utan några gränsjusteringar.41  

 

Hatet för Gustav III växte allt mer hos adeln alltjämt som Gustav III:s makt växte. Han avskaffade 

nästan hela adeln gamla privilegier för första gången i svensk historia ge medelklassen förfogande 

till de ämbetena. Bönderna fick också mer makt, då de fick köpa mark och kronobönderna fick 

rätten att behålla sin jord.42 Folket jublade förutom den procenten som tillhörde högadeln. Till följd 

av detta bildades konspirationsgrupper, då det var många inom adeln som ansåg att kungen skulle 

bort. Adeln drömde om att återfå sina gamla privilegier, men framför allt att kungen inte skulle ha 

någon makt. Under en middag möttes Jacob Johan Anckarström, Adolph Ribbing och Claes 

Fredrik Horn med flera för att diskutera attacken mot kungen. De beslutade då att Anckarström 

skulle skjuta kungen under en maskeradbal.43 

 

Den 16 mars 1792 var det säsongens sista operamaskerad, Anckarström och Horn gick till Gustav 

III:s opera. Gustav III hade tidigare fått en varning i ett anonymt brev, kungen hade skrattat åt 

 

38 Landen, 2004, s. 92–93 
39 Landen, 2004, s. 120 
40 Landen, 2004, s. 125 
41 Lagerqvist, 2001, s. 113–114 
42 Lagerqvist, 2001, s. 114–115 
43 Lagerqvist, 2001, s. 120–121 



 16 

brevet och tagit det som en bluff. Trots att det var en maskerad kunde man känna igen kungen då 

han bar på serafimerorden och ett svärd. Kungen blev genast omringade av maskerade balgäster 

och en av dem sa: Bonjour, beau masque (god afton, vackra mask) och det var signalen. 

Anckarström kom bakom kungen och avfyrade ett skott. Skottet träffade ovanför vänster höft, 

men dödade inte kungen. Högvakterna spärrade alla dörrar och Anckarström kastade ifrån sig 

vapnet, men det tog inte lång tid innan Polischefen Lillehorn kunde identifiera vapnets ägare. 

Anckarström greps och erkände direkt, därefter kunde man gripa 30 höga ämbetsmän och 

officerare. Trots att listan var lång på alla skyldiga valde man att straffa ett begränsat antal. Straffen 

för de inblandade varierade. Anckarström fick straffet som syndabocken och dömdes till skamstraff 

och dödsstraff.44 

 

Såret där kulan träffade blev inflammerat, då på denna tiden fanns det inte antibiotika. Till följd av 

detta fick kungen lunginflammation och blodförgiftning, smärtan blev bara värre och värre.  

Den 29 mars 1792 somnade kungen Gustav III in, 13 dagar efter skjutningen. Han blev 46 år 

gammal. 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 Landen, 2004, s. 348–351 
45 Landen, 2004, s. 358 
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2. Undersökning 
 

2.1 Första tidsperiod  

Den första tidsperioden innefattar åren 1860 till 1913. Författarna Karl Eduard Kindblad, Rudolf 

Tengberg och Carls Grimbergs verk kommer att behandlas under denna tidsperiod. Författarnas 

verk representerar det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Slutligen kommer en analys som 

berör de olika historiebruken. 

   

2.1.1 Karl Eduard Kindblad: Fäderneslandets häfder skildrade i enkla berättelser: en 
läsebok för medborgare af alla stand. (1860) 

 

 
Kindblad behandlar Gustav III och Gustav IV Adolf i samma kapitel, det omfattar det 27 sidor 

om Gustav III. Kapitlet behandlar hans regeringstid, från att ta över tronen från hans far till sin 

död 1792. Inledningsvis förklarar Kindblad att kungen bara var 25 år när han tog över tronen. 

Dessa 20 år som kung regerade han med glans och ära. 46  

 

Gustav III person och kung  

Kindblads beskrivning av kungens personlighet och privatliv är väldigt liten i jämförelse med hans 

politiska karriär. Under kapitlets gång nämns det väldigt lite om kungens kulturintresse, författaren 

har istället valt att fokusera på politik och krigföring.  

 

Kindblad har tydligt beskrivit Gustav III:s kärlek till sina föräldrar, som också har haft en stor 

påverkan på hans utveckling som regent. Kungens båda föräldrar gillade inte utvecklingen av 

frihetstiden, de ville båda se ett kungligt envälde för Sverige. Det var framför allt Gustav III:s mor, 

Lovisa Ulrika från Preussen, som väckte intresset för kultur och politik. I Preussen hade monarkin 

en större politisk makt, vilket Lovisa Ulrika ville införa i Sverige. Kindblad menar att statskuppen 

sannolikt inte hade ägt rum om inte Gustav III:s föräldrar haft så stort inflytande på kungen.47 

Kindblad ger mycket utrymme åt föräldrarnas inflytande på kungen, vilket syns i citatet nedan. 

 

Hennes egna öferdrifna föreställningar om kunglighet och dess rättigheter och den ovilja, hon hyste 

mot rådet och ständerna, vunno tidigt insteg afven hos sonen, och på detta sätt grundlades hos denne 

 

46 Kindblad, Karl Eduard, Fäderneslandets häfder skildrade i enkla berättelser: en läsebok för medborgare af 
alla stånd. Med porträtter af alla swenska regenter från och med Gustaf I., Stockholm, 1860, s. 393 

47 Kindblad, 1860, s.393 
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från början en viss obenägenhet mot friare statsformer, som fick ytterligare näring genom de olyckliga 

följder af ständerregeringen, som under sin ungdom fick bevitna. Genom henne infördes han redan 

under barndomen i den ideverld, inom hvilken de stora franska skriftställarne, en Voltaire, 

d´Alembert.48 

 

Citatet ovanför visar hur författaren vill förmedla det viktiga inflytandet som Gustav III:s föräldrar 

hade på kungen. Författaren vill ge äro till det kungahus som fanns under och efter frihetstiden. 

Kindblad väljer att porträttera Gustav III:s egenskaper som regent genom att beskriva för läsarna 

om att Gustav III redan som barn med sig redskapen till att vilja förändra och leda Sverige in till 

en ny framtid.   

 

Gustav III: Politiska gärningar   

Statskuppen 1772 beskrivs av Kindblad som ett avgörande steg för Gustav III. Texten följer en 

narrativ form, vilket innebär en berättelse som Kindblad återberättar. Berättelsen tar avstamp en 

varm och härlig sommardag den 19 augusti 1772;  

 

Gustav III har en stund på morgonen och befinner sig i rådskammaren och ber, med de 

myndiga riksråden, endast af några få förtrogna, att rida till artillerigården. Under vägen 

ditströmmade allt fler anhängare till hans, alla beredda att offra lif och blod för honom. Två 

dagar senare, den 21 augusti 1772, fullbordades revolutionen, då Gustav III på rikssalen 

förelade de församlade ständerna sin nya regeringsform. 49   

 

Citatet ovan är ett exempel på hur författaren har valt att arbeta med narrativ form, där han 

återberättar statsvälvningen. Historien följer en detaljerad kronologisk ordning där läsaren får följa 

med kungen till artillerigården och slutligen ut ur staden på häst. Det undgår inte läsaren att 

författaren tycker det är viktigt att framföra folkets åsikter. Citatet beskriver hur allt fler anhängare 

följde efter kungen och var villiga att offra sina liv för honom. Det leder till ett intresse och 

nyfikenhet hos läsaren. Kindblad fortsätter att använda Gustav III som huvudperson i berättelsen 

och beskriver att Gustav III var fäderneslandets räddning.50  

 

De generella positiva karaktärsdragen som Kindblad använder handlar om hur Gustav III:s nya 

regeringsform förändrat Sverige. Kindblad beskriver honom också som en av samtidens mest 

 

48 Kindblad, 1860.  s. 399 
49 Kindblad, 1860, s. 398 

50 Kindblad, 1860, s. 398 
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upplysta monarker.51 Författaren tar fast på hur Gustav III introducerade upplysningstänkande 

inom vissa områden, men man bortser att han mer eller mindre har återinfört enväldet hos 

kungamakten  

 

Gustav III genomförde en mängd olika reformer, men det var genom brännvins politiken som han 

fick en mängd olika fiender. Reformen syftade till att stärka Sveriges finanser genom att öppna 

statliga kronobrännerier. Ekonomin skulle få fart genom att svenskarna skulle handla sitt brännvin 

istället för att tillverka det själva. Författaren förklarar folket missnöje; 

 

Genom kronobrännerier upptäcktes snart det häftiga missnöjet bland folket. Bönderna ansåg att de har 

rätt till att förädla jorden, och betala dyrt för en vara de fått fritt hemma, missnöjet växte. Under dessa 

förhållande mötte Gustav III för första gången hat, utmed alla samhällsklasser, medans konungen var 

duktig på att slösa.  52  

 

I citatet ovan sammanfattar Kindblad det missnöje som växte fram från alla olika samhällsklasser. 

Det är för första gången läsaren möter kritik som är riktad mot Gustav III. genom att författaren 

lägger fram hur olika reformer gjorde att kungens makt växte ännu mer och gjorde honom enväldig. 

Formatet är av berättande form och framställs som en absolut sanning, dock influeras texten av 

Kindblads egna åsikter. Författarens egna värderingar blir tydligare under de senare åren av Gustav 

III:s regeringstid. Detta syns genom att det sker en skiftning i hur Gustav III framställs. Under 

statskuppen 1772 framställs en positiv bild, men när denna framställning skiftar används begrepp 

som tyrann, maktgalen och envåldshärskare.53 Dessa begrepp blir mer frekventa i Kindblads text 

när han beskriver Gustav III:s regeringsform 1789 eller andra regeringsformer såsom brännvins 

reformen. Läsaren upplever att författaren faktiskt ger kritik mot kungen, detta genom att använda 

negativa benämningar i beskrivningen.  

 

2.1.2 Rudolf Tengberg: Sveriges historia Från äldsta tid till våra dagar V. (1879) 

 
Författaren Rudolf Tengberg var en svensk historiker som blev doktor och docent i historia vid 

Uppsala universitet 1875.  Tengberg har skrivit Sveriges historia; Från äldsta tid till våra dagar, dock 

utkom den sista femtedelen efter hans död, då den fulländades av Simon Boëthius. Den beskriver 

tidsperioden 1718 till 1809, där kapitlet om Gustav III ligger i kronologisk ordning och omfattar 

 

51 Kindblad, 1860, s. 404 

52 Kindblad, 1860, s. 405 
53 Kindblad, 1860, s. 407 
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115 sidor med rubriker som ”Gustav III:s ungdom och tillträde till regeringen, Riksdagen 1771–1771 

(statshvälfningen), Gustav III:s Hof, Gustav III:s yttre politik, missnöjet i landet, Gustav III:s sista regeringsår 

och död”. 54  

 

Gustav III: person och kung  

Författaren ger läsaren en grundlig beskrivning över kungens uppfostran. Gustav III fick en 

utbildning som var passande för en modern monark. Under Gustav III:s år som kronprins förklarar 

Tengberg återkommande att kungens hjältar var Gustav Vasa och Gustav II Adolf.55 När Tengberg 

ska beskriva Gustav III:s utseende har han en hård ton gentemot kungen:  

 

Vackra voro dock alltid de stora, blå, af snille blixtrande ögonen, såsom mycket annat äfven de ett 

arf af modern. Hans längd var nästan under medelmottan, och ett fel i vensta höften förosakade en 

lätt haltning, som han dock genom ett eget sätt att gå skall hafva förstått att temligen dölja. 

Kronprinsen var svag och nervsystemet synes hafva vart i hög grad retlig.56 

 
Citatet ger läsarna en färgad beskrivning av kungens bristande fysik. Tengbergs egna värderingar 

syns tydligt i citatet då han förklarar att Gustav III:s kropp är svag och hans längd är medelmåttig.  

Dock kan detta vara ett fakta påstående om hur Gustav III faktiskt såg ut men det väcker 

fortfarande ett intresse hos läsaren då författaren använder sig av mycket målande ton i sitt språk. 

Att författarens egna värderingar syns tydligt i texten är ett sätt att fånga läsaren och att skapa en 

bild av personen utan att ifrågasätta sanningen. Tengberg förklarar även att det är sällan en regent 

haft ett så stort inflytande på folket. Det är viktigt att läsaren får ta del av både Gustav III:s politik 

och hans andra intressen, menar Tengberg.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

54 Tengberg, [Johan] Rudolf & Boëthius, Simon Johannes, Sverige under partitidhvarfvet, från år 1718 
till år 1809: Med 310 träsnitt, Stockholm, 1878–1879 

55 Tengberg, [Johan] Rudolf & Boëthius, Simon Johannes, 1878–1879, s. 218  

56 Tengberg, [Johan] Rudolf & Boëthius, Simon Johannes, 1878–1879, s. 219  

57 Tengberg, [Johan] Rudolf & Boëthius, Simon Johannes, 1878–1879, s 299 
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Gustav III: Politiska gärningar 
 
Läsarens första möte med Gustav III:s politik handlar om planeringen av statskuppen 1772. 

Läsaren får följa med i en detaljerad planering och utförande av kuppen. I citatet nedan vill 

författaren förmedla en känsla av att statskuppen var en viktig del i Sveriges Historia.  

 

Öfver allt hvar konungen red fram omringades han af jublande skaror, och snart bar hela staden 

det af konungen och hans följeslagare antagna igenkänningstecknet – en hvit bindel kring vänstra 

armen.58 

 

Författaren beskriver statskuppen 1772 som en stor succé.59 Tengberg menar att Gustav III 

ville efterlikna det statsskick som Gustav II Adolf hade och att han ville återställa de lagar 

som fanns i Sverige innan 1680. Författaren målar upp en tydlig bild för läsaren kring Gustav 

III:s politiska strategi. Han beskriver en sann bild av kungens politiska inflytande som inte 

går att ifrågasätta. Språket i kapitlet går att karakterisera som sakligt och auktoritärt. När 

Tengbergs beskriver kungens politiska karriär använder han gudsliknande karaktärsdrag, till 

skillnad mot beskrivningen av personligheten och det fysiska utseendet. I citatet nedan syns 

Tengbergs personliga värderingar;  

 

”Konungen eger styra riket, han och ingen annan, han allena, som hufvud för hela riket, är 

ansvarig Gud och fosterlandet för dess styre. Konungen ensam tillhör också öfverbefälet öfer hela 

krigsmakten, såsom det alltid varit brukligt i de forna och för riket mest lysande och lyckliga tider60  

 

Som citatet visar får läsarna ta en del av hur Tengberg själv tycker och uppfattar statskuppen. 

Genom att använda sig av ett målande språk genom att använda mycket kraftfulla ord 

kommer Tengbergs egna åsikter fram mer.  

 

Tengberg beskriver de första åren efter Gustav III:s statskupp; ”sällan har en så allmän 

belåtenhet härskat i vårt land”.61 Orsaken till detta är folkets belåtenhet till kungen, menar 

Tengberg. Den unge kungen är förvånansvärt älskad, vilket beror på hans mildhet och mod 

under statskuppen. Med ett beskrivande språk målar författaren upp en bild för läsaren att 

de politiska partierna var trötta under frihetstiden. Hattarna och mössorna förlorade mycket 

 

58 Tengberg, [Johan] Rudolf & Boëthius, Simon Johannes, 1878–1879, s. 242 
59 Tengberg, [Johan] Rudolf & Boëthius, Simon Johannes, 1878–1879, s. 250 
60 Tengberg, [Johan] Rudolf & Boëthius, Simon Johannes, 1878–1879, s 251 
61 Tengberg, [Johan] Rudolf & Boëthius, Simon Johannes, 1878–1879, s. 256 
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av sin makt, men då valde kungen en politisk inriktning som innebar att vara mittemellan 

partierna för att möta alla olika samhällsskikten. Tengberg avslutar kapitlet om Gustav III 

med att beskriva att ingen regent under historiens gång har blivit så berömd som han. Det är 

en person som både har fått uppleva kärlek och hat under sitt liv.  

 

Tengbergs egna åsikter framkommer tydlig i kapitlets sista sida, det målas upp en negativ bild 

av Gustav III vid makten. Tengberg känns ambivalent mot Gustav III, Han prisar kungen 

vis statsmakten men när det sker många reformer som ökar kungens makt skiftar det till en 

mer negativ gestaltning och Tengberg beskriver Gustav III som en skurk. Denna känslan 

förmedlas till läsarna också, man tar del av den omtumlande känslan som Tengberg 

presenterar i sitt verk. Författaren förklarar att Gustav III:s politik ifrågasatts många gånger; 

” hans handlingar röjde sig en rent af häpnadsväckande moralisk slapphet”.62 Han ifrågasätter dock 

aldrig kungens kärlek till nationen, vilket beskrivs i citatet nedan;  

 

Då framlyste klarast den starka, om och stundom missriktad fosterlandskärlek, som var 

hans bästa egenskap. Ingen har tänkt högre om vårt land än Gustav III: ingen har djupare 

än han känt de förpliktelser, som stora minnen ålägga ett folk. Ty det var han, som väckte 

till lif folkets förslappade forsterkänsla och hvars snille framlockade den rika 

kulturutvecklingen.63 

 

Citatet ovanför visar på att kungen besitter en viktig egenskap genom att kunna förmedla en 

fosterkärlek till folket och för läsarna målas det upp som den viktigaste egenskapen en regent 

kan äga. 

  

 

2.1.3 Carl Grimberg: svenska folkets underbara öden. Volym VII. (1913) 

 
Carl Grimberg var en svensk historiker och lärare, född 1857 i Göteborg. Grimbergs akademiska 

utbildning börjar vid Göteborgs högskola, där han blev filosofie kandidat 1896 och sedan filosofie 

doktor 1903.64  Bokverket svenska folkets underbara öden kom ut 1913 – 1924 och bestod av nio delar. 

Böckerna fick en enorm succé och har senare reviderats. Volym nr sju har sin startpunkt i det 

 

62 Tengberg, [Johan] Rudolf & Boëthius, Simon Johannes, 1878–1879, s 346 
63 Tengberg, [Johan] Rudolf & Boëthius, Simon Johannes, 1878–1879, s 346 
64 Boberg, Stig. https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/13202 (Hämtad 16-05-2019) 
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pommerska kriget och hattpartiets fall. Författaren bjuder in Gustav III efter att beskrivit hattarnas 

och mössornas kamp vid makten och det politiska läget i Sverige.  

 

Gustav III: person och kung  

Kapitlen om Gustav III följer en kronologisk ordning. Det finns kapitel i boken vars rubriker ger 

läsaren en tydlig indikation på vad som kommer hända. Kapitel ett: ”Gustav III:s lyckliga tid”, handlar 

om statskuppen 1772 och om hur Sverige blev ett enda rike efter statskuppen. Det sista kapitlet: 

”Solen går ner i åskmoln” behandlar regeringsformen 1789 till hans död 1792. Genom att endast läsa 

rubrikerna till de olika kapitlen har en distinkt förväntan skapats av författaren.  

 

Grimberg börjar sin presentation av Gustav III med att beskriva det jubel och den glädje som fanns 

i Stockholm vid födseln 1746; 65  

 

Man grät av glädje, man föll varandra om halsen i översvallande förtjusning. På alla källare dracks den 

nyföddes skål, och nätterna igenom genljöd gatorna av glädjerop. Jublet spred sig över hela landet, 

kanonerna åskade och luften genljöd av trumvirvlar och trumpetklang. 66 

 

Det målas upp en positiv bild av Gustav III redan från början, vilket syns i citatet ovan. Han 

framställs av Grimberg som ett begåvat barn inom både historia och litteratur. Däremot får 

kungens mor Lovisa Ulrika viss kritik och beskrivs inte lika positivt och Gustav III:s utbildning 

beskrivs det som ”en obalanserad uppfostringsmetod”.67 Innan han ens hade fyllt fyra år 

överlämnades han till Carl Gustaf Tessins. Grimberg förklarar att Tessin lade den verkligen 

grunden för kungens utbildning. I beskrivningen av Gustav III:s utbildning syns ett tydligt mönster 

bestående av att han alltid hade folk runt omkring sig, folk som formade kungen. Under 

statskuppen beskriver Grimberg den hjälp Gustav III fick av bland annat överste Jacob 

Sprengtporten och Johan Christopher Toll. Dessa betydande människor får mycket beröm från 

Grimberg genom långa utlägg om deras kompetens, de får till och med mer beröm än Gustav III 

framgångar.68  

 

 

 

 

65 Grimberg, Carl, svenska folkets underbara öden., Norstedt, Stockholm, 1913-, s. 133 

66 Grimberg, 1913-, s. 133 

67 Grimberg, 1913-, s. 148 

68 Grimberg, 1913-, s. 149 
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Gustav III: Politiska gärningar   

Efter statsvälvningen 1772 beskriver författaren att Gustav III hade överträffat förväntningarna på 

honom, genom beskrivningen av en ung och oerfaren person som nu hade bevisat att han klarat 

av vuxna svårigheter. 69 Berättelsen om statskuppen följer en kronologisk ordning med detaljrikt 

språk, där Gustav III:s största dagar ur ett politiskt perspektiv beskrivs. Läsaren ska förstå vilken 

viktig dag det var för Sverige och att den ska minnas som en fosterländsk högtid. 70 

Nedan följer ett citat som handlar om kungen direkt efter statskuppen; 

 

Han lutade sig något tillbaka, och med en blick av behagfullt lugn såg han på rikets församlade 

ständer, som redan hade intagit sina tum. Han bytte flera gånger om attityden men alltid lika 

konstmässigt och utgörande ämne för målning. Äntligen, så alla var komna, började han, 

långsamt och med en ljudfull röst, som man ej kunde tro honom äga, att uttala de titlar som 

tillkomma vart stånd, varpå följde ett verkligt vältalighetsstycke, som han utsade med den konst, 

att vart ord hördes tydligt och gjorde sin tillbörliga verkan. 71 

 

Citat ovan är ett exempel på hur Grimberg berättar väldigt målande och bildligt, för att ge läsaren 

en stark inlevelse i kungens lyckade statskupp.  

 

Grimberg fortsätter med att förklara hur stämningen var ute i landet efter nyheten om Kungens 

statskupp. Statsvälvningen togs emot som en befrielse och den nya regeringsformen skulle hjälpa i 

kampen mot hunger och nöd. 72 Med sin regeringsform ville kungen återställa Gustav II Adolfs 

statsskick som han hyste stor beundran för. Gustaf II Adolfs statsskick var egentligen ett outvecklat 

statsskick, men gav samtidigt stora möjligheter för att utvidga kungamakten.73  Grimberg avslutar 

Gustav III:s politiska karriär med att ställa en fråga till läsarna;  

 

I sammanhang härmed står en fråga, som livligt diskuterats av vetenskapsmännen: åsyftade Gustav III 

års 1772 verkligen att dela makten med ständerna för framtiden, eller var hans statsvälvning detta är 

att uppfatta endast som ett första steg mot det envälde som han förvärvade helt genom 1789 års 

statsvälvning? Svaret på frågan måste nog bli, att den unge kungen slets mellan olika inflytelser: att 

 

69 Grimberg, 1913-, s 178 
70 Grimberg, 1913-, s 173 
71 Grimberg, 1913-, s 173 
72 Grimberg, 1913-, s 178 
73 Grimberg, 1913-, s 203 
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framstå som den nationella frihetens och upplysningens banerförare, å andra sidan maktbegäret och 

härsklystnad, ett arv från mödernesläkten, den stolta hohenzollernska ätten. 74   

 

Genom att avsluta på detta sätt har Grimberg lyckats fånga läsarens intresse. Enligt Riksarkivets 

uppslag om Carl Grimberg har författaren fått ett rykte om sig att låta källorna prata sanning.75 

Däremot visar citatet ovan att Grimberg hade en positiv syn på landets förflutna, samt ett starkt 

nationellt patos.  

 

 

2.1.4 Analys 

De tre första författarna Kindblad, Tengberg och Grimberg är ivriga med att presentera en positiv 

bild över Gustav III. Framställningen av Gustav III som person får inte alls lika mycket utrymme 

om man jämför med skildringen av hans politiska gärningar. Hos författarna Kindblad och 

Tengberg används mer av det vetenskapliga bruket när de beskriver Gustav III:s födelse och fram 

till statskuppen. Däremot är den generella bilden av Gustav III:s tid som regent en exalterad tid 

där författarna använder ett språk som ger utrymme till deras egna värderingar och hyllningsord 

till Gustav III. Han beskrivs som den man som förde kulturen in i det svenska hemmet. Författarna 

inom denna tidsperioden väljer att avsluta den gustavianska tiden med Gustav III:s död. 

Författarna väljer att ta ställning genom att visa sin lojalitet till Gustav III och därmed avsluta den 

Gustavianska tiden 1792.  

 

De tre författarna har valt att fokusera på Gustav III:s politiska gärningar i sina texter.  Statskuppen 

1772 är mycket omskriven och alla tre författare är överens om att det är en historisk dag för 

Sverige. De hyllningsord som används utgör en stor majoritet av texterna. Grimberg förklarar 

Gustav III:s statskupp som en fosterlandshögtid och Tengberg beskriver hur Gustav III var älskad 

av folket. Alla tre författare beskriver tydligt vikten av att en regent måste ha en kärlek till sitt folk 

och sin nation. Det är dessa egenskaper som Gustav III besitter och som gör att statskuppen 1772 

blir en succé. De tre författarna har samma utgångsläge när det handlar om sin framställning av 

Gustav III. De väljer att romantisera bilden av statskuppen 1772, men avviker med att förklara hela 

sanningen. Genom Gustav III:s statskupp blir han nästintill enväldig, något som författarna 

undviker att beskriva. Alltså väljer författarna ett icke-bruk då de inte väljer att glömma delar eller 

dölja andra bitar av framställningen kring statskuppen 1772. Detta kan bero på att författarna väljer 

 

74 Grimberg, 1913-, s 203  
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ett icke-bruk för att det inte passar in i deras framställning. Den nationalistiska linjen är väldigt 

tydligt i texterna och precis som Ulf Zanders forskning visar var det kollektiva minne viktigare76 

och av den anledningen kan författarna använt sig av icke- bruk, då man medvetet glömmer för att 

det inte passar in i det kollektiva minnet.  

  

Det ideologiska bruket syns tydligast hos författaren Carl Grimberg. Grimberg följer en 

nationalistisk linje, vilket syns tydligt då Gustav III får en större uppskattning för de viktiga politiska 

insatserna han genomför, speciellt revolutionen 1772. Det är i Grimbergs texter det vetenskapliga 

bruket syns minst om man jämför med de andra författarna. Han ger plats åt kriget och prisar 

svenska soldater. Mod och tapperhet skapar en nationalistisk bild och han använder ofta direkta 

repliker för att stärka sina åsikter om den svenska nationen.  Grimbergs beskrivning av Gustav III 

går i samhörighet med Rüsens teori om att använda både historia och historiebruk som ett redskap 

i identitetsskapandet, allt för att stärka sin nationalistiska linje. Genom att försköna händelserna 

kring statskuppen 1772 använder Grimberg framställningen av Gustav III för att föra fram sitt 

budskap till läsarna. Han nådde en stor publik och hans framställning av Gustav III fick ett stort 

genomslag i Sverige. Även Kindblad och Tengberg vinklade sina texter åt det ideologiska hållet. 

Kindblad ansåg att Gustav III tillhörde en av de mest upplysta monarkerna som Sverige har haft, 

samt att Gustav III:s statskupp var Sveriges räddning från det dåvarande politiska läget.  Tengberg 

är lik Grimberg då han beskriver hur mod och heroism hjälpte Gustav III att ta över makten. Det 

ideologiska bruket framkommer tydligt hos Tengberg då han inte håller sig till den verkliga fakta. 

Istället framställer han statskuppen och Gustav III som en symbol för vad som passar hans syfte. 

Anledningen till det kan bero på att Sverige under den första tidsperioden genomgår en politisk 

utveckling, vilket gör Gustav III till en symbol för att beskriva svenskhet som passar den 

nationalistiska linjen. Som Ulf Zander beskriver i sin forskning handlar det tidiga 1900-talet om att 

förstärka svenskheten och att poängtera det viktiga kollektiva minnet. Kindblad och Tengbergs 

verk går koppla till Zanders teori, även om de båda författarnas verk är skrivna innan.  

  

Enligt Klas-Göran Karlsson går det politiska bruket ut på att försöka jämföra en historisk händelse 

eller person med nu och då.  Detta har Grimberg och Tengberg gjort då de jämför Gustav III med 

Gustav II Adolf. De båda drar paralleller genom att beskriva hur Gustav III ville eftersträva Gustav 

II Adolfs ledarskap. Författarna kan uppfattas som påverkade av sin tid då de beskriver ledarna 

som lika maktfullkomliga, men att Sverige behöver den formen av ledare. Under publiceringen av 

Tengberg och Grimbergs bok stod Sverige inför en process av att införa demokratin. Det var oklart 

 

76 Se tidigare forskning ”Ulf Zander” 
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vilken väg Sverige skulle gå, men genom att använda det politiska bruket ville författarna påminna 

sina läsare om vilken typ av ledare Sverige hade haft och vilken betydelse det haft för Sverige. 

Återigen kommer den nationalistiska linjen in. De båda författarna visar en positiv bild av Gustav 

III och vill med sina texter förmedla att Sverige haft bra och starka regenter.  

 

De tre författarna uppfyller även det existentiella historiebruket, med anser att statskuppen 1772 

var en bra vändning för Sverige. De menar att det är viktigt för svenska folket att försona sig med 

det förflutna och ta lärdom av det positiva med Gustav III:s statskupp. Att en ung regent betonar 

svenskheten, är älskad av sitt folk och tar makten utan att spilla blod, är lärdomen som författarna 

vill förmedla. Gustav III blir en symbol för de svenska egenskaperna och en folkhjälte, precis så 

som Döbeln var i Dybelius avhandling. Genom att måla upp en av symbol som Gustav III påverkar 

det existentiella medvetandet, vilket skapapar ett behov av att minna Gustav III och det existentiella 

minnet  

 

Perioden 1860–1913 präglas av demokratiseringsprocesser, vilket i sin tur sätter sin prägel på 

användandet av de olika historiebruken. Detta syns genom att användandet av historiska figurer 

blir mer påtagligt. Även Zander antyder i sin forskning att det var viktigt för nationer att skapa 

identitet under tidsperioden från sent 1800-tal till 1930-tal77. Detta kan ses som en förklaring till 

varför författarna tydligt valt dessa historiebruk under tidsperioden. 

 

 
 
 

2.2 Andra tidsperioden  

Den andra tidsperioden innefattar åren 1940 till 1985. Författarna Eirik Hornborg, Sten Carlsson, 

och Göran Behres verk kommer att behandlas under denna tidsperiod. Författarnas verk 

representerar den mellersta och senare delen av 1900-talet. Slutligen kommer en analys som berör 

de olika historiebruken. 

  
 

2.2.1 Eirik Hornborg: Sveriges Historia. (1940) 

 
Boken Sveriges historia är skriven av retorikern, författaren och hedersdoktorn Eirik Hornborg. 

Hornborg inleder med tiden före Svea rikets uppkomst. Därefter följer en traditionell genomgång 

 

77 Se tidigare forskning  
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av åren från forntiden till 1940. Gustav III behandlas i 23 sidor med en rubrik ”Den återuppståndna 

konungamakten och det gamla rikets sprängning”.    

 

 

 

Gustav III: person och kung  

Författaren börjar kapitlet om Gustav III med att beskriva det aktuella läget i landet ” Faran för det 

svenska rikets självständighet och bestånd hade aldrig förut under fredstiden varit så stor och så överhängande som 

den ödesdigra sommaren 1772”.78 

 

I citatet ovan beskriver författaren slutet av frihetstiden som en period av upplösningar. Hornborg 

fortsätter i sin text med att beskriva att den unge kungen har styrts av ärelystnad och maktbegär, 

men också haft en äkta känsla för riket i sig.79 Hornborg använder ett bildligt språk för att förmedla 

sin åsikt till läsarna, citatet ovan är ett exempel på detta. Utmed kapitlet ges kritik mot kungen som 

blir kallad för en romantiker på tronen.80 Kungen beskrivs i grunden ha en tragisk personlighet, 

men att det inte ska glömmas att han är en av Sveriges största kungar och kulturpersonligheter. 

Författaren kallar hans regeringstid för revolutionsregim, att nytt och gammalt möts dagligen. Han 

blev inspirerad av det nya från Frankrike och det gamla från Gustav II Adolf, allt som ledde bort 

från frihetstidens ståndssamhälle.81  

 

Gustav III: Politiska gärningar   

Hornborgs framställning av Gustav III:s politiska gärningar tar avstamp med statskuppen 1772. 

Han ger läsarna en detaljerad inblick i kungens planering och genomförande vid statskuppen och 

beskriver den som en positiv händelse, citat nedan; 

 

Stockholms borgerskap slöt sig under jubel till de kungliga; på torget och gatorna vimlade det av vita 

armbindlar, tecken på rojalism. Hurraropen, som brusade kring den unge, vackre och elegante 

konungen, överröstade och förstummande alla protester.82 

 

 

78 Hornborg, Eirik, Sveriges historia, Bonniers, Stockholm, 1940 

79 Hornborg, 1940, s. 246 

80 Hornborg, 1940, s. 256 
81 Hornborg, 1940, s. 256 
82 Hornborg, 1940, s. 266 
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Det detaljrika språket väcker en känsla av intresse hos läsaren. Författaren har lyckats skapa en 

känsla av intensiv förståelse genom att beskriva kungen som ung, vacker och elegant. Hornborg 

fortsätter sin målande beskrivning av statskuppen 1772 med att förklara för läsarna att 

”Sverige hade tack vare kung Gustavs mod och beslutsamhet räddat sig från Polens öde”.83 Det är tydligt att det 

används positiva karaktärsord för att beskriva den unge kungen. Författaren väver in sina egna 

positiva åsikter om Gustav III genom betoningen på ord som mod, elegant och handlingskraft. 

Som politiker beskrivs han som en kung som visar klokhet, rådighet och självbehärskning under 

motgångar.84Kritiken som Gustav III får kommer i ett senare skede. Författaren beskriver det som 

att ”Gustav III hade räddat landet 1772, för att sedan vid sin död lämna det i förfall och sönderslitet av 

stridigheterna mellan de olika samhällsklasserna”.85 Det syns nu tydligt för läsaren att den unge regenten 

som lovade en demokratisk utveckling under sin revolution inte är samma person som senare under 

regeringstiden. Det är framför allt under 1780-talet som missnöjet växer, där kungens reformer tar 

bort ”allt hopp om demokrati”.86 Författaren skäms inte för att använda hårda ord i sin beskrivning av 

kungen som till exempel maktgalen och enväldigt styre, för att förtydliga författarens egna 

värderingar. Den målande positiva bilden har nu skiftats mot dysterhetens tecken när Gustav III:s 

insatser beskrivs. Det är tydligt att författarens egna värderingar har påverkat texterna, både när det 

handlar om Gustav III:s politik och regeringstid.  

 

 

 

 

2.2.2 Sten Carlsson: Den Svenska Historien *7. (1968) 

 

Boken Den Svenska Historien är en utarbetad fackbok inom Bonniers förlag. Denna delen handlar 

om den gustavianska tiden, 1772–1809. Boken ger en omfattande bild av det svenska samhällets 

under den gustavianska tiden. Det är olika kapitel med titlar som samhällsfrågor, kultur, svenskar i 

Nordamerika och ryska kriget. Inledningsvis tar boken avstamp med statskuppen 1772 och berättar 

för läsare för man följa med på en tidsmässig resa om samhället utanför hovet och Gustav III. Sten 

Carlsson är huvudförfattare, men under bokens gång är det ett flertal olika docenter som har skrivit 

olika avsnitt.  

 

83 Hornborg, 1940, s. 266 
84 Hornborg, 1940, s. 268 
85 Hornborg, 1940, s. 270 
86 Hornborg, 1940, s.272 
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Gustav III: person och kung  

Författaren Carlsson väljer att beskriva som en person som var en sammansatt natur:  

 

Kanske den mest komplicerade gestalten i hela den svenska regentlängden. Han väcker ständigt både 

beundran och hat. Inget lämnades likgiltigt inför hans person.87 

 
I citatet ovan ger författaren en bild av en person som ingen riktig förstår. Författaren beskriver 

hur Gustav III var tydligt influerad av den franska kulturen och ger läsaren en tydlig bild av Gustav 

III:s kärlek till Frankrike. Författaren beskriver sedan vilka intressen kungen hade genom citatet 

nedan; 

 

Så snart Gustav III hade övertagit regeringen, utformade han ett strängt hovceremoniel inspirerat av 

frnska hovetikett sådan han mötte under sitt uppehåll i Versailles 1771 i systemet ansågs i Frankrike 

redan föråldrat och Gustav III intresse för det gjorde honom nästan löjlig. .88 

 

Författaren ger en beskrivande bild av kungens intresse för det franska hovet, vilket syns i citatet 

ovan. Författaren förlöjligar Gustav III som citatet visar. Författaren vill förmedla denna känsla till 

läsaren. Som läsare ser man texterna som en absolut sanning, även där författaren använder en 

målande textform.  

 
Gustav III: Politiska gärningar   

Författaren har valt en tydlig inriktning där Europas påverkan på Sverige och Gustav III beskrivs. 

Bland annat skriver författaren om Frankrikes och Storbritanniens ministrar;  

 

Gustav III utvecklade å sin sida en avsevärd försvarspolitik och diplomatisk aktivitet. En ny 

överenskommelse om utbetalning av subsidier från Frankrike slots i februari 1773 och underlättande 

hans militära anstalter. Subsidiena skulle täcka inte mindre än hälften av de tänkta försvarskostnaderna; 

Frankrike krävde dock garantier för att pengarna verkligen skulle användes för rätt ändamål.89   

 

 

87 Carlsson, Den svenska historien. 7 Gustavianska tiden, 1772 – 1809, Bonnier, Stockholm, 1968, s. 
31 

88Carlsson, 1968, s. 68 
89Carlsson, 1968, s. 69 
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Det var ingen hemlighet att kungen hade passion för länder utanför Sverige, framför allt Frankrike. 

Carlsson har i citatet ovan beskrivit fransmännens involvering i försvarets upprustning och valt att 

måla upp en positiv bild av den utländska involvering. Att franska ministrar hjälpte till ekonomiskt 

för att Gustav III skulle kunna genomföra statskuppen var ingen hemlighet.  

Statskuppen i sig har författaren valt att beskriva som en storslagen dag för Sverige. 90 Författarna 

har fortsatt med sina egna värderingar om utomstående nationers involvering i Sverige. Det är 

rubriker som: ”utblick i världen vid 1700-talets slut och Utrikespolitik” som beskriver hur den franska 

revolutionen påverkade Gustav III, samt hur upplysningsidéer från USA påverkade Sverige. 91  

 

Författaren förklarar att Gustav III hade egna rådgivare som fann det svårt att samarbeta med 

honom.92 Det syns en tydlig skiftning i Cornells porträttering kring Gustav III:s politik. Det berättas 

mer livfullt och bildligt om Sveriges involvering utomlands och tvärtom, medans det beskrivs mer 

sakligt och pragmatisk om Gustav III:s egna politiska karriär.    

 
 

2.2.3 Göran Behre:  Sveriges historia 1521–1809. Stormaktsdröm och småstatsrealitet (1985) 

Författaren Göran Behre är Fil.dr. och var verksam som docent och universitetslektor vid 

Göteborgs universitet. Boken är skriven av tre historiker, där Göran Behre har skrivit om 

frihetstiden och den gustavianska tiden. Kapitlet har 76 sidor och följer en tematisk indelning med 

rubriker som: ”Samhälle och klasser, inrikespolitik, stat och ekonomi, Utrikespolitik”.  Det första kapitlet 

inleder med att ge läsaren en djupgående förklaring av riket och dess befolkning. Gustav III 

omfattar ca 10 sidor i boken.  

 

Gustav III: person och kung 
 
Författaren väljer att presentera Gustav III:s tid som kung genom följande citat;  

 

Det parlamentariska livet minskade starkt. Den tid som följer var den upplysta despotismens. 

Centralgestaltningen utan gensaga var Gustav III. Han präglade tiden. Gustav III var en sammansatt 

person. Han har analyserats med skiftande resultat: tjusarkung och upplyst despot, teatralisk och 

nervöst lynnig med sexuella besvär 93 

 

90 Carlsson, 1968, s. 12 
91 Carlsson, 1968, s. 70 
92 Carlsson, 1968, s 71 
93 Behre, Göran, Sveriges historia 1521–1809: stormaktsdröm och småstatsrealiteter, Esselte studium, 
Solna, 1985 
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Citatet ger läsaren en tydlig koppling mellan nutid och dåtid och antyder att Gustav III är en person 

som har väckt nyfikenhet i forskningsvärlden. Författaren ger en målande bild om kungen och 

beskriver tidsperioden där Gustav III gjorde sig till enväldig härskare. Språket är lättsamt och 

känsloladdade ord används för att väcka ett intresse hos läsaren. Författaren fortsätter sin 

framställning av Gustav III med beskrivningen att han aldrig var sig själv, utan hela tiden spelade 

ett rollspel beroende på vilken situation han befann sig i.94 Författaren delar med sig av sin kritik 

och framställer Gustav III:s önskan att bli förknippad med Gustav II Adolf som ironisk.95  

 

Det är ingen hemlighet att Gustav III älskade de franska hovlivet. Inflytandet från Frankrike var 

stort och generellt växte kulturen enormt under den gustavianska tiden. Författaren påpekar även 

att den borgerliga kulturen blomstrade,96 speciellt då det inte bara var adligt folk som utgjorde 

kulturen. Det var under den gustavianska tiden som medelklassen fick ta del av den växande 

kulturen, se citat nedan;97   

 

Bland författarna under denna tid kan nämnas Carl Gustav Leopold, Som var hovpoeten framför andra 

Johan Henrik Kellgren, Anna Maria Lenngren, Thomas Thorild Bengt Lider och sist men inte minst Carl 

Michael Bellman.98   

 

Återigen förklarar författaren om den medelklass som har uppkommit under Gustav III:s tid. Inom 

kulturen fick nu skulptörer, författare och Poeter en större chans att presentera sitt verk.  

 

Gustav III: Politiska gärningar   

Under den senare delen av 1700-talet uppkommer det en medelklass. Inom den sociala processen 

spelar medelklassen en viktig roll. Nu rekryterades det från lågadeln, följaktligen de som inte hade 

någon högre tjänst eller några större egendomar. Författaren låter läsaren ta del av ”en mycket 

viktig del inom historia”.99 Behre väcker empati och intresse hos läsaren genom att beskriva 

medelklassen som;  

 

 

94 Behre, 1985, s. 247 
95 Behre, 1985, s. 247 
96 Behre, 1985, s. 248 

97 Behre, 1985, s 203 
98 Behre, 1985, s. 248 
99 Behre, 1985, s 217 
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Den nya medelklassideologin, som av forskningen inom området anses mycket betydelsefull – en av 

den gustavianska tidens viktigaste skapelser – har sin rot i upplysningstidens idéer. Med tillkomsten 

av medelklassen, en grupp som skar genom ståndssamhället, blev hela detta samhällets strukturer 

och principer satta under debatt.100  

 

I citatet ovan använder författaren starka karaktärsord för att beskriva uppkomsten av 

medelklassen. Språket ger en målande bild av hur Gustav III såg till att medelklassen skulle få plats 

i ståndssamhället. Det i sin tur leder till att läsaren får en tydlig inblick i livet under den gustavianska 

tiden, dock ger inte författaren hela sanningen till uppkomsten. Gustav III var inte 

jämlikhetssträvande och genom att luckra upp riddarhuset kunde kungen öka sin makt. Den 

informationen ges inte till läsaren. Författaren fasthåller sin tes om medelklassideologin genom att 

berätta för läsaren i texten ovan att det finns forskning inom området.  

 

Beskrivningen om Gustav III:s politiska karriär förklaras genom att texten blir en absolut sanning 

som i sin tur gör läsaren ännu mer övertygad om att det fanns två olika regeringstider, en lycklig 

och en olycklig. Författaren menar att kungen hade medvind under sin första regeringstid, men att 

det växer fram en opposition mot kungen efter 1780-talet. Denna tydliga indelning av författaren 

ger läsaren en mycket målande bild om hur ”bra” Gustav III var som kung i början. Det var 

förenings- och säkerhetsakten 1789 som ökade kungens makt. Behre har identifierat denna period 

som den olyckliga tiden och använder karaktärsord som beskriver hur kungen gått från en ung 

osäker man till att bli en härsklysten envåldshärskare.101  

 

 

 

2.2.4 Analys  

  
Författarna inom den andra tidsperioden har en mindre positiv bild över kungens personlighet. 

Författaren Eirik Hornborg beskriver en sorg över att frihetstiden är över när Gustav III:s 

statskupp genomförs 1772. Det framgår för läsaren att den gustavianska tiden innebar ett bakslag 

för den demokratiska utvecklingen i Sverige. Hornberg beskriver Gustav III som en enväldig 

tyrann när han regerar Sverige. Hornborgs åsikter mot kungen som person och regent var kritiska, 

vilket syns genom att han antyder att Gustav III var en romantiker vid tronen. När han beskriver 

Gustav III:s politiska gärningar är det däremot en mer positiv bild som beskriver kungen. Han 

 

100 Behre, 1985, s 217 
101 Behre, 1985, s 249 
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poängterar att det var Gustav III som räddade Sverige från att bli invaderade från Polen. Efter 

statskuppen växer Hornborgs kritik, då han anser att det inte var samma person före som efter 

genomförande av statskuppen. Det lilla hopp som fanns efter 1772 om någon form av demokrati 

försvann fort efter regeringsformen 1789. Det är här som författaren beskriver Gustav III som en 

tyrann. Här får läsaren för första gången en mycket mer kritisk bild av Gustav III.  Ett vetenskapligt 

bruk används i beskrivningen av Gustav III:s uppväxt, då Hornborg vill ge en allmän sanning. 

Däremot förändras detta bruket när läsaren får ta del av Gustav III vid tronen.  

 

Författaren Carlsson ger också en viss kritik till kungen, men det är framför allt en positiv bild han 

förmedlar. Kungens kärlek till Frankrike beskrivs som en stor del av hans personlighet. Alla stora 

förändringar kring hovet var inspirerade av det franska hovlivet. Författaren vill visa hur vissa 

traditioner och seder inte alltid varit svenska från början, utan en import från Frankrike via Gustav 

III. När det handlar om Carlsson beskrivning av Gustav III:s politiska gärningar är dessa återigen 

kopplade till Europa och framför allt Frankrike. Carlsson menar att inflytandet från Europa har 

haft en positiv inverkan på Sveriges och Gustav III:s utveckling, vilket även den tredje författaren 

Göran Behre håller med om. Inom de politiska gärningarna får uppkomsten av medelklassen 

mycket utrymme. Behre ser positivt på att Gustav III tillåtit uppkomsten av medelklassen mycket 

utrymme. Läsaren får mer allmän förklaring till statskuppen 1772 av vad som klassas som ett 

vetenskapligt bruk.  

 

 Tidsperioden 1940–1985 stod för en epok av mycket förändringar. Gustav III blir då en symbol 

för dessa stora sociala förändringar som får mycket beröm. Gustav III:s kärlek till kultur får mer 

utrymme än i den tidiga tidsperioden. Författaren Göran Behre framställer Gustav III som den 

regent som skapade medelklassen. Författaren framställer kungen positivt när uppkomsten av 

medelklassen beskrivs. Dock var inte kungens politiska mål att skapa en medelklass eller att skapa 

bättre villkor för bönderna, utan det handlade om att skapa mer makt till sig själv. Eftersom 

författaren väljer att inte dela denna informationen till läsaren resulterar det i ett icke- bruk, i och 

med att syftet blir att legitimera sin egna uppfattning.  

 

En kritisk bild finns med när Behre diskuterar Gustav III som ledare, ord som despotism används 

för att förklara hans tid som regent. Författaren vill förmedla en känsla av en osäker kung och 

människa. Ulf Zanders diskuterar i sin bok om hur författare kan använda vissa bruk som inte har 

främjat de svenska demokratiska traditionerna. Behre är en av de som trycker på det moraliska 

historiebruket för att förmedla den åsikten till läsarna. Behre använder både politiska- och 
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moraliska bruk. Zander menar i sin forskning att användandet av bruken är en spegling av 

författarens åsikt och samtid, därför kan flera bruk användas. I Behres bok syns detta tydligt och 

användandet av de olika bruken varierar beroende på vad författaren vill förmedla till sina läsare.  

 

Författaren Eirik Hornborgs text blev publicerad år 1940 då världen stod inför nya utmaningar 

som hotade demokratin. Av den anledningen används det ideologiska historiebruket mycket mer, 

vilket Zander påvisade i sin forskning.  Hornborg kritiserade Gustav III:s statskupp, då han ansåg 

att det tog bort hoppet om demokratin som börjat växa fram under frihetstiden. Författaren 

använde sig av det ideologiska historiebruket i beskrivningen av statskuppen 1772, vilket är ett sätt 

att kritisera makten och ifrågasätta hur bra statskuppen egentligen var. Men också att presenterar 

för läsarna vilka förändringar som sker i och med att Gustav III tar över makten. Här får läsaren 

för första gången ta del av en negativ inställning till statskuppen. Hornborg fortsätter i sin text med 

använda det ideologiska historiebruket genom att beskriva om kungens makt då den ökades efter 

regeringsformerna 1789, vilket författaren kritiserar genom att lyfta fram de orättvisor som Gustav 

III skapade. Verket visar också på hur Gustav III såg på den svenska samhället och författaren vill 

föra vidare det ideologiska tankesättet vidare till sina läsare. Hornborg binder ihop det 

vetenskapliga bruket med det ideologiska.  

 

Den tredje författaren i denna tidsperioden använder sig av ett ideologiskt historiebruk, Carlsson 

målar upp en positiv bild av hur Europas makter haft inflytande på Sverige. Genom att lyfta fram 

Gustav III:s liberala syn på bland annat Frankrikes påverkan, handlar det om att Carlsson vill 

legitimera det ideologiska bruket till sina läsare. Carlsson använder sig av ett vetenskapligt bruk när 

han förklarar samhället runt omkring Gustav III, så Carlsson förbinder sig med det vetenskapliga 

och ideologiska.   
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2.3 Tredje tidsperioden  

Den tredje tidsperioden innefattar åren 1999 till 2011. Författarna Bengt-Åke Häger, Gunnar 

Hedin och Elisabeth Manséns verk kommer att behandlas under denna tidsperiod. Författarnas 

verk representerar det tidiga 2000-talet. Slutligen kommer en analys som berör de olika 

historiebruken. 

 

2.3.1 Bengt-Åke Häger: Boken om Sveriges Historia. (1999) 

Boken om Sveriges Historia är en antologi. De olika kapitlen är skrivna av docenter från olika 

universitet i Sverige. Bokens huvudredaktör är Hans Albin Larsson, är docent i historia och 

universitetslektor vid högskolan i Jönköping. Boken följer en kronologisk ordning som börjar vid 

forntiden och sträcker sig fram till det demokratiska Sverige 1914. Kapitlet som berör Gustav III 

behandlar åren 1718–1809 och är skrivet av Bengt-Åke Häger, fil. Lic. och lektor. Detta kapitlet är 

på 37 sidor, varav 10 sidor handlar om Gustav III.102 

 

Gustav III: person och kung 
Inledningsvis redogör författaren om Sveriges statsskick år 1720 och hur den sociala ordningen var 

i Sverige. Hela kapitlet har en tydlig politisk inriktning med rubriker som, ”Sveriges statsskick, Arvid 

Horn, den sociala ordningen, näringar och näringspolitiken”, men framför allt har författaren valt att 

fokusera på de politiska partierna hattarna och mössorna. När Gustav III introduceras i kapitlet 

hoppar författaren direkt in i statsvälvningen och den nya författningen år 1772.103 Dock var det 

inte helt oväntat då mycket fokus ligger på tiden innan Gustav III och det politiska läget i Sverige 

under 1700-talet. Läsaren får ta del av en kung som gjorde många olika reformer och förde krig 

mot Ryssland. Författaren beskriver inte mycket om giftermålet med Sofia Magdalena eller Gustav 

III:s kärlek till teater. Författaren beskriver hur hatet för Gustav III växte allt mer efter 1789 års 

riksdag och förenings- och säkerhetsakten. En strategi av Gustav III som ökade hans makt. Detta 

ledde till att ”kungens hänsynslösa och olagliga uppträdande på 1789 års riksdag har gjort 

brytningen mellan honom och adeln ohjälplig”104, vilket skulle leda till hans död den 29 mars 1792.  

 

 

Gustav III: Politiska gärningar   

 

102 Bengt-Åke Häger (red.), Boken om Sveriges historia, Forum, Stockholm, 1999 

103 Häger, 1999, s.201 

104 Häger, 1999, s. 202 

 



 37 

Utmed sidorna finns det små textrutor som förklara tydligt vad vissa ord betyder. När författaren 

beskriver det ryska kriget 1788 står det en liten faktaruta med en text som är skriven av Adolf 

Ludvig Hamilton, en av kungens kritiker;  

 

Utan pengar, utan stöd, med en overksam flotta och en till hälften upprorisk arme hade han emot sig 

hela Norden: Ryssland, Danmark och Sverige. Få månader därefter var Danmarks anfall tillintetgjort, 

Ryssland ännu på defensiven och Sverige (under en fåkunnig menighets ursinniga fröjderop) i bojor för 

Gustav III:s fötter.105  

 

Författaren framställning av Gustav III är ett tydligt fokus på kungens politiska inställning och 

hans ökande makt. Texten beskriver tydligt orsak och verkan kring Gustav III:s politik. Kungen 

framställs som en stark regent som lyckades göra en statskupp utan ett motstånd.  

Författaren har ett tydligt språk i sin beskrivning av kungen. När det ryska kriget beskrivs tar 

författaren däremot en tydlig ställning genom ett mer målande och uttrycksfullt språk. Författaren 

går ifrån att använda ett informellt språk till ett mer känsloladdat språk när det ryska kriget 1788 

beskrivs. Genom att byta från ett informellt till ett känsloladdat språk väcker läsarens intresse och 

författaren skapar en empati-känsla hos läsarna genom att måla upp en kritisk bild om de negativa 

effekterna av det ryska kriget. Kriget var en taktik från Gustav III om att försöka vända kritiken 

kungen fick, på grund av de olika regeringsformerna106. 

 

2.3.2 Gunnar Hedin: Sveriges kungar och drottningar under tusen år. (2002) 

 
Gunnar Hedins bok Sveriges kungar och drottningar under tusen år presenterar den första kungen Erik 

Segersäll 970 och följer sedan en kronologisk ordning där kungar och drottningar i Sveriges historia 

presenteras t.o.m. Carl XVI Gustaf.  

 

Gustav III:s presentation innehåller 5 sidor med rubriken ”Statskupp gav kungen önskad enväldig 

makt”107. I kapitlet skriver författaren om Gustav III:s statskupp, kungens olika rådgivare, 

kulturkonungen, samt det dödande skottet som fick honom på fall. Allt detta ger läsaren en 

överskådlig bild över Gustav III:s tid som kung.  

 

105Häger, 1999, s 203 

106 Häger, 1999, s 203 

107 Hedin, Gunnar, Sveriges kungar och drottningar under tusen år: [970–2002]: slotten Tre kronor och 
Stockholms slott, Företagsgruppen, Borås, 2002, S. 151 
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Gustav III: person och kung  

Hedin har valt att presentera information om kungen som person och regent. Under rubriken ” 

kulturkungen” beskrivs Gustav III som en kung med stort kulturintresse. Det var han som 

stimulerade dåtidens författare och kultur underhållare. Gustav III grundade den kungliga operan, 

Dramatiska teatern och stiftade Svenska Akademien. Författaren ger en mindre livfull presentation 

om kungen. Språket är enkelt och som läsare ät det lätt att följa med i texten. Texterna är skrivna i 

beskrivande form och följer inte en kronologisk struktur. Rubriken ”det döende skottet” ligger före 

Hedins beskrivning om Gustav III:s fru, drottning Sofia Magdalena. Författaren beskriver mordet 

på Kungen i citatet nedan: 

 

Det dödande skottet  
Under en maskeradtillställning på kungl. operan den 26 mars 1793 sköts Gustav III av J. J 

Anckarström. Tretton dagar senare, 29 mars 1793 avled kungen av sina skador. Han blev 46 år 

gammal och är begravd i Riddarholmskyrkan. 108 

 

Ovanstående citat är ett exempel på hur Hedin har valt att berätta om Gustav III. Texten om 

kungens död är kort och syftar till att förmedla fakta genom en enkel och saklig presentation. 

Författaren har valt att inte beskriva det missnöje adeln kände för Gustav III, inte eller någon 

bakgrund till det dödande skottet.  

 

Gustav III: Politiska gärningar   

Till Skillnad från Hedins mindre och enklare beskrivning av kungen som person och regent är 

däremot hans politiska karriär mycket mer beskriven. Hedin börjar kapitlet om Gustav III med att 

förklara;  

Den 19 augusti 1772 är en av den viktigaste dagen i den svenska kungahistorian. Då genomförde den 

nya kungen Gustav III den statsvälvningen som gjorde honom till herre över riksdag och råd. Innan 

han tog detta drastiska steg hade han emellertid sökt ena de båda stridande partierna hattar och 

 

108 Hedin, 2002, s. 155 
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mössor. När detta inte kröntes med framgång gjorde han sig själv till ledare utan att en droppe blod 

spilldes.109 

 

Utan en bakgrund till statskuppen har Hedin förklarat för läsarna att den 19 augusti är en viktig 

dag inom svensk historia, vilket syns i citatet ovan. Språket är skrivet på ett målande sätt och väcker 

ett intresse för läsarna. Författaren skapar en inlevelseförmåga för läsaren som genererar en positiv 

uppfattning av Gustav III som kung, även detta syns tydligt i citatet ovan. Efter en intresseväckande 

inledning fortsätter Hedin med en mer detaljrik berättelse som beskriver hur kungen förberedde 

statskuppen och tog makten. Hedin har på ett karakteristiskt sätt beskrivit statskuppen i berättande 

form genom att skriva “hyllad av jublande folkskaror”, ” från tronen höll han ett tal där han 

berörde”. Den berättande formen ger en mer livfull åter berättning, återigen för att hålla läsarens 

intresse uppe.  

 

När Hedin går vidare med att introducera Ulrik Scheffer, som var kungens rådgivare, blir språket 

mer sakligt och han använder inte längre värdeladdade ord. Texten blir opersonlig och det syns en 

tydlig skillnad gentemot författarens starka känslor i beskrivningen av Gustav III:s statskupp. 

Hedin väljer att måla upp en livfull bild för läsaren när det handlar om kungens politiska gärningar, 

speciellt statskuppen 1772.  

 

 

2.3.3 Elisabeth Mansén: Sveriges Historia 1721–1830.  (2011) 

 

Bokverket Sveriges Historia är ett samarbete mellan Nordstedts förlag, historiska museet och 

mediekoncernerna TV4- gruppen. Bokverket innehåller åtta delar, delen 1721–1830 är det femte 

bandet. Dick Harrison är verkets huvudredaktör och Elisabeth Mansén är författaren till denna 

del. Mansén är professor i idéhistoria vid Stockholms universitet. 110 Bokens är på 660 sidor och 

går tydligt igenom 1700-talet. Med kapitel som: krig och fred, resor och handel, befolkning, jordbruk och 

landskapsbild, stadsliv med flera, får läsarna ta del av livet för alla olika samhällsklasser, naturen och 

industrin i detalj under 1700-talet. Under seklets gång handlar samtalet om en ny tid i människors 

 

109 Hedin, 2002, s. 151 

110 Nordstedts. Sveriges historia: 1721–1830. http://www.norstedts.se/bocker/112038-sveriges-historia-
1721-1830 (Hämtad 16-05-2019) 

 

http://www.norstedts.se/bocker/112038-sveriges-historia-1721-1830
http://www.norstedts.se/bocker/112038-sveriges-historia-1721-1830
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tankevärld som växt fram. Flera röster kommer fram inom politiken, pressen och offentligheten. 

Vilket gjorde att 1700-talet var banbrytande och lade banan fram till 1800-talet. 

  

Mansén skriver mycket om Gustav III, däremot har han inget eget kapitel utan får en mer flytande 

roll. Författaren förklarar tydligt för läsaren att kungens makt var stor under 1700-talet, både 

nationellt och internationellt. Gustav III:s inflytande har påverkat många kapitel i boken.  

 

 

 

 

 

 

Gustav III person och kung  

Under Gustav III:s barndom såg hans mor Lovisa Ulrika till att han fick en kunglig utbildning med 

bara de bästa lärarna. 111 

 

Gustav III beskrivs återigen som en person som har en ledarstil med kvaliteter att kunna leda sitt 

folk. Mansén menar på att det inte bara var i politiken kungen hade goda karaktärsdrag, utan även 

i kulturlivet, vilket var en av Gustav III:s viktigaste intressen. Både kungen och hans mor Lovisa 

Ulrika var eniga om att göra svenskarnas liv mer kultiverat.112 Kulturen fick en stor genomslagskraft 

under 1700-talet, men det var fortfarande tydliga skillnader på vilka som fick uppleva den. Stora 

städer som Göteborg och Stockholm fick större manifestationer än småstäderna, dock började det 

att byggas upp ett kulturliv, tack vare Gustav III:s stora kulturintresse. 113  

 

Gustav III: Politiska gärningar   

 
Inledningsvis förklarar Mansén om frihetstiden och dess påverkan på Sverige. Hon förklarar att 

många stater i Europa hade kungligt envälde, medans Sverige hade en riksdag med representanter 

från de fyra stånden. 114 Mansén beskriver sedan det politiska läget i Sverige och om hattarna och 

mössorna. Här framgår det tydligt att författaren inte anser att de officiella beteckningarna på de 

 

111 Mansén, Elisabeth, Sveriges historia 1721–1830: [trädgårdskonst, ostindiefarare, naturaliekabinett, syre, 
upplysning, kritpipor, fred, tryckfrihet, mode, ordensmystik, kaffehus och salonger, brev och dagböcker, 
roddarmadamer, sexualsystemet, kakelugnar, teater, romantik], Norstedt, Stockholm, 2011, s. 34  

112 Mansén, 2011, S. 585 

113 Mansén, 2011, S. 585 

114 Mansén, 2011, S. 21 
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politiska partierna hade tagit någon politisk ställning. 115 Den tillhörigheten som politiker valde 

berodde mer på sociala relationer än på politiska åsikter. Under läsarens första möte med Gustav 

III beskriver Mansén honom som att vara ”känd för emotionella utspel”116 när det handlar om 

kungens politiska karriär.  

 

Mansén använder olika karaktärsegenskaper på Gustav III beroende på vart i livet han befinner 

sig. När det handlar om kungens yngre dagar beskrivs hans högfärdiga utbildning, anpassad för att 

bli en högmodig och en världsvan kung. När det sedan handlar om Gustav III:s senare tid i livet, 

framför allt Sveriges inblandning i slaveriet, tar Mansén tydlig ställning och karaktärsdragen skiftar 

och blir mer kritiska. Sverige hade en tydlig inblandning inom slavhandel, menar historikern Dick 

Harrison. Han visar på omfattande historik över slaveriet och även att det fanns svenska slavar. 117 

Intresset för att Sverige skulle ha en koloni var nödvändigt för att kunna bygga ett imperium.  År 

1784 köpte Gustav III ön Saint Barthélemy i Västindien. Förhandlingarna inleddes under ett besök 

i Paris, där det beslutades att Frankrike fick handelsrättigheterna mot ett svenskt övertagande av 

ön. 118 Författaren beskriver tydligt att det förekom tydliga protester i pressen mot slavhandeln, 

men i rådsprotokollen eller de andra statliga protokollen fanns ingen kritik mot slavhandeln.119  

 

Internationellt hade Gustav III ett gott rykte, då han beskrevs som en populär och upplyst regent. 

I Sverige hade han ett helt annorlunda rykte, där han beskrevs som en ”självupptagen man som 

spelar en utstuderad roll utan hänsyn till andra”120. Trots detta har Mansén framställt Gustav III som 

en ”modern monark för sin tid, med radikala idéer om jämlikhet och borgerliga dygder”121.  

 

Bokens tar avstamp i fredens och frihetens tid i Sverige 1721, men avslutas med Gustav III:s 

statskupp och den gustavianska erans betydelse för Sverige.122 Där framgår det tydligt hur Gustav 

III var med och banade väg för det dynamiska och moraliska 1800-talet, även om det ibland 

betydde att han trampade på fel fötter.  

 

 

 

115  Mansén, 2011, S. 22 
116 Mansén, 2011, S. 24 
117 Mansén, 2011, S. 77 
118 Mansén, 2011, S. 80 
119 Mansén, 2011, S. 88 
120 Mansén, 2011, S. 348 
121 Mansén, 2011, S. 348 
122 Mansén, 2011, S. 632 
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2.3.4 Analys   

Under den tredje tidsperioden tonas den positiva och negativa bilden ner och läsaren får en mer 

objektiv bild av kungen. Det vetenskapliga syftet blir nu mer tydligt än tidigare perioder. Läsaren 

kan fortfarande uppfatta författarnas egna värderingar, men inte lika tydligt som i första 

tidsperioden. Häger, Gunnar och Mansén har valt att fokusera på olika händelser under Gustav 

III:s regeringstid, vilket resulterar i att författarnas värderingar syns under olika perioder av Gustav 

III:s liv.  

 

I Bengt-Åke Häger text får det politiska läget i Sverige mycket mer plats än framställningen av 

Gustav III som person och regent. En skillnad mellan den tredje tidsperioden och de tidigare är 

att statskuppen i Hägers bok beskrivs mer saklig. Beskrivningarna av statskuppen har nu ett tydligt 

vetenskapligt bruk, tillskillnad från de andra tidsperioderna där författarna använder statskuppen 

som en markör för deras åsikter mot Gustav III. I de tidigare verken används mer av ett 

känsloladdat språk än i denna tidsperioden. Boken tar däremot en tydlig ställning mot det ryska 

kriget som Gustav III anförde. Detta gör författaren genom att beskriva kriget väldigt bildlig och 

uttrycksfullt. Häger vill åskådliggöra sin ställning mot det ryska kriget genom att byta från ett 

formellt till informellt språk.  

 Den andra författaren Gunnar Hedin har skrivit det verket som innehåller allra minst om Gustav 

III, vilket kan antyda på att Gunnar Hedin inte anser att kungens historia har någon stor betydelse 

för den svenska historien. Dock är detta bara min uppfattning, det kan vara att det inte fanns 

utrymme för mer men Hedin har valt att lägga fokusen på den politiska karriären som Gustav III 

hade. Hedin är även den författaren som av de alla nio i studien som använder sig mest av det 

vetenskapliga bruket. Hedin väljer att presentera Gustav III som en kulturperson. Genom att bygga 

upp olika scener för kultur, har Gustav III bidragit med ett mer kultiverat Sverige. 

 

 När det handlar om de politiska gärningarna, framför allt statskuppen 1772, syns författarens egna 

åsikter mer. Detta syns då statskuppen beskrivs på ett väldigt målande sätt medans andra perioder 

i Gustav III:s liv beskrivs mer sakligt. Av Hedins sammanlagda fem sidor om Gustav III får läsarna 

en indikation om att statskuppen 1772 var viktigt för den gustavianska tiden. Den sista författaren 

Elisabeth Mansén har till skillnad från de andra författarna i de tidigare verken valt att skriva mer 

om Gustav III som person och kung. Anledningen till detta kan bero på att det har funnits en lucka 

i faktaböcker om hur Gustav III var som person. I denna studien har alla de andra verken valt att 

prioritera sina texter om Gustav III:s politiska gärningar.   
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 Inom tidsramen 1999–2011 tonas de olika bruken ner i jämförande med de två tidigare 

tidsperioderna. Författarna använder ett mer vetenskapligt förhållningssätt. Det vetenskapliga 

historiebruket kommer fram mer så syftet med verken är att skapa en allmän sanning. Detta är inte 

lika påtagligt som tidigare författare, men det vetenskapliga bruket, från Gustav III:s död från till 

2011. Från att vara mer frånvarande under den första tidsperioden till att bli mer synligt under den 

sista tidsperioden. Historieforskningen utvecklades till att bli mer vetenskapligt och professionell 

med metoder, teorier och hårdare källkritik. Det är inte bara inom det vetenskapliga bruket som 

man ser en förändring över tid, utan även i de tidigare tidsperioderna där den ideologiska linjen 

viktig för författaren att påvisa. I den tredje tidsperioden har det ideologiska bruket bytts ut mot 

ett mer moraliskt bruk. Detta syns i Manséns tydliga kritik mot Gustav III:s köp av ön Saint- 

Bartélemy. Av den anledningen använder författarna det moraliska bruket som en vägvisare.  

Genom att göra en anmärkning tydligt mot Gustav III och beskriver hur kungen blev rik på 

slavhandel. Detta trots att Sverige inte var en aktiv del av slavhandeln som ägde runt då. Mansén 

ifrågasätter hur Sverige agerade under denna historiska tiden. Läsarna får ta del av en framställning 

som ifrågasätter de tidigare beskrivningen av Gustav III.  

 

Genom Bengt-Åke Häger får läsarna ta del av en kritik som inte har presenterats innan om det 

ryska kriget. Det moraliska bruket kommer fram genom att ifrågasätta och kritisera hur Gustav III 

startade kriget mot Ryssland och diskuterar om det bara för att tysta ner klagomålen. Det moraliska 

bruket kommer fram genom att förtrycka folket genom en förtryckt historia. Detta verk är det 

första som tar upp de kritiska med kriget och ingen annan författare i denna studie visar upp den 

porträtteringen av kriget. Häger visar upp hur människor som krigade i kriget vara offer för ett spel 

för att bli omtyckt hos adeln. I citatet ”Sverige (under en fåkunnig menighets ursinniga fröjderop) 

i bojor för Gustav III:s fötter”123 anspelar återigen det moraliska bruket genom att antyda att 

Sverige var i fast i Gustav III bojor. Författaren Häger vill då lyfta upp detta och ge kritik mot 

Gustav III:s agerande.  

 

I Manséns text får slavhandeln en ny dimension som är mer lagd åt det moraliska hållet. Ingen 

tidigare författare i denna studien nämner Sveriges involvering i slavhandeln. Faktaböckerna väljer 

att fokusera mer på statskuppen och inte en mörk fläck som slavhandeln.   

Beskrivningen och bilden som har framställts av Gustav III mellan åren 1860–2011 har förändrats. 

Precis som Ulf Zander har visat i sin bok om svensk historiekultur påverkas historieframställningen 

av skilda slag av sin samtid på olika sätt. När vårt samhälles normer och värderingar förändras så 

 

123 Se avsnitt Gunnar Hedin  
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påverkas därmed också tolkningarna av det förflutna. Detta menar även Leif Landen och Ulf 

Zander124 på i sina forskningar. Det kan ses som en förklaring till varför framställningen av Gustav 

III har förändrats över tid. Det vetenskapliga bruket kommer fram mer hos författarna och de är 

angelägna om att få fram en allmän sanning inom denna tidsperioden, dock har bruket kantats av 

det moraliska bruket  

En tydlig förändring som kan ses i faktaböckerna är hur författarnas egna värderingar påverkar 

framställningen. Den första boken från år 1860 målar upp en bild av Gustav III utifrån författarens 

egna värderingar, till skillnad från boken år 2011 där framställningen av Gustav III är mindre 

påverkad av värderingarna från författaren. Detta har påverkat bilden av Gustav III mellan åren 

1860–2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 Se Tidigare forskning avsnittet  
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3.Slutsats  

 
Nedan presenteras de slutsatser som ska svara på studiens frågeställningar.  
 
 
Hur skildras Gustav III:s personlighet i verk om Sveriges historia?  

 

En genomgående trend hos författarna är att personligheten får utrymme i beskrivningen av 

Gustav III. Detta kan vara detta vara problematiskt eftersom vi inte kan veta hurdan han var som 

person, endast hur han har beskrivits av andra.  De framställningar om Gustav III:s personlighet 

som har framkommit i texterna handlar om hans kärlek till kulturen och inspirationen från 

Frankrike.  Det var framför allt under den andra tidsperioden som kulturen fick en mer betydande 

roll i beskrivningen av Gustav III. Detta är en spegling på författarens samtid när verken skrivs.  

Att presentera ett syfte med sitt verk är viktigare än att ge hela sanningen.  Han har blivit kallad allt 

från storslagen regent till enväldig ledare. Av detta valdes titeln En svensk solkonung med fläckar, vilket 

innebär att han var en regent som både var beundrat och föraktad.  

 

Hur förändras beskrivningarna av Gustav III under perioden 1860–2011? 

 

Alla verken i denna studien har hanterat statskuppen 1772. Det är den mest omskrivna politiska 

händelsen som författarna skriver om. Statskuppen som Gustav III genomförde 1772 beskrivs som 

en positiv händelse. Författarnas egna värderingar har färgat framställningen, vilket i sin tur leder 

till att beskrivningen av statskuppen har vissa skillnader. Författarna inom den första tidsperioden 

har beskrivit statskuppen som en högtidsdag, medans författarna i de övriga tidsperioderna har en 

mer objektiv bild över statskuppen. Författarna är påverkade av sin samtid och har haft tydliga 

målbilder när de framställer Gustav III:s politiska gärningar. Det sker en skiftning i framställningen 

av Gustav III:s politiska gärningar, där bilden först beskrivs som positiv för att sedan beskriva 

kungen som tyrann efter den nya regeringsformen.  
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Vilka historiebruk kan urskiljas i beskrivningarna om Gustav III och hans tid?  
 
 Hur författaren förhåller sig till Gustav III har också påverkat vilket historiskt bruk som använts 

i texterna. Då författarna var påverkade av deras samtid var förändringen över tid nödvändig för 

denna studie, då det konkretiserade framställningen av Gustav III. Precis som författarna i den 

tidigare forskningen påpekar går det att uppfatta att författarna har valt ut de bitar av historien som 

passar deras syfte.  

 
 Dessa moraliska historiebruket är exempel på hur författarna tar ställning till aspekter i historia 

som inte tidigare var tillåtligt. Leif Landen påvisar detta också i sin bok, då han menar på att det 

var en tid efter kungens död som den kritiska bilden kom fram. Landen menar också att ny 

information leder till att framställningen av Gustav III alltid kommer att förändras. Författarna 

påstår att de är objektiva i sina texter, då de tillhör utbildningskultur, men enlig Leif Landen, Ulf 

Zander och Helene Buhre är det omöjligt. Moraliska, ideologiska, vetenskapliga och politiska bruk 

kommer alltid vara med i författarnas framställningar av historiska händelser eller personer. 

Historia är kopplat till känslor och värderingar, vilket syns i materialet från 1860 till 2011. 

Värderingarna syns mer hos författarna under den första tidsperioden och mindre hos författarna 

i den sista tidsperioden. Däremot sker det en skiftning inom det vetenskapliga bruket, då 

värderingarna tonas ner, tar det vetenskapliga bruket mer plats i texterna.  

 

Forskningen har visat på hur människor brukar historia samt varför de gör det. Av den 

anledningen har forskningen bidragit till forskningen. Däremot har det öppnat upp ett intresse till 

vidare studie. Denna uppsats undersöker en kultur enligt Rüsens teori om historiekultur. Genom 

att undersöka de andra två kulturerna som minnes och populärkultur hade gett ytligare flera 

dimensioner till forskningen kring Gustav III.  
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