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On the Stage Painting of Louis Jean Desprez and the Cultural Policy of Gustaf III 

 

The vision of king Gustaf III, a man of refined culture, was to raise Sweden to be a European 

country of cultural importance, the political status as Great Power having been lost in the wars 

of Karl XII. One important part of the king’s cultural policy was opera theatre, this being a 

final cultural goal as well as a means for revitalizing the Swedish language and identity. 

Being work of many arts opera demanded masters of different skills. The interest of this paper 

is to study the importance of the contribution to Swedish stage painting by the famous French 

stage painter Louis Jean Desprez, in Sweden 1784-to his death 1804, and qualify his 

importance for the cultural policy of king Gustaf III. In interpreting pictures of several scenes 

of the success opera Gustaf Wasa, the story of the paintings in clarifying and deepening the 

content of the opera points to the substance of the kings cultural policy. Main factors of this 

were righteousness, justice, solidarity with one’s country, readiness to sacrify oneself for king 

and country, obedience to parents and superiors, the king by the grace of God being a father 

for his people, the first citizen of the country and a moral example. In analyzing the pictures 

of the stage painting of Desprez, inspired by abstract artists Mondrian, Malevich and Rothko 

the paper develops a new system of interpretation which together with the traditional form of 

interpretation constitutes a new deeper method of interpretation. This shows that the stage 

painting of Louis Jean Desprez was important to the cultural policy of Gustaf III. 
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1. Inledning 

I Gustaf III:s nationella projekt att bygga upp en nationell identitet, ett starkt Sverige, var 

kungens kulturpolitik en viktig del. Uppsatsen handlar om teaterdekoratören Louis Jean 

Desprez’ plats och roll i Gustaf III:s kulturpolitik. Det rör sig här om att tolka bilder av 

Desprez’ dekor och utröna hur budskapet i Gustaf III:s kulturpolitik gestaltas genom 

operorna, och hur dekoren förstärker detta budskap.  

 Uppsatsen vill också undersöka huruvida en tids konstverk kan tolkas och tas 

emot med en annan tids konstteoretiska grepp. Bilder har tillkommit under olika premisser 

hos konstnärer vid olika tider och med inriktning på den tidens åskådare. Ett konstverk 

framställs alltid i en tid och i denna tids kontext. Ett speciellt problem är konstnärens kontext. 

Konstnärens tidsaspekt är viktig. Gjorde Louis Jean Desprez sin dekor, t ex Rikssalen, i 

relation till exakt den tid i vilken den framställdes, 1786 och med den tidens syn på teater och 

opera, och i så fall vems eller vilkas syn. Eller framställdes den i relation till framtiden, med 

utgångspunkt i den mycket nära kontakten med uppdragsgivaren Gustaf III och kungens 

nationella projekt vari kungens framtidsinriktade kulturpolitik med teater och därmed 

teaterdekorationer var väsentlig. Detta visionära synsätt på kulturpolitik och teater delades 

inte av alla.
1
 Tidens kontext när det gällde mottagandet av innehållet i kulturpolitiken var inte 

entydigt. Samma resonemang om kontexten kunde föras när det gällde mottagaren som när 

det gällde konstnären och dennes kontext. Hade konstnären och åskådarna olika uppfattning 

om kontexten och olika syn på tiden i vilken konstverket producerades och mottogs. Det 

handlade också om huruvida konstnären och mottagaren hade en medveten historisk syn och i 

så fall vilken eller en visionär framåtriktad syn och i så fall hurudan.  

 Vilken roll spelade den teoretiska samhällssyn och konstsyn som 

beställaren/konstnären respektive åskådaren hade.
2
 Jämför t.ex. med attityden till Gustave 

Courbets Stenhackarna. Synen på detta verk rörde sig från att det var en ointressant målning, 

som visade människor ur vad som betraktades som ”låg klass” som inte förtjänade att 

                                                 
1
 Se änkedrottningens syn på opera, En gustaviansk dagbok: Johan Fischerströms anteckningar för året 1773. 

Utgivna och kommenterade av Gustaf Näsström (Stockholm: Bröderna Lagerström, 1951), s. 109. 

Den danske ambassadörens syn i, Agne Beijer, Drottningholms slottsteater på Lovisa Ulrikas och Gustaf III:s 

tid, Drottningholms Teatermuseum, Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms kommun 42 (Stockholm: 

Liber förlag, 1981), s. 205 f, 

Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok II 1783-1788, öfversatt och utgifven af Carl Carlson Bonde (Stockholm:  

P.A. Norstedt & Söner, 1911), s. 11-16. 

Gustaf Johan Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof: Första delen. Journal för åren 1776 

och 1779 samt berättelse om svenska teaterns uppkomst, utgifna af D:r E.V. Montan (Stockholm: P.A. Norstedt 

& Söners Förlag, 1877) s. 217. 

Gustave III par ses lettres, édition par Gunnar von Proschwitz (Stockholm: Norstedts, Paris: Jean Touzot, 1986) 

62, s. 143, et al. 
2
 Jämför Howard S. Becker, Art Worlds (Berkeley, Los Angeles etc.: University of California Press, 1984). 
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avbildas, till att uppskattas som ett verk som lyfte fram en viktig social människosyn om alla 

människors rätt till ett värdigt liv och att ingen skulle behöva slita ihjäl sig när det fanns 

maskiner som kunde användas. Detta hävdades med en ny konstnärlig realism. 

 Bilder från dekoren i operan Gustaf Wasa kommer att undersökas. Kan bilderna 

undersökas effektivt med traditionellt tolkningssystem eller skulle det vara till nytta att 

utveckla detta. Frågan är om det är möjligt att komma djupare med bildtolkningen mot 

bakgrund också av nyare konst, konstteori och med ett nyare tolkningssystem. Är det möjligt 

att dels finna mening i bildens helhet traditionellt tolkad med Jan-Gunnar Sjölins teori, och 

dels att behandla scenbilderna med ett nyare tolkningssystem. Är det lämpligt för uppsatsen 

att behandla de dekorer av Louis Jean Desprez, som kommer att redogöras för i kapitel 7, med 

traditionell tolkningsmetod och dessutom med inspiration också från moderna konstnärer. 

Uppsatsen kommer att pröva att utveckla en teori om att betrakta bilder av Desprez’ dekor och 

tolka vardera av dessa bilder dels på traditionellt sätt som en helhet i sig. Detta görs i 7. 1. 

Dels kommer uppsatsen att se varje verk som sammansatt av olika abstrakta delar som 

tillsammans utgör bildens helhet. Uppsatsen kommer att betrakta bildernas delar, som 

abstrakta bilder väsentliga i sig och så söka bildens centrum som uppsatsen kallar, bilden i 

bilden. Uppsatsen kommer därvid att analysera bilderna enligt nyare konstteori och tolkning 

med inspiration från vissa moderna abstrakta konstnärer, Piet Mondrian, Kasimir Malevich 

och Mark Rothko i 7. 2. Det traditionella tolkningssystemet och detta nyare system 

tillsammans benämner uppsatsen den nya tolkningsmodellen. 

2. Syfte och frågeställning 

Gustaf III:s nationella projekt innebar att följa upp kungens statskupp 1772, genom vilken 

kungen ansåg att han hade räddat landet från oordning, envälde och aristokrati. Det nationella 

projektet handlade om att ena folket under kungens ledning och att hos folket utveckla en 

stark nationell identitet.
3
 Ett medel för detta var kulturpolitik. I detta hade teater, främst opera 

en väsentlig roll. Gustaf III kallade Europas främsta teaterdekoratör Louis Jean Desprez till 

Sverige för att höja standarden på Operans teaterdekor. Uppsatsen önskar belysa den 

betydelse konstnären och konsten kan ha i samhället. Detta görs genom att som exempel lyfta 

fram Louis Jean Desprez, som 1784 utsetts att förestå arbetet med dekorationerna vid Operan 

i Stockholm. Uppsatsen kommer att analysera bilder av Desprez’ dekor mot bakgrund av 

Gustaf III:s kulturpolitik och nationella projekt, den kontext i vilken Desprez skulle fungera 

                                                 
3
 Sten Lindroth Svensk lärdomshistoria: Gustavianska tiden, utgiven av Gunnar Eriksson (Stockholm: P.A. 

Norstedt & Söners förlag, 1981), s. 170 ff. 
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som konstnärlig ledare för dekoren på Operan. Vilken betydelse hade Louis Jean Desprez i 

Gustaf III:s kulturpolitik, som var en väsentlig del av det nationella projektet. Vilken 

betydelse hade berättelsen i operan. Vilken roll hade dekoren i operans berättelse. Kunde 

Louis Jean Desprez’ dekor framföra en berättelse som kunde betona och förtydliga berättelsen 

i operan och därmed förstärka innehållet i Gustaf III:s kulturpolitik. Detta skulle kunna vara 

ett exempel på konstens och konstnärens roll och plats i samhället. För att kunna belysa detta 

behöver analysredskapen när det gäller tolkning av bilderna av Desprez’ dekor utvecklas. 

3. Disposition och metod 

För att kunna belysa Louis Jean Desprez’ betydelse i Gustaf III:s kulturpolitik behöver 

Desprez’ operadekor grundligt tolkas och analyseras. Det gäller dels att lyfta fram detta mot 

bakgrund av huvudinnehållet i Gustaf III:s kulturpolitik för att tydliggöra den kontext inom 

vilken Desprez verkade och som är väsentlig för tolkningen. Dels handlar det om själva 

metoden för tolkning. Analysen har gjorts med utgångspunkt från bilder av Desprez’ dekor. 

Dessa tolkas dels traditionellt.
4
 Dessutom undersöks ett nytt tolkningssystem för att renodla 

det synsätt som inspirerats av abstrakta konstnärer som genom att bortse ifrån representationer 

inte störs av sådana utan kan gå djupare i bilden och finna mänskliga känslor, belysa 

existentiella frågor och tolka bilden med utgångspunkt från att bilden läser åskådaren. 

 Först behandlas begrepp och definitioner samt bildernas status. Därefter ges en 

forskningsöversikt och presenteras material. Teoretiska utgångspunkter för uppsatsen och 

Gustaf III:s och Desprez’ kontext framläggs. Kulturpolitik i princip diskuteras som bakgrund 

till Gustaf III:s kulturpolitik. Desprez’ dekor tolkas med utgångspunkt i scener i operan 

Gustaf Wasa och några scener i andra operor. Tolkningen görs dels med traditionellt system 

och dels med ett nytt system. Dessa utgör tillsammans den nya tolkningsmodellen som 

innebär en omfattande tolkning som analyseras och utvärderas med hänsyn till syftet. 

3. 1. Begrepp och definitioner  

Under Gustaf III:s tid användes begreppet dekor eller dekoration.
5
 Scenografi betecknade då 

ett sätt att måla. Uppsatsen kommer att använda dekor och dekoration för verksamheten på 

1700-talet. Hela scenbilden kommer just att kallas så. Begreppet scenografi används för att 

beteckna nutid eller utan tidsanknytning.  

                                                 
4
 Att tolka bilder, red. Jan-Gunnar Sjölin, (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 46-193. 

5
 Hans Öjmyr, Kungliga teaterns scenografi under 1800-talet, Eidos nr. 5 Skrifter från Konstvetenskapliga 

institutionen vid Stockholms universitet (diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2002), s. 24 f. 
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 Operans officiella namn var 1773-1782 Kongl. Svenska Operan. Namnet 1782-

1806 var Kongl. Operan. Uppsatsen använder för Operan under Gustaf III:s tid Kongl. 

Operan. Från 1908 betecknades teatern Kungliga Teatern och nu Kungliga Operan. När 

främst verksamheten avses begagnas också Operan eller operan.
6
 

 Stavning av namn följer i princip Svenska skrivregler.
7
 Men när det gäller 

Gustaf III följs inte skrivreglerna utan kung Gustaf III skrivs på detta sätt eftersom texten 

handlar om 1700-talet och Gustaf III. Denna skrivning var den som kungen själv använde. I 

titlar på pjäser och operor samt personer som förekommer i dessa används den stavning som 

finns i förlagan. När det refereras till personer ur pjäser och operor används i uppsatstexten 

pjäsernas och operornas stavning. Detta betyder att befriaren skrivs Gustaf Wasa. Den danske 

kungen skrivs emellertid Kristian då detta dels följer skrivreglarna och dels är den skrivning 

som är allmänt bekant för att beteckna den danske kungen. Namnet De la Gardie skrivs på 

detta sätt. von stavas så med versaler i början på huvudordet. 

 Jan-Gunnar Sjölin har i den omfattande inledningen till Att tolka bilder 

presenterat tolkning. Uppsatsen använder Sjölins sätt att tolka. Detta kallar uppsatsen för det 

traditionella tolkningssystemet. Det nya som uppsatsen prövar är en tolkning som utgår från 

inspiration från tre abstrakta konstnärer. Denna tolkning kallas det nya tolkningssystemet. 

Dessa två system tillsammans det traditionella och det nya tolkningssystemet utgör begreppet 

den nya tolkningsmodellen som uppsatsen presenterar och använder i sin analys. 

3. 2. Material för att tolka Louis Jean Desprez’ teaterdekor 

Inga modeller av Desprez teaterdekorationer finns bevarade. Nästan inga orginalskisser av 

Desprez finns men kopior, grafik, reproduktioner. Teatermuseet har en mapp med ett trettiotal 

skisser som är inköpt till museet som original. Detta är osäkert. Några synes kunna vara 

original. Några är det förmodligen inte. Det är osäkert när det gäller några.  

 Det finns på Teatermuseet en skiss av Desprez av Friggas tempel. 

Nationalmuseum har en originalskiss av De la Gardies trädgård. Originaldekoren till 

Drottning Christina finns på Gripsholms slottsteater. Till Gustaf Wasa finns få original. En 

original dräktskiss av Desprez finns på Nationalmuseum till geniern som med två lagerkransar 

i händerna skall bekransa Gustaf Wasa med segerns och ärans kransar. Två dräktskisser av 

soldater som kan vara original av Desprez finns i Stifts och landsbiblioteket i Linköping. Flera 

kopior av Desprez’ skisser finns utförda av Desprez’ elev Per Estenberg. En intressant 

                                                 
6
 Nationalencyklopedin, Elfte bandet (Höganäs: Bra böcker, 1993), s. 527. 

7
 Svenska skrivregler, Svenska språknämnden, redaktion Sara Santesson (Stockholm: Liber, 2005), s. 63 f. 
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akvarell finns av en okänd amatör som efter att ha sett en föreställning av operan Gustaf Wasa 

målade dekoren till ”Ett hvalf under slottet i Stockholm” så som den personen upplevde att 

dekoren verkligen var. Denna bild visar en mycket enklare dekor än den typ som 

originalskisser och kopior av sådana visar. De skisser som Desprez framställde och som 

kopierades och som vi främst har att arbeta med var egentligen inte dekorskisser för att 

användas som underlag till att tillverka dekoren i ateljén eller verkstaden. De var mer att 

betrakta som idéskisser och konstverk som bar fram den stämning och atmosfär som skulle 

gestaltas i dekoren. De var ofta scenbilder där både dekor och artister framställdes och som 

lyfte fram Desprez’ Bibiena inspiration.
 8

 Detta byggde på att dekor och artister hörde 

samman. Dekor var inte bara en ram för att fyllas med artister utan dekorens berättelse 

tillsammans med artisterna uttryckte, förtydligade och fördjupade scenens berättelse.  

 Uppsatsen har i sin tolkning av Louis Jean Desprez’ dekor utgått från 

reproduktioner. Det hade varit lämpligt att utgå ifrån Desprez’ originalskisser. Men sådana 

finns knappast att tillgå. Kopior finns. Skisser och kopior finns reproducerade och 

avfotograferade i litteraturen. De bilder som finns i olika skrifter är olika. Frågan är vilken av 

dessa reproduktioner som bäst representerar originalet och som därför bör ligga till grund för 

tolkning. Uppsatsen har bland tillgängliga reproduktioner i princip valt ut den som är störst 

och därför tydligast. Men ibland har inte något sådant val varit möjligt utan det har gällt att 

arbeta med tillgänglig bild. Frågan om original och kopia är, när det gäller skisser till dekor, 

av begränsad omfattning jämfört med de problem som finns när det gäller kopior av 

oljemålningar, tryck med metoder som inte ger något original och de nya elektroniska och 

andra konstmetoderna. Men denna fråga bör analyseras ytterligare.
9
 Det är användbart att 

bruka reproduktionerna eftersom undersökningen i huvudsak handlar om tolkningsmetoder 

och kopior av dekorskisser inte kan tolkas på samma sätt som t. ex. en oljemålning. 

4. Forskningsöversikt och litteratur  

Någon litteratur som direkt behandlar Louis Jean Desprez som dekoratör och hans betydelse 

för Gustaf III:s kulturpolitik har inte gått att finna. Uppsatsförfattaren har haft nytta av sina 

arbeten, Moi et Desprez: Om Louis Jean Desprez’ teaterdekorationer och Gustaf III:s 

nationella projekt, och Kungliga Baletten Operan Stockholm: processen att besluta repertoar 

                                                 
8
 Per Bjurström, Teaterdekoration i Sverige (Stockholm: Natur och kultur, 1964), s. 39 f. 

Oscar G. Brocket, Franklin J. Hildy, History of the Theatre (Boston, New York etc.: Allyn and Bacon, 2003), s. 

242 ff. 
9
 Walter Benjamin, ”The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”, Art in Theory: 1900-2000: An 

Anthology of Changing Ideas, edited by Charles Harrison, & Paul Wood, (Malden, MA, Oxford, etc: Blackwell 

Publishing, 2008), s. 520 -527. 
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under Gustaf III:s och Madeleine Onnes tid.
10

 Hans Öjmyr visar i sin avhandling Kungliga 

teaterns scenografi under 1800-talet Desprez’ betydelse som förnyare av svensk 

teaterdekoration.
11

 Per Bjurström behandlar i Teaterdekoration i Sverige teaterdekoration 

under olika epoker.
12

 I Louis Jean Desprez: tecknare, teaterkonstnär, arkitekt publicerade 

Magnus Olausson, Barbro Stribolt och Ulf Cederlöf m.fl. väsentligt material.
13

 Nils Wollin 

har 1936 skrivit en gedigen monografi om Louis Jean Desprez.
14

 Barbro Stribolt har i Scenery 

from Swedish Court Theatres behandlat Desprez’ dekor på Gripsholm och Drottningholm.
15

 

Desprez ritade även kostymer. Rut Erikssons avhandling behandlar En kostymhistorisk studie 

kring Kungl. Teaterns repertoar från gustaviansk tid till nationalromantikens genombrott.
16

 

Marie-Christine Skunke och Anna Ivarsdotter, har analyserat Svenska operans födelse.
17

 

Gustavian Opera: Swedish Opera, Dance and Theatre 1771-1809 ger en analys från olika 

betraktelsesätt.
18

 Professorn i teatervetenskap vid Stockholms universitet, Willmar Sauter har 

identifierat och analyserat teater som begrepp och struktur i Theatrical Events: Borders 

Dynamics Frames och i Eventness: A Concept of the Theatrical Event.
19

 Jeanette Wetterström 

har i sin avhandling Stor opera små pengar. Ett operativt företag och dess ledningshistoria 

behandlat Operan.
20

 K.G. Strömbeck och Sune Hofsten har skrivit om Kungliga Teatern 

Repertoar 1773-1973: Opera, operett, sångspel. Balett.
21

 Michael Harvey, har i The History 

                                                 
10

 Lillemor Erlander, Moi et Desprez: Om Louis Jean Desprez’ teaterdekorationer och Gustaf III:s nationella 

projekt, C-uppsats, HT 08, Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Konstvetenskap 

och visuell kommunikation. 

Lillemor Erlander, Kungliga Baletten Operan Stockholm: processen att besluta repertoar under Gustaf III:s och 

Madeleine Onnes tid, Masteruppsats, Nordiskt magisterprogram i dansvetenskap (NoMAds), Vårterminen 2007, 

Stockholms universitet. 
11

 Hans Öjmyr, 2002. 
12

 Per Bjurström, 1964. 
13

 Louis Jean Desprez: Tecknare, teaterkonstnär, arkitekt, Nationalmusei utställningskatalog nr 550 (Stockholm: 

Nationalmuseum, 1992). 
14

 Nils G. Wollin, Desprez i Sverige: Louis Jean Desprez’ verksamhet 1784-1804, Sveriges Allmänna 

konstförenings publikation XLV (Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1936). 
15

 Barbro Stribolt, Scenery from Swedish Court Theatres Drottningholm and Gripsholm. Monographs published 

by the City of Stockholm 162 (Stockholm: Stockholmia Förlag, Drottningholms Teatermuseum, 2002). 
16

 Rut Erikssson, En kostymhistorisk studie kring Kungl. Teaterns repertoar från gustaviansk tid till 

nationalromantikens genombrott (diss. Stockholm: Institutionen för Teater- och filmvetenskap, 1974). 
17

Marie-Christine Skunke, Anna Ivarsdotter, Svenska operans födelse: Studier i gustaviansk musikdramatik 

(Stockholm: Atlantis, 1998). 
18

 Gustavian Opera: An Interdisciplinary Reader in Swedish Opera, Dance and Theatre 1771-1809, Publication 

Issued by the Royal Swedish Academy of Music NO. 66 (Stockholm: Royal Swedish Academy of Music, 1991). 
19

 Willmar Sauter, Eventness: A Concept of the Theatrical Event (Stockholm: Stiftelsen för utgivning av 

teatervetenskapiga studier, 2006). 

Willmar Sauter, “Introducing the Theatrical Event”, Theatrical Events: Borders Dynamics Frames, editorial 

committee Vicky Ann Cremona, Peter Eversman etc. (Amsterdam, New York: Rodopi, 2004). 
20

 Jeanette Wetterström, Stor opera små pengar. Ett operativt företag och dess ledningshistoria (diss. 

Stockholm: Carlssons, 2001). 
21

 K. G. Strömbeck och Sune Hofsten, Kungliga Teatern Repertoar 1773-1973: Opera, operett, sångspel. Balett, 

Skrifter från Operan nr 1, redaktion Klas Ralf (Stockholm: Kungliga Teatern, 1974). Skriften om personhistorik 
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of the Gripsholm Castle Theatre During the Reign of Gustav III of Sweden analyserat en av de 

kungliga teatrarna, Gripsholm där Desprez hade premiär på sin första föreställning.
22

 

 I litteratur om Gustaf III och hans tid och speciellt dennes verksamhet med 

teater ingår material om Louis Jean Desprez. Äldre litteratur med glorifierande eller 

moraliserande syn på kungen har uppsatsen inte använt. En vändpunkt i Gustaf III 

forskningen kom vid Svenska Akademiens 200-årsjubileum i och med professorns och 

akademiledamoten Erik Lönnroths Den stora rollen: Kung Gustaf III spelad av honom själv.
23

 

Lönnroth har avstått från att bruka memoarer och dagböcker för att inte påverkas av dessas 

verklighetstolkningar. Leif Landen nyanserar Lönnroths synsätt i Gustaf III: En biografi 

genom att bland annat använda både memoarer och brev.
24

 Gunnar von Proschwitz har i 

Gustaf III: Mannen bakom myten presenterat ett självporträtt av Gustaf III i brevform.
25

 Den 

historiska synen på Gustaf III hos olika författare diskuteras i Lönnroth 1986.
26

 Den nya 

historiesynen tydliggörs i Keith Jenkins 2003, Alun Munslow 1997 och 2003 samt David E. 

Nye 1983.
27

 I brev, dagböcker, memoarer och biografier finns material både direkt om Louis 

Jean Desprez och om Gustaf III och dennes tid. Dagböcker har skrivits av hertiginnan Hedvig 

Elisabet Charlotta, Gustaf Johan Ehrensvärd, Johan Fischerström och Fredrik Axel von Fersen 

med flera. 
28

 Material av denna typ använder uppsatsen med det nya historietänkandets syn på 

                                                                                                                                                         
under denna tid som ställts i utsikt till att utkomma 1975, har ej gått att finna. Enligt Sveriges Teatermuseum är 

den förmodligen inte utgiven. 
22

 Michael Harvey, The History of the Gripsholm Castle Theatre During the Reign of Gustav III of Sweden (diss. 

University of Minnesota 1969, Ann Arbor, Michigan: University Microfilms International, 1976). 

De fyra kungliga teatrarna var Kongl. Operan, Drottningholms slottsteater, Gripsholms slottsteater och 

Ulriksdals slottsteater.  
23

 Erik Lönnroth, Den stora rollen: Kung Gustaf III spelad av honom själv, Svenska Akademien 200 år 

(Stockholm: Norstedts, 1986). 
24

 Leif Landen, Gustaf III: En biografi (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2004). 
25

 Gustav III: Mannen bakom myten, Ett självporträtt i brevform presenterat av Gunnar von Proschwitz 

(Höganäs: Förlagsaktiebolaget Wiken, 1992). 
26

 Erik Lönnroth, 1986, s. 1 ff. 
27

 Keith Jenkins, Refiguring History: New thoughts on an old discipline (London and New York: Routledge, 

2003). 

Alun Munslow, Deconstructing History (London and New York: Routledge, 1997). 

Alun Munslow, The New History (Harlow, England, London etc.: Pearson Longman, 2003). 

David E. Nye, The Invented Self: An Anti-biography, from documents of Thomas A. Edison (Odense: Odense 

University Press, 1983). 
28

 Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok I 1775-1782, öfversatt och utgifven af Carl Carlson Bonde (Stockholm: 

P.A. Norstedt & Söner, 1908). 

Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok II 1783-1788, öfversatt och utgifven af Carl Carlson Bonde (Stockholm: 

P.A. Norstedt & Söner, 1911). 

Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok III 1789-1792, öfversatt och utgifven af Carl Carlson Bonde (Stockholm: 

P. A. Norstedt & Söner, 1907). 

Gustaf Johan Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof: Första delen. Journal för åren 1776 

och 1779 samt berättelse om svenska teaterns uppkomst, utgifna af D:r E.V. Montan (Stockholm: P.A. Norstedt 

& Söners Förlag, 1877). 
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material och tolkningen av detta. Delar av Gustaf III:s brevväxling finns utgiven, såsom Bref 

rörande teatern under Gustaf III 1788-1792, von Proschwitz’ samling av Gustaf III:s brev i  

Gustaf III: Mannen bakom myten, den franska utgåvan av von Proschwitz, Gustave III par ses 

lettres, samt brevväxlingen mellan Gustaf III och hans kusin ryska kejsarinnan Katarina II. 

Konung Gustaf III:s bref till friherre G. M. Armfelt, är utgivna. Brevväxlingen Carl Gustaf 

Tessin i Paris: Konst och politik är utgiven av Gunnar von Proschwitz. 
 
Joseph Martin Kraus. 

Brev 1776–1792 finns utgivna.
29

 Andra av kungens brev finns i handskrift bland annat i 

Riksarkivet, Operans arkiv och Uppsala universitets bibliotek. Nationalmuseums omfångsrika 

vetenskapligt intressanta utställningar och utställningskataloger ger referenser och kontext.
30

 

Flera avhandlingar finns som tydliggör kontexten i vilken Gustaf III verkade och påverkade.
31

  

                                                                                                                                                         
Gustaf Johan Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof: Andra delen. Journal för år 1780, 

bref och minnen 1770-79 samt ministerdepescher 1980-83, utgifna af D:r E.V. Montan (Stockholm: P.A. 

Norstedt & Söners Förlag, 1878). 

Fredrik Axel von Fersens Historiska skrifter, Tredje delen, utgivna av R. M. Klinkowström (Stockholm: P.A. 

Norstedt & Söner, 1869). 

Fredrik Axel von Fersens Historiska skrifter, Femte och Sjätte delen, utgivna av R. M. Klinkowström 

(Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1870). 

En gustaviansk dagbok: Johan Fischerströms anteckningar för året 1773, utgivna och kommenterade av Gustaf 

Näsström (Stockholm: Bröderna Lagerström, 1951). 
29

 Bref rörande teatern under Gustaf III. 1788-1792, utgifna af Eugène Lewenhaupt (Uppsala: Akademiska 

boktryckeriet Edv. Berling, 1894). 

Gustav III par ses lettres, édition par Gunnar von Proschwitz (Stockholm: Norstedts, Paris: Jean Touzot, 1986). 

Gustav III: Mannen bakom myten, 1992. 

Catherine II et Gustave III: Une correspondence retrouvée, texte établi et commenté par Gunnar von 

Proschwitz, Nationalmuseums skriftserie NS 15, Actes du Musée National (Stockholm: Nationalmuseum, 1998). 

Konung Gustaf III:s bref till friherre G. M. Armfelt, utgifna genom Elof Tegnér (Stockholm: Kongl. Samfundet 

för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia, 1883). 

Joseph Martin Kraus, Brev 1776 – 1792, översättning och kommentarer av Hans Åstrand (Hedemora: Gidlunds 

förlag, 2006). 
30

 Solen och Nordstjärnan: Frankrike och Sverige på 1700-talet, Nationalmusei utställningskatalog no 568 

(Stockholm: Nationalmuseum, Höganäs: Bra Böcker, 1993). 

Katarina den stora & Gustav III, Nationalmusei utställningskatalog NO 610 (Stockholm: Nationalmuseum, 

1998). 

Carl Gustaf Tessin i Paris: Konst och politik. Utg. Gunnar von Proschwitz (Stockholm: Norstedts förlag, 2002). 

Alexander Roslin, Nationalmusei utställningskatalog nr 652 (Stockholm: Nationalmuseum, 2008). 

Gustaf III, Nationalmusei utställningskatalog 367 (Stockholm: Nationalmuseum, 1972). 

1700–tal: Tanke och form i rokokon, Nationalmusei utställningskatalog 423 (Stockholm: Nationalmuseum, 

1980). 

Carl August Ehrensvärd: 1745-180. Tecknaren och arkitekten, Nationalmusei utställningskatalog nr 603 

(Stockholm: Nationalmuseum, 1997). 

Chambers & Adelcrantz, Nationalmusei utställningskatalog nr. 596 (Stockholm: Nationalmuseum, 1997). 

Klädd och oklädd, Nationalmusei utställningskatalog nr 589 (Stockholm: Nationalmuseum, 1996). 

Främlingen dröm eller hot, Nationalmusei utställningskatalog nr 594 (Stockholm: Nationalmuseum, 1996). 

Den Gustavianska Baletten, Dansmusei skrifter nr 27 (Stockholm: Dansmuseet, 1992). 

Lena Rangström m.fl., Modelejon Manligt Mode: 1500-tal 1600-tal 1700-tal (Stockholm: Livrustkammaren, 

Bokförlaget Atlantis, 2002). 

Gustaf III, Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 19, en konstbok från Nationalmuseum , red. Ulf G. 

Johansson (Stockholm: Rabén och Sjögren, 1972). 
31

 Folke Almén, Gustav III och hans rådgivare 1772-1789: Arbetssätt och meningsbrytningar i rådkammare och 

konseljer (diss. Uppsala: Uppsala Universitet, 1940). 

Stig Boberg, Gustav III och tryckfriheten 1774-1787 (diss. Stockholm: Natur och kultur, 1951). 
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5. Teoretiska utgångspunkter  

5. 1. Cultural studies 

Den sociala teoretiska grund som är bas för uppsatsens analys av Louis Jean Desprez’ 

betydelse för Gustaf III:s kulturpolitik bygger på Cultural studies.
32

 Denna sociala teori 

formulerades av Raymond Williams i Culture and Society i England 1958. Cultural studies är 

inte ett enhetligt avgränsat tankesystem utan ett paraplybegrepp som sätter in sociala 

tankesystem i ett totalt samhälleligt sammanhang av utveckling och förändring.
33

 Grunden till 

detta tänkande är synen på kultur. Williams ger tre definitioner på kultur: en allmän process 

av intellektuell, andlig och estetisk utveckling, en särskild livsstil för ett helt folk, och 

teckenfyllda praktiker. Kärnan i Williams analys är att kultur omfattar alla företeelser i ett 

samhälle, i en kultur. Detta innebär att den syn på kultur såsom teckenfyllda praktiker, vilken 

varit den allmänt accepterande kultursynen, utvecklades. Synen på kultur som teckenfyllda 

praktiker innebar det som de nio muserna stod för, måleri, poesi, dans etc. Detta hade 

inneburit att kultur avgränsats till och åtnjutits främst av högre samhällsklasser, alltså hade 

uppfattats som överklasskultur. Williams övergripande syn öppnade för en tolkning med 

hänsynstagande till bland annat klass, makt och genus. Synen på klass det vill säga sociala 

skillnader i samhället väsentliga för ekonomiska och politiska möjligheter och makt ingår i 

detta. Viktigt för Williams analys är att Cultural studies alltid handlar om utveckling och är 

politiskt. Med John Fiske använder uppsatsen Cultural studies till att täcka ”the major social 

category systems [...] as centers of meaning rather than as social categories”
34

 Väsentligt när 

det gäller uppsatsens tolkning av gustavianska periodens kultur är att ett tidsförlopps konst är 

nära relaterad till tidens allmänna levnadssätt och därmed också till estetiska, moraliska och 

sociala förhållanden samt handlingar.
35

 Viktig är också frågan om makt, inflytande och 

system för beslutsfattande i samhället. Det handlar om makt och motstånd.
36

 Huvudfrågan är 

vems makt och för vad. Detta är i Cultural studies viktiga grundläggande tankar.
37

 Gustaf III 

                                                                                                                                                         
Kenneth Awebro, Gustaf III:s räfst med ämbetsmännen 1772-1779 - aktionerna mot landshövdingarna och Göta 

hovrätt (diss. Uppsala: Almqvist & Wiksell International, 1977). 

Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865: Studier rörande det svenska ståndssamhällets 

upplösning (diss. Lund: CWK Gleerup Bokförlag, 1973). 

Carl Arvid Hessler, Stat och religion i upplysningstidens Sverige, Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga 

föreningen i Uppsala: XXXVI, (Uppsala och Stockholm: Almqvist och Wiksells Boktryckeri AB, 1956). 
32

 Raymond Williams The Long Revolution (Harmondsworth: Penguin Books, 1965), s. 57-70. 
33

 Raymond Williams, Culture and Society 1780-1950 (Harmondsworth: Penguin Books, 1968). 

Raymond Williams, Culture and Society: Coleridge to Orwell (London: The Hogarth Press, 1987). 
34

 John Fiske, Understanding Popular Culture (Boston: Unwin Hyman, 1989)b, s. 1. 
35

 Raymond Williams, 1987, s. 130. 
36

 John Fiske, Reading the Popular (Boston, London, etc.: Unwin Hyman, 1989)a, s. 1-12. 

John Fiske, 1989b, s.159. 
37

 Raymond Williams, 1965, s. 57-88. 
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formulerade praktiskt redan 200 år före Williams detta i sitt nationella projekt och i sin 

kulturpolitik som var ett medel i detta projekt. Frågan som är väsentlig är här huruvida beslut 

fattas i nära förhållande till folket eller om det handlar om kulturella makthavare som har 

privilegiet att formulera problem och som genom detta disponerar vad som skulle vara hela 

folkets egendom nämligen kulturen.
38

 Richard Dyer har i Only Entertainment diskuterat 

kulturell makt.
39

 Kritiken av populärkultur behandlas av Herbert Gans.
40

 John Storey 

analyserar populärkultur som en arena för hegemoni i Inventing Popular Culture.
41

 Detta är 

viktigt för att se det som finns i Gustaf III:s kulturpolitik. 

 En viktig teoretisk utgångspunkt för att behandla Gustaf III:s kulturpolitik är vid 

sidan om kungens mediala syn på kulturpolitiken också den finala synen. Här gäller det 

innehållet i och funktionen av kultur också med ett psykologiskt synsätt. Finns kultur med i 

Maslows sociopsykologiska behovstrappa som behandlar mänskliga behov? Amerikanen 

Abraham Maslow presenterade på 1950-talet en motivationsteori. Den utgick ifrån att 

mänskliga behov är ordnade i fem nivåer: 1) kroppsliga behov, 2) trygghetsbehov, 3) 

gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, 4) behov av uppskattning, 5) behov av 

självförverkligande.
42

 Var på denna behovstrappa skall kultur inrangeras? Är kultur ett 

mänskligt behov? Den världsberömde molekylärbiologen Jean-Pierre Changeux har i Du vrai, 

du beau, du bien – une nouvelle approche neuronale diskuterat människohjärnans biologiska 

och sociala disposition för kultur. Changeux kopplar detta också till sin tidigare bok L’homme 

de vérité, där han betonar människans drift att få svar på alla sina frågor för att tillfredsställa 

hjärnans dopaminerga belöningssystem. Changeux hävdar att det finns en biologisk drift att 

lyssna till harmonisk musik och se vackra konstverk, vilket nu kan bekräftas med 

magnetkamera som visar att hjärnans belöningssystem aktiveras vid detta.
43

 Kultur bör enligt 

uppsatsens uppfattning placeras in på människans behovstrappa. Uppsatsen använder 

Williams vida sociologiska definition men också de två övriga. 

                                                 
38

 Morag Shiach, Discourse on Popular Culture: Class, Gender and History in Cultural Analysis, 1730 to the 

Present (Cambridge: Polity Press, 1989), s. 171-197. 
39

 Richard Dyer, Only Entertainment (London and New York: Routledge, 2002), s. 1-9. 
40

 Herbert J.Gans, Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste (New York, Basic 

Books, 1999), s. 29-88. 
41

 John Storey, Inventing Popular Culture (Malden, MA, Oxford etc.: Blackwell Publishing, 2003)s. 48-62. 
42

 Abraham H. Maslow, Maslow on Management (New York, Chicester etc.: John Wiley & Sons, Inc, 1998), s. 

xx. 
43

 Hugo Lagercrantz, ”Kulturhjärnan”, Dagens Nyheter Kultur 8 april 2009, s. 6. 
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5. 2. Ny tolkningsmodell 

En traditionell tolkning kan tydliggöra dekorens innehåll som blir en förstärkning av ett 

teaterverks budskap. Uppsatsen vill undersöka om ett nytt tolkningssystem kan vara en del av 

en ny tolkningsmetod som kan förtydliga detta ytterligare. Med utgångspunkt i inspiration 

från Piet Mondrians, Kasimir Malevichs och Mark Rothkos tänkande och arbete prövar 

uppsatsen att tolka bilder av Desprez’ dekor med ett nytt tolkningssystem. Uppsatsen avser att 

undersöka huruvida vi kan se bilden, uppfatta den och tolka den med hjälp av ett annat 

tolkningssystem än enbart det traditionella. Kan vi med inspiration från abstrakta konstnärer 

uppfatta en del av bilden som dess centrum. Kan en del av en bild avgränsas från resten och 

betraktas och analyseras för sig. 

 Det kan ifrågasättas om 1700-talsverk kan tolkas med inspiration från moderna 

verk. En väsentlig grund för att uppsatsen framhåller att detta kan vara möjligt som en del av 

en ny tolkningsmodell när det gäller analys av 1700-talskonst är att uppsatsförfattaren och 

andra redan nu gör denna dubbla analys, traditionell och ny. Det är svårligen möjligt att som 

konstvetare eller intresserad allmänhet betrakta verk från 1700-talet helt med 1700-tals blick 

och tolkning. Vi ser helheten mot bakgrund av konstvetenskaplig teori och konsthistoria men 

kan inte frigöra oss från den moderna konstens påverkan på oss och vår bildsyn. Att påtala 

moderna konstnärers inspiration för att utröna betydelse och aspekt när det gäller det 

materiella, plastiska, ikoniska och verbala med avseende på uttryck och innehåll är en 

användbar väg för att tydliggöra detta.  

 Uppsatsen har inspirerats av Piet Mondrian, Kasimir Malevich och Mark 

Rothko. Mondrian och Malevich är ledande bland de som utvecklade den abstrakta konsten i 

Europa. De var bland de första moderna europeiska konstnärer som lämnade representationen 

och använde ett helt abstrakt språk. Rothko var centralgestalten i New Yorks konstvärld när 

det gällde abstrakt expressionism.  

 Piet Mondrian utvecklade den nya abstrakta konsten och det underliggande 

tänkandet. Mondrian betonade att det viktiga var att uttrycka relationer plastiskt genom 

motsatser av färg och linjer. I naturalistiska former, färger och linjer är inte plastiska 

relationer tydliga. I ett avbildande grepp skyms form och färg genom tingens krökning och 

kroppslighet. Därför har Mondrian i ökande grad från symbolism, impressionism, post-

impressionism, fauvism och kubism kommit fram till att låta färg och linjer tala för sig själva 

och inte dölja innehållet i verket. Det räcker inte med enbart ett abstrakt språk för att hindra 

det naturalistiska formspråket från att skymma innehållet. Linjespel och färger måste sättas 

samman på ett annat sätt än det naturalistiska. Komposition med gult, rött och blått är ett 
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tydligt exempel på sökandet efter verklighetens inre struktur och harmoni genom en balans av 

motstående krafter. Mondrian var medlem av Teosofiska sällskapet. Mondrian betonade 

förekomsten och behovet av konst i vardagen.
44

 

 Kasimir Malevich sökte befria konsten från objekt som skymde innehållet. 

Malevichs sätt att komponera geometriska former i relation till varandra ledde till dynamisk 

spänning och rörelse. Genom att befria bilderna från objekt och huvudsakligen fokusera på 

formproblem avsåg Malevich att frigöra den grundläggande skönheten i all konst. Detta ledde 

ända fram till målningen Vit kvadrat på vitt. Denna stora målning använde Malevich som fond 

vid den experimentella operan Seger över Solen. Malevich gjorde den kubo-futuristiska 

scenografin och även dräkterna till denna ovanliga opera som framfördes två gånger i St 

Petersburg. Den var en föregångare till de Dada föreställningar som 1916 framfördes i 

Zürich.
45

 Efter 1915 var Malevich den ledande personligheten i avant-gardet i Moskva.  

 New York-skolans konstnärer använde ett abstrakt formspråk för att uttrycka 

mänskliga känslor. Mark Rothko var den ledande av dessa. Rothko hävdade emellertid själv 

bestämt att han inte var någon abstrakt målare och inte var intresserad av färg - eller 

formrelationer eller något annat.
46

 Rothko menade att det för honom enbart handlade om att 

framställa mänskliga existentiella känslor. Rothko ansåg att han kommunicerade dessa 

känsloupplevelser. Människor greps av målningarna. Rothko hävdade: “The people who weep 

before my pictures are having the same religious experience I had when I painted them.”
47

 En 

besökare på utställningen på Tate Modern i London hösten 2008 uttryckte det inte som att han 

sett utan upplevt en av Rothkos målningar.
48

 Rothko var övertygad om att hans verk innebar 

en öppen kanal mellan konstnären och åskådaren för mänskliga känslor och religiös 
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erfarenhet. Rothkos uppfostran var förankrad i den judiska traditionen i den östliga kristna 

miljön. Rothko var bekant med ikonernas betydelse som förbindelselänk mellan himmel och 

jord. Ikoner är inte endast avbildningar av Kristus, Maria och helgonen utan representerar 

dem och är fönster mot Himmelriket.
49

 Stokstad hävdar att Rothkos målningar framförde det 

som Nitzsche kallade de dionysiska och appoloniska elementen, där den rika färgen omfattar 

det dionysiska och den enkla kompositionen det apollonska strikta och förnuftsmässiga. 

Rothkos målningar är aldrig fullständigt enhetliga utan i dessa finns olika delar ej helt 

sammanfogade. Men tillsammans utgör de helheten.
50

 Rothko hade själv erfarenhet av 

teaterdekoration. ”Mark Rothko had once worked as a theatrical scene-painter [...]”.
51

 

 Den ideologiska grunden spelade stor roll för dessa konstnärer. Det är att 

observera att även då man påstår sig inte ha någon ideologisk grundsyn, detta ändå är ett 

ideologiskt ställningstagande. Gustaf III:s ideologi presenteras i kapitel 6. Den har en 

filosofisk och kristen grund som tar sig uttryck i det nationella projektet och i kungens 

kulturpolitik. Kungens synsätt är grundläggande för Desprez’ idémässiga förankring. Desprez 

har dessutom som en bakgrund den franska kulturen och dess bildkonst, teater, arkitektur, 

religion. 

 En bild analyseras först traditionellt angående utformning, uttryck och innehåll. 

Men sedan kan en del av bilden komma åskådaren till mötes mycket tydligare. En abstrakt 

del, det uppsatsen kallar en bild i bilden, nästan ropar: ”Här är jag”. Då lyfter 

uppsatsförfattaren ut denna del ur den ram som resten av tavlan synes utgöra. I detta moment i 

processen, att analysera och tolka bilden, utgör den övriga delen av tavlan förförståelse och 

förberedelse för det som i denna analysdel är centrum i bilden.  

 I bilden finns delar som är centrala och som tydliggör bilden. Sådana delar går 

åskådaren till mötes och inbjuder åskådaren att bli delaktig i det centrala i verket. Det behöver 

inte traditionellt innehållsmässigt vara det centrala i scenskissen. Det kan vara något som 

genom sin plasticitet, med en modern tolkning, gör sig till det centrala i verket. Detta kanske 

inte alls går att upptäcka och ta till sig genom ett traditionellt betraktelsesätt. Detta kan bero 

på att mycket annat drar till sig uppmärksamheten och på så sätt stör mottagandet. Uppsatsens 

grundproblem i denna del av analysen är att konstteorin vanligtvis beskriver konstnärens stil 

och uttrycksmedel vid verkets skapande och hänvisar till perceptionsanalys när det gäller att 
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ta emot budskapet. Uppsatsen vill framföra att lika väsentlig är åskådarens konstvetenskapliga 

syn och sätt att ta till sig verket. Relationen mellan centrum, bilden i bilden och det 

omgivande är väsentligt. Men särskilt i en skiss till en opera teater dekoration bärs berättelsen 

fram i dekorationen för att förstärka berättelsen som utgör operans innehåll. Då kan den 

centrumbild som har ropat åskådaren till sig, göra det ännu tydligare beträffande vad bilden 

innehåller. 

 Uppsatsförfattaren anser att det som uppfattas som centrumbilden i bilden är 

olika beroende på vilken konstteori åskådaren har som grund för att nalkas verket, och 

åskådarens uppfattning om vilken syn konstnären har. Konstnärerna, som har inspirerat det 

abstrakta tänkandet i den nya tolkningsmetoden har, liksom abstrakta konstnärer ofta har, 

kraftfulla färger och tydligt utarbetad plastik.
52

 I bilder av den art som förekommer i denna 

uppsats, reproduktioner av originalskiss till scendekor, kopia av en sådan, eller bild av 

föreställning, är betydelsen av detta tekniska bildskapande nedtonat. Detta beror också på att, 

när det gäller dekorationsskisser skulle scendekorationer tillverkas med utgångspunkt från den 

aktuella skissen. Dekorverket är alltså ett mellansteg mellan konstnärens tänkande och skiss 

samt teateråskådarens slutliga uppfattning av scenbilden. Här i uppsatsen tolkas bilder av 

dekor, inte dekor. 

 Den abstrakta expressionismens bilder tar hela duken i användning. Det finns 

ingen avgränsande ram eller kant utan tavlorna uppfyller hela den synbara ytan, inte bara 

bilden utan också området utanför bilden. Denna yta utanför utgör en del av den förförståelse 

- eller erfarenhetsmassa som åskådaren besitter och som möjliggör för åskådaren att uppleva 

verket. I ett nytt tolkningssystem avgränsas förförståelsen från det som är bilden i bilden, 

bildens centrum. Detta centrum tolkas med inspiration från de sagda konstnärerna på så sätt 

att det ej är direkt berättande. Men uppsatsen anser att ett icke direkt berättande också är ett 

slags berättande. I den traditionella tolkningen bärs berättelsen fram genom hela bilden.
53

 

Berättelsen är central i ett operaverks dekor. Dekoren är en effektiv del av förutsättningen för 

att dramatikens innehåll skall nå fram. Angående det nya synsättet kan hävdas att däri inte 

finns någon berättelse utan endast en subjektiv upplevelse, ett enkelt uttryck för en 

komplicerad tanke.
54

 Uppsatsen anser att en upplevelse också är en berättelse.
55

 Det finns en 

berättelse i varje bild även där konstnären hävdar att någon sådan ej finns. En icke-berättelse, 
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en abstrakt bild, är också en berättelse. Viktigt när det gäller föreställningen om det abstrakta 

innehållet är begreppet tomhet. Uppsatsens nya tolkningssystem, som en del av den nya 

tolkningsmetoden, kan genom att det lyfter fram abstrakta delar av bilden, inbjuda mottagaren 

att se och uppleva tolkningsgrunder som annars skulle förbises. Det kan när det gäller en icke 

- berättelse röra sig om tomhet som till exempel är en berättelse i det avseendet att den utgör 

en utgångspunkt för kommunikation för konstnären, producenten främst med sig själv. Den 

kan också ha samma funktion angående kommunikation med åskådare. En förutsättning för 

kommunikation är en tomhet, en öppenhet för att ta emot. Abstrakt expressionism bär till 

exempel också fram ett budskap, en berättelse. Hur kan en åskådare annars säga ”How 

beautiful” vid åsynen av reproduktioner av Rothkos skapelse, kapellet i Houston, Texas.
56

 

Konstnären vill att åskådaren skall kunna ha samma religiösa upplevelse vid åskådandet av ett 

konstverk som konstnären haft vid framställningen av det.
57

 Detta är ett budskap, en berättelse 

i sig. Men det är snarare ett budskap om hur åskådaren kan förhålla sig till sitt åskådande och 

ta ställning till att själv låta tomheten fyllas, än ett innehållsligt budskap. En intressant aspekt 

på tolkning som meningsbärande hos mottagaren finns hos Hans-Ruedi Weber i Boken som 

läser mig.
58

 Konstverket, bilden av dekoren förstärker genom tomheten innehållet i sin 

tomhetsberättelse. Martin Buber har en intressant utveckling av detta i I and Thou.
59

 I 

tomheten finns utgångspunkten för en relation. 

 Väsentligt är hur konstnären betonar sitt synsätt, sina konstteoretiska motiv. Det 

finns allt från Gottlieb, Rothko, Newmans ”Statement” med teoretiskt glasklar utredning av 

deras syn på sin konst.
60

 När man undersöker nyttan med att använda två synsätt, det 

traditionella och ett nytt tolkningssystem förenade tillsammans i en ny tolkningsmetod, när 

det gäller åskådarens syn på Desprez’ dekorverk, är problemet urvalet av det som skall tolkas. 

Det gäller att se hela bilden och tolka den på traditionellt sätt och därtill se och välja ut 

centrum, bilden i bilden och tolka den med det moderna abstrakta tolkningssystemet och så se 

dessa båda system tillsammans i en ny tolkningsmetod. Vad kan då denna nya utvidgade 

tolkningsmetod ge som inte uppnås om man enbart använder det traditionella synsättet. Det 

kan innebära att man tillägger ett seende, ett synsätt, ett sätt att gå in i bilden så att man kan 

komma djupare och kommer ifrån en yta som störs av allt avbildat. Det går då att göra som de 
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konstnärer som inspirerat uppsatsen gjorde. De framhöll att de tydliggjorde i sin abstrakta 

konst djupare och mer komplicerade mänskliga aspekter. Deras abstrakta grepp kunde bära 

fram budskap tydligare. Mer komplicerade existentiella yttringar kunde framföras på ett 

enkelt sätt. Så kan komplicerade budskap bäras fram tydligt. Men det handlar om allt större 

ansvar för detta hos åskådaren, att nalkas det professionella seendet, som en del av 

tolkningsproceduren. 

 Huvudskälet för den nya tolkningsmetoden är att redan nu förekommer ofta att 

en bild betraktas i dess olika delar med fokus på det som framträder som centrum i bilden. 

Vad som görs i uppsatsen är att föreslå ett system att tydliggöra det man ser som mest 

intressant och formulera detta med ett abstrakt tolkningssystems metodik. Viktigt är då för 

uppsatsen att betrakta med två system, dels det traditionella och dels det abstrakta. Den 

abstrakta synen kan bära fram budskap tydligare och framställa mer komplicerade 

existentiella problem på ett enkelt sätt. Djupet i känslan kan identifieras klarare så att man 

lättare både kan observera och ta till sig den till synes innehållslösa bilddelens innehåll och 

budskap. Här kan öppnas för att visa att den nivå på vilken den abstrakta konstnären fungerar 

finns närvarande också i den traditionella konsten.  

 Varför har abstrakt expressionism betonats som ett av de abstrakta moderna 

synsätten? Det är enkelt och tydligt. Just i sin enkelhet kan det bidra till att tydliggöra 

komplicerade problem. Gustaf III:s syn på teater ligger nära detta synsätt, att med en synbart 

enkel metod lyfta fram komplicerade problem, såsom att med det svenska språket i opera 

revitalisera det svenska språket som onödigt komplicerats av det franska språkinflytandet som 

skymt det mer grundläggande svenska språkproblemet och därmed kärnan i den svenska 

identiteten. Teater uppfattade kungen som ett normalt sätt att kommunicera.
61

 Denna 

uppfattning hade däremot inte Erik Lönnroth. Denna Lönnroths tolkning av kungens 

teaterintresse kan jämföras med den tolkning av den abstrakta konsten som frågar, vad 

föreställer den och som inte egentligen vill ha någon förklaring då detta tvingar till 

omprövning av traditionella konventioner och personlig aktivitet. Omdömet om Mark Rothko, 

en av den abstrakta expressionismens viktiga företrädare har uttryckts av Dore Ashton i 

sammanhang med ett resonemang om poeten Stanley Kunitz. ”[...]Rothko’s restlessness of 
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spirit had a lyrical value, and it is in terms of his spirit’s quest that we can best understand his 

work.”
62

 Detta kan också sägas om Gustaf III om man byter ut painting mot teater.  

 Den nya tolkningsmetoden undersöks i kapitel 7. 

5. 3. Kulturutredningen SOU 2009:16 

Drygt ett halvår efter den nya regeringens tillträde bemyndigades statsrådet Lena Adelsohn 

Liljeroth, en minister med stort personligt intresse för kulturfrågor, att tillsätta 

Kulturutredningen. Kulturutredningen var en bred expertutredning med personer verksamma 

inom kulturområdet, utövande konstnärer, kulturadministratörer samt andra administratörer 

och tjänstemän.
63

 Det väckte ett visst uppseende att en statens offentlig utredning på ett för 

samhället och medborgarna så centralt och viktigt område inte var en parlamentarisk 

utredning med experter. Avsaknaden av parlamentariska representanter tolkades som att den 

regering som bemyndigat den nya kulturministern att tillsätta Kulturutredningen uppfattade 

att det inom kulturområdet rådde principiell ideologisk enighet. Uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt i Cultural studies innebär däremot att uppsatsen uppfattar att det inom 

kulturområdet finns olika ideologisk syn rörande klass, makt och genus etc. som påverkar 

kulturpolitikens innehåll och utformning. 

 Motiven till att tillsätta Kulturutredningen var att tiden sedan Kulturutredningen 

1974 och dess uppföljning 1995 hade inneburit stora sociala förändringar som krävde en ny 

grundsyn. Den grundsyn som bar Kulturutredningen 1974 var utsuddande av klassgränser 

inom användningen av kultur, folkbildning, ökad tillgänglighet för alla till kulturupplevelser, 

kultur över hela landet, bättre möjligheter för kulturarbetare, och att motverka skadlig 

kommersialism.  

 Grundsynen för Kulturutredningen 2009 byggde på att Sverige förändrats under 

denna tid med avseende på demografi, invandring, ekonomi och näringsliv, utbildning, 

bebyggelse och bosättning, nya medier samt Internet och språk och att dessa förändringar 

krävde en ny kulturpolitik.
64

 Utredningens förslag till huvudmålsättning är:  

 
Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet, bidra till 

samhällets utveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är tillgängliga för var 

och en. Den skall möjliggöra kommunikation mellan olika individer och grupper, skapa 
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förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges möjlighet att fritt 

utveckla sina skapande förmågor.
65

 

 

Uppsatsen anser att det är angeläget att överväga betydelsen av sociala, ekonomiska och 

politiska förändringar när det gäller kulturpolitikens innehåll och organisation. Väsentlig är 

kulturens roll för den enskilda människan och samhället när det gäller bearbetning av 

existentiella frågor och sociala relationer. Häri är förmodligen inte skillnaderna mellan olika 

tider och sociala situationer av större betydelse. Skillnaden mellan normbildningen och etiska 

riktlinjer i 1700-talets enhetssamhälle och nutidens samhälle torde vara mer betydande. 

Kulturpolitiken som en grund i individens demokratiska bearbetning av detta torde dock vara 

till sin art väsentligen likartad för hur 1700-talets människor upplevde detta och hur 

människor i nutid erfar detta. Att sätta sig in i det omfattande arbete som gjorts av 

Kulturutredningen 2009 och Kulturutredningen 1974 och dess uppföljning 1995 kan vara en 

nyttig bakgrund till att inse principproblemen i Gustaf III:s kulturpolitik. Principproblemen är 

likartade, till exempel behovet av en kvalitetsdiskussion när det gäller konst och att konst inte 

är en marknadsmässig behovsstyrd vara. Särskilt intressant i detta sammanhang är Gustaf III:s 

politiska användning av kulturpolitiken för samhällets inriktning. Finns detta i 1974, 1995 

eller i förslaget till kulturpolitik 2009? 

5. 4. Den politiska ledningen av kulturpolitiken.  

Utgångspunkten för Gustaf III:s kulturpolitik var en politisk analys men också ett djupt 

personligt intresse. Kulturpolitiken grundades inte på en offentlig skrivning av dess principer. 

Väsentligt var kungens personliga intresse och viljan att driva dessa frågor. Gustaf III deltog 

aktivt både formellt och informellt i beslutsfattandet angående kulturella frågor.
66

 

 För att förstå hur kulturpolitiken på Gustaf III:s tid fungerade är det till hjälp att 

se synpunkter på hur detta har fungerat i nyare historia. Vad fanns det inför Kulturutredningen 

1974 och senare som kan jämföras med Gustaf III:s sätt att fungera inför den kulturpolitik 

som var en del av genomförandet av det nationella projektet. Här är inte platsen att grundligt 

genomarbeta detta. Men det är intressant i detta sammanhang hur den politiska ledningen 

relaterar till dessa frågor i nutid. Material till detta finns i Kulturutredningen.
67

 Detta kan 

jämföras med Gustaf III:s brev, andra brev och dagboksanteckningar från Gustaf III:s tid. 

Svenska Akademiens sekreterare Karl Ragnar Gierow har gett användbart bakgrundsmaterial 
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till detta i sin bok om Abraham Niclas Clewberg – Edelcrantz.
68

 Denne fungerade i praktiken 

som operachef redan under sin tid som andre man och blev sedan operachef. Han var en 

ledande person i Gustaf III:s kulturpolitik och hade nära kontakt med kungen i ledningen av 

Operan. 

6. Gustaf III och Louis Jean Desprez 

6.1. Gustaf III:s kulturpolitik 

Den viktigaste inrikespolitiska uppgiften ansåg Gustaf III vid sitt trontillträde var att ena 

landet efter frihetstidens partistrider.
69

 En av huvudfrågorna för kung Gustaf III var att finna 

medel för detta. Kulturpolitiken var ett medel. Att göra kulturen tillgänglig för folket skulle 

kunna vara ett led i detta.
70

 Detta var grunden för Gustaf III:s kulturpolitik. Den var både final 

och medial. Gustaf III uppfostrades av de högt bildade och kulturintresserade tidigare 

ambassadörerna i Frankrike Carl Gustaf Tessin och Carl Fredrik Scheffer vid hovet i 

Stockholm med impulser från sin mor Lovisa Ulrika med djupa intellektuella intressen, syster 

till Fredrik den store av Preussen.
71

 Lovisa Ulrika korresponderade med upplysningsfilosofen 

Voltaire och följde all nyutkommen fransk litteratur. Kung Gustaf III gjorde också så. Den 

svenske ambassadören i Paris hade som en av sina uppgifter att köpa nyutkommen litteratur 

och sända till kungen i Sverige. Kungen var också en betydande konstsamlare. Den svenske 

ambassadören i Paris var till hjälp även i detta. Med kungens klassiska konstsamling 

öppnades Gustaf III:s antikmuseum i slottet.
72

 Nationalmuseums samlingar byggde på den 

kungliga konstsamlingen.
73

 Kungen tog också initiativ till offentlig konst såsom Gustaf Wasas 

staty framför Riddarhuset. Gustaf III höll nära kontakt med Tobias Sergel. Kungen utvecklade 

Ritareakademin till Akademien för de fria konsterna. Detta kungens intresse för konst i sig, 

det finala intresset för konst hörde samman med att kungen också såg alla de sköna konsterna 

som något medialt. Gustaf III önskade att bygga upp Sveriges anseende igen i Europa efter 
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det att stormaktsväldet rasat under Karl XII. Efter kung Karl XII:s död blev kungens syster 

Ulrika Eleonora regerande drottning. Efter ett år abdikerade hon till förmån för sin man 

Fredrik. Regeringsformen 1720 inskränkte regentens maktbefogenheter. Adolf Fredrik 

efterträdde den barnlösa Fredrik. Adolf Fredrik och hans hustru Lovisa Ulrika fick förutom 

Gustaf, Karl (sedermera Karl XIII), Fredrik Adolf och Sofia Albertina. Efter Adolf Fredriks 

död hade Lovisa Ulrika föreställningen att hon skulle kunna regera tillsammans med sonen, 

något som kung Gustaf III helt avvisade. Kungen motsatte sig kraftigt änkedrottningens 

inblandning. Efter sin statsvälvning 19 augusti 1772 hade Gustaf III tagit makten från hattarna 

och mössorna. Efter krigen och flera års missväxt var statens ekonomi inte längre under 

kontroll. 1782 skriver Fredrik Axel von Fersen att flera provinser i landet hemsöktes av en 

stor hungersnöd.
74

 Detta försvårades av brist på foder för kreaturen. 1784 skriver Fredrik Axel 

von Fersen åter att i landet rådde allmän brist och hungersnöd. Det var då inte möjligt för 

folket att betala sina skatter och pålagor. Det minskade konungens inkomster. Statskontoret 

kunde inte lämna medel till krigsrustningarna.
75

 

 Även om det oftast var brist på ekonomiska resurser var det ändå möjligt att 

börja genomföra den kulturpolitik som skulle sätta i verket det nationella projektet. Så skulle 

Sverige igen kunna komma på stormaktskartan om inte politiskt så kulturellt. Gustaf III:s 

kulturpolitik var en del av det nationella projektet, och byggde på kungens personliga 

teaterintresse, på Kongl. Operan, på de kungliga akademierna och hade en inriktning på att 

vidga den kulturella sfären utanför den traditionella högreståndskulturen. Gustaf III:s 

statsvälvning 1772 innebar att kungen hade fått kontroll över riksstyrelsen och tagit tillbaka 

makten från adeln. Adelns inflytande minskade och kungen verkade mer tillsammans med 

bondeståndet och borgarna. Det nationella projektet innebar också att betydelsen av sociala 

och ekonomiska skillnader minskade.
76

 Gustaf III ville vara en upplyst monark i ett 

välmående land. Grunden i kulturpolitiken var att bygga upp det nationella projektet. Kungens 

nationella projekt innebar att följa upp statsvälvningens resultat, att ena folket under kungens 

ledning och att hos folket utveckla en stark nationell identitet med inriktningen på en 

gemensam framtid och med hågkomst av föregående generationers och personligheters 

exempel. Detta skulle ske bland annat genom att satsa på att utveckla det svenska språket. 

Metoden skulle vara att använda teater som medel. En analys gjordes hur detta skulle gå till. 
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Det skulle vara att basera verksamheten på opera. Under hela sin regeringstid använde kungen 

scenisk konst som medel i den kulturpolitik som var en del av det som byggde det nationella 

projektet. Ett stöd för Gustaf III:s tänkande att använda opera för att bygga upp det svenska 

språket skedde i Braunschweig i april 1771 då kungen mötte den italienske historikern 

Domenico Michelessi.
77

 Michelessi hade framfört precis de tankar som Gustaf III själv hade. 

Gustaf III:s plan var att man gradvis skulle vänja åskådarna, som var vana vid franska, vid det 

svenska språket, genom att först använda det sjunget i operatexter, så skulle detta kunna 

utvecklas till att användas i talade inslag.
78

 Till slut skulle det svenska språket användas helt i 

talpjäser. För att skapa förutsättningar för detta, det fanns föga nyskrivet på svenska, arbetade 

kungen energiskt. Dels uppmuntrade han Kellgren och Leopold att skriva. Dels författade 

kungen själv ett stort antal pjäser.
79

 Det fanns ett motstånd mot svenska språket på teater. Ett 

motstånd kom från adelskvinnor som ansåg att inget vettigt kunde sägas på svenska.
80

 Ett 

annat kom från änkedrottningen som inte tyckte om opera.
81

 Motstånd kom också från de som 

inte ansåg att teater var fint nog som uttrycksmedel. Den danske ambassadören förbjöd Gustaf 

III:s hustru, drottning Sofia Magdalena att uppträda i hovets amatörteaterföreställingar.
82

 

Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta, klagar i sin dagbok dels över att kungen i detalj 

kritiserar deltagarna i hovets amatörteaterföreställningar.
 83

 Dels ville inte hon och kungens 

syster Sofia Albertina uppträda. Det var inte dekorum för en kunglig person tyckte dessa unga 

kvinnor att delta i teater där också personer utanför hovet deltog och där det kunde vara 

deltagare och åskådare som ej tillhörde hovet.
84

 Kungen försvarade sig mot denna adelns och 

borgarnas nedsättande syn på teater som också fanns hos vissa av kungens närmaste.
85

  

 Också i senare tids uppfattning har synen på teater och Gustaf III intresse för 

teater beskrivits på ett pejorativt sätt. Kungen har beskrivits som teaterkung.
86

 Erik Lönnroth 
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beskriver Gustaf III:s teaterintresse som något som tillika med kungens handstil och engagerat 

känslomässiga sätt att fungera kunde sammanfattas som att kungen inte hade en helt lugn och 

sund framtoning. Detta är ett överdrivet sätt att uppfatta det som är helt naturligt. Kungens 

handstil var ibland inte så lättläst. Så fungerar det inte sällan hos den som med ett snabbt 

intellekt ivrigt vill skriftligt framställa sina tankar.
87

 Lönnroths uppfattning att kungen var i 

affekt därför att kungen inte stavade korrekt, inte satte ut accenter, samt inte skrev å, ä, och ö 

korrekt är en missuppfattning när det gällde stavningsregler. Inte förrän på 1800-talet blev det 

viktigt med standardiserad rättstavning. Umgängesspråket och attityder i sällskapslivet var 

känslomässiga.
88

 

 Gustav III satte med sin syn på teater en norm för teater som var väsentlig i 

kungens kulturpolitik. Denna var både teoretisk och praktisk samt handlade om såväl teaterns 

samhälleliga uppgift som dess personliga existentiella funktion. Normen var att teater var 

viktigt och särskilt operateater. Utgångspunkten var att kungen personligen var mycket 

intresserad av teater, ”qui a fait ma passion dès mon enfance”.
89

 Gustaf III uppfattade och 

betonade teaterns existentiella betydelse. Teater upplevde Gustaf III som ”un port tranquille 

où on ira se reposer après les orages.”
90

 Kungen benämnde operan ”mon opéra”.
91

 Att 

uppskatta teater som personlig underhållning var inte något unikt för Gustaf III. Gunnar von 

Proschwitz hävdar att änkedrottningen var mycket intresserad av teater.
92

 Lovisa Ulrika och 

Adolf Fredrik hade kallat in en fransk teatertrupp i början av Adolf Fredriks regering. Teater 

var också ett intresse vid de andra europeiska hoven. I det preussiska hovet ägnade man sig 

gärna åt teater. Marie Antoinette och hennes hov var skådespelare i pjäser i Versailles. Vid 

Gustaf III:s kusins Katarina hov spelades mycket teater och också vid alla de små tyska 

furstendömenas hov. Voltaire och Beaumarchais familjen hade egna teatrar.  

 
 ”Ingenting” skriver Voltaire 1755 i företalet till L’Orphelin de la Chine, ”gör i själva verket 

människorna bättre lämpade för samhällelig gemenskap, mildrar mer deras seder, utvecklar bättre 

deras förnuft, än att samla dem på teatern, för att de tillsammans skall kunna njuta av intellektets 

rena nöjen.”
93
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Gustaf III:s intresse för teater innebar att hans syn på teater som underhållning var djup. Vid 

grundandet av Kongl. Operan hade dess uppgifter visserligen inte exakt fastslagits. 

Ehrensvärd sammanfattar: ”jag skulle bereda nöjen, då fäderneslandet förlorades”.
94

 Men 

Operans verksamhet byggde ändå på Gustaf III:s djupa intresse för teater. Detta framgår av att 

kungen dels själv bidrog till att författa material på svenska för att pjäsmaterial skulle vara 

tillgängligt på svenska. Dels var innehållet i kungens pjäser och utkast moraliskt och 

existentiellt inspirerande. I djupet av underhållning ansåg kungen kan öppnas för behandling 

av djupa existentiella frågor. Richard Dyer beskriver detta med utgångspunkt från Cultural 

studies och Molières definition. Dyer betonar att förhållningssättet att göra skillnad på 

underhållning och konst är olämpligt för både underhållning och kultur.
95

 Teater som en 

huvuddel av Gustaf III:s kulturpolitik innehåller just detta att i underhållningens djup finns 

existentiella frågor för individen och för samhället. Ehrensvärd sammanfattar kungens motiv 

till det djärva projektet att starta Kongl. Operan på följande sätt:  

 
 En opera, som eger en behaglig och intagande musique, en väl inrättad ballet, prydliga kläder, 

vackra och väl målade decorationer, har så mycket intagande, at ögat, örat och de öfriga sinnena 

äro alla på en gång förnöjda. Man vänjer sig härigenom småningom vid språket, minskar dess 

hårdhet genom en intagande musique; man finner ord och uttryck småningom lindrigare, man 

torde finna de tjenligaste, och småningom ingår man en förlikning med sitt språk.
96

 

 

Detta innebar för Gustaf III att kungen i sina pjäser och i de operor som byggde på dessa 

pjäser kunde bära fram existentiella frågor och problem. Det var just sådana moraliska frågor 

och problem på vilken kulturpolitiken byggdes. Dels var det medialt som en del i det 

nationella projektet och dels finalt för individen till hjälp att behandla existentiella problem. 

Teatern skulle också bära fram skönhet samt att ge underhållning. Den moraliska grunden för 

kungen var religionen. Vid ett middagssamtal med kungen och biskopen Benzelstierna 

nämndes om religionens förfall i Sverige och angelägenheten ”at vid magt hålla den samma i 

sin renhet”.
97

 Biskopen var förtjust. Ehrensvärd kommenterar att man hör aldrig kungen tala 

med missvördnad om dessa saker eller att leva annorlunda. Väsentliga moraliska frågor i 

kulturpolitiken som kom fram i Gustaf III:s pjäser var att stärka godheten och bekämpa 

ondskan, att understödja rättfärdighet och bekämpa orättfärdighet, att driva rättvisa och 

avskaffa orättvisa, att stärka den svage och att den starke och den med makt skulle vara god, 

att den enskildes önskan kan få stå tillbaka för samhällsgemenskapen om detta är rättfärdigt, 

att makt inte skall missbrukas, att den som verkar inom sitt stånd har en viss auktoritet att 
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besluta, att föräldrar visserligen har makt över sina barn men att detta är en kärlekens makt 

etc. Dessa moraliska frågor ansåg kungen bygger upp samhället och skapar en nationell 

identitet och gemenskap under kungens ledning. Teater som en del av kulturpolitiken var ett 

redskap för att främja detta. Det som var det nya med användningen av teater var att Gustaf 

III utöver den finala rollen, också målmedvetet brukade den som en medial del av 

kulturpolitiken.  

 Kulturpolitiken i form av teater vidgades till att rikta sig utöver hovet och adeln 

vidare till den växande borgerligheten och folket. Detta var särskilt tydligt när det gällde 

Kongl. Operans åskådare. Operan spelade också för den borgerliga publiken, även om 

publiken var placerad i salongen efter tidens klassordning. I loger och på läktare satt adeln 

och de förmögna. På parterren trängdes vanligt folk. Inget tjänstefolk fick finnas på första och 

andra radens loger. Bestämmelsen var att ingen med bindmössa fick vara där. Bindmössa bars 

bara av kvinnligt tjänstefolk.
98

 Redan den andra föreställningen i det nya Operahuset var 

öppet för allmänheten mot betalning.
99

 

 Även om Gustaf III omsorgsfullt markerade kungens position och makt genom 

ett ceremoniel som delvis var byggt på Louis XIV hovceremonier, betonade kungen ändå inte 

prakt utan enkelhet som ett exempel för hovet och folket. Den svenska dräkten infördes för att 

stävja den allt dyrbarare konkurrensen när det gällde hovdamernas utstyrsel. Kungen levde 

mycket enkelt i sin bostad i Haga dit han drog sig undan för att arbeta ostört eller tillsammans 

med få utvalda. Huset, berättar Hedvig Elisabeth Charlotta, är ett litet krypin där man 

knappast kan röra sig. Det består bara av fyra små rum i bottenvåningen och fyra små låga 

vindsrum. Kungen har ordnat det smakfullt men det är ändå som råttfällor. Kungen har ingen 

riktig säng utan bara en divan och detta rum är så litet att ”om han sträcker ut armarna, når 

han båda dörrarna åt ena hållet och fönstret samt motsatta väggen på det andra.”
100

 Gustaf 

III:s paviljong som byggdes var gustavianskt linjeren på ett utsökt vackert sätt.
101
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6. 2. Svenska Akademien 

Från Linköping skrev Gustaf III den 4 oktober 1773 ett brev till greve Anders Johan von 

Höpken.
 102

 Med ett vänligt tack för en skrivelse som greven sänt kungen framhöll kungen att 

han läst denna ”avec l’attention que je vous dois”
103

 Kungen hade velat att von Höpken skulle 

åta sig statlig tjänst som rådgivare åt kungen. von Höpken hade avböjt detta erbjudande. Men 

kungen menade: ”Puisse mon empressement vous prouver l’intérêt que j’attache à vous 

conserver près de ma personne.”
104

 Kungen hänvisade också till den höga uppfattning kungen, 

liksom hela Europa hade av von Höpkens person och av von Höpkens insikter och kunskaper. 

von Höpkens argument hade varit att han misslyckats i offentlig tjänst. Kungen svarade att det 

nog bara var von Höpken själv som hävdade detta som ett misslyckande. För övrigt ansåg 

kungen att det var så att greven blivit offer för ett rysligt parti som hade fått makten på ett sätt 

som skadade samhället. Det var kanske på det sättet att greven blivit offer för hat från nu 

avlidna personer eller sådana som inte längre hade den position att de kunde påverka något. 

Det handlade om den gamla tiden under partistriderna då ”le mérite attirait les persécutions et 

où l’Envie ne s’attachait qu’aux génies rares et d’estinés par la Providence à éclairer et à 

illustrer leur patrie.”
105

 Kungen hävdade att allmän aktning var det bästa skyddet mot 

avundsjuka och förtal och sådan aktning besatt greven enligt kungens och allmän uppfattning. 

Kungen hävdade att han väl visste vad kungen var skyldig grevens begåvning, förtjänster och 

ålder för att inte erbjuda greven en osäker position. Det är så att ”votre rentrée au Sénat la 

marque la plus rassurante de la solidité du grand ouvrage que j’ai commencé l’anné 

passée.”
106

 Läget var stabilt efter 19 augusti menade Gustaf III. Kungen hade läget helt i sin 

hand eftersom den nya regeringsformen gällde. Efter dessa sakliga politiska kommentarer 

framförda med värme och förståelse och betydande förmåga att sätta sig in i grevens situation, 

och förståelse för grevens önskemål om försäkran om att erbjudandet att vara medlem av 

kungens råd innebar möjligheter och inte personliga och politiska problem kom kungens 

starkaste sakargument, plikten mot nationen, det som var grunden för Gustaf III:s hela 

inrikespolitik och kulturpolitik.  
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 ”Vous êtes citoyen, vous devez à votre patrie vos talents, elle vous en demande 

compte.”
107

 Brevet avslutades med att om greven sade nej till kungens erbjudande ”je vous 

plaindrai peut-être aussi de n’avoir pas été assez bon citoyen pour vous rendre à mes 

raisons.”
108

 Gustaf III slutar alltså brevet med att inte enbart vädja till grevens 

samhällssolidaritet utan kungen säger tydligt att om inte greven tar kungens argument, ger 

efter och åtar sig uppgiften står greven där med en personlig skuld av att inte vara en 

tillräckligt god medborgare.  

 Detta brev är ett utmärkt exempel på Gustaf III:s ledarskap och på hur kungen 

skaffar medarbetare till att genomföra sin politik. Brevet bygger på vänlighet, respekt, 

förståelse, inkännande, att ta grevens argument på allvar, medvetenhet om kontexten och den 

historiska situationen men innebär också ett tydligt ledarskap i det avseendet att en vägran att 

hörsamma erbjudan faller tillbaka som en moralisk skuld på greven. Brevet är också ett 

briljant exempel på Gustaf III:s brevstil med en tydlig effektiv disposition av hur kungen 

framför sin vilja och driver igenom den och ett språk som är fullt av närhet och djup relation. 

Kungens situation är förankrad i Gustaf III:s vila i ämbetet som kung av Guds nåde, med 

uppgiften att styra landet och vara ett exempel för folket, vara den främste medborgaren i ett 

fritt folk. Ärendet i detta brev, som vittnar om kunskap, mognad, förståelse, respekt och 

värdighet, har handlagts och skrivits av kungen, en ung man på 27 år. 

 Den 13 oktober 1786 skrev Gustaf III till greve Anders Johan von Höpken.
 109

 

”Vous êtes le père de nos académies et le restaurateur de la pureté de notre langue”.
110

 Här 

syftade Gustaf III på grevens medlemskap i Witterhets Academien och i Kungliga 

Vetenskapsakademien. Kungen ansåg därför att det skulle vara ”plus qu’injuste de ne point 

vous consulter”.
111

 Gustaf III önskade rådfråga von Höpken om två ting. Dels ville kungen att 

Lovisa Ulrikas 1753 grundade akademi, Witterhets Academien skulle återuppväckas. Dels 

hade kungen arbetat mycket med att utveckla det projekt som kungen inspirerats till särskilt 

under arbetet med Witterhets Academien. Då hade kungen satt sig in i åtskilliga andra 

akademiers förordningar och fäst stor uppmärksamhet vid Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres i Paris. Kungen hade med utgångspunkt från denna själv utarbetat en 
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omfattande och komplicerad plan för Witterhets Academien. I denna fanns ett förslag till 

grundstadgar. Det var dessa kungen nu skickade till von Höpken.  

 Gustaf III presenterade också för von Höpken sitt förslag till en ny akademi och 

hoppades att greven ville bli dess förste och säkerligen också mest framstående ledamot. von 

Höpken fick här kungens förslag till Svenska Akademien före detta presenterats för Rådet. 

Kungen bad vänligen greven att hålla på denna information till följande tisdag. Den Svenska 

Akademien skulle som syfte uteslutande ha det svenska språket. Därför kunde ingen utlänning 

bli ledamot av den. Kungen ville att den skulle arbeta med vältalighet, poesi, den historiska 

stilens renhet och att den skulle skriva ett lexikon som den Franska Akademiens. 

Ledamöternas antal skulle vara mycket litet, aderton personer. Akademiens uppgifter 

bedömde kungen som inte så omfattande och därför skulle detta antal räcka. Det handlade 

främst om att söka takt och smak hos de medlemmar som inte enbart var författare än efter 

stor lärdom.
112

 Kungen riktade sig direkt till von Höpken när hand skrev ”j’espère que ce petit 

nombre la préservera de membres indignes d’elle, et lui fera conserver la réputation que le 

premier de ses membres répandra sur elle.”
113

 Gustaf III utsåg i enlighet med att kungen 

öppnat statliga ämbeten för andra än adliga, flera icke adliga ledamöter i Svenska Akademien. 

Nästan hälften av ledamöterna av Svenska Akademien var icke adliga.
114

 Svenska Akademien 

grundades 1786. 

6. 3. Desprez’ och Kongl. Operan 

Född i Auxerre i Bourgogne 1743 blev den i hela Europa berömde teaterdekoratören, 

förnyaren också av Kongl. Operans dekor.
115

 Desprez fick, som tolvårig lärling i Paris hos den 

uppskattade tecknaren och kopparstickaren Charles-Nicolas Cochin, sin första konstnärliga 

utbildning. Desprez studerade arkitektur vid l’Academie Royale d’Architecture i Paris i 

början på 1760-talet och undervisade i teckning vid l’Ecole Militaire till 1776. Desprez vann 

stipendiet Prix de Rome för en treårig studievistelse i Rom. I Rom arbetade Desprez tillfälligt 

för Teatro Alibert. Per Bjurström framhåller att Palmstedts skiss av en Deprez’ Neptuni 

tempel dekoration 1779-1780 ger en uppfattning om att Desprez hade talang som skulle kunna 

göra honom till en skicklig teaterdekoratör.
116

 Redan tidigare hade Desprez kommit i kontakt 
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med arkitekter som också blivit berömda som sceniska bildskapare, såsom Charles de 

Wailly.
117

 Under vistelsen i Rom studerade Despez klassisk arkitektur och fascinerades av det 

italienska landskapet. Desprez arbetade med abbé de Saint-Non och gjorde omfattande 

skickliga detaljstudier till illustrationer för de Saint-Nons Voyage pittoresque. I Rom tog 

Desprez till sig det teatrala i dramaturgin i den Katolska kyrkans gudstjänster.
118

 

Upplevelserna i Rom och studierna i arkitektur formade Desprez’ verksamhet när det gällde 

teaterdekor. Desprez’ Romvistelse där han bytt studiefokus från arkitektur till måleri avbröts 

efter två år när han 1784 kallades till Stockholm av Gustaf III för att vara konstnärligt 

ansvarig för Kongl. Operans dekorationer. 

 Gustaf III kom till Rom julafton 1783. Kungen for incognito till Rom och 

Frankrike för att dölja förberedelserna för sina krigsplaner.
119

 Desprez’ kanske vackraste verk 

är Gustaf III bevistar julmässan i Peterskyrkan, 1783.
120

 I denna bild som beställts av Gustaf 

III använder Desprez relationen mellan rummet, ljuset och människorna till att bära fram en 

tydlig berättelse grundad på Desprez’ uppfostran, kunskaper och erfarenheter. Innehållet i 

denna bild visade fram mot Desprez’ banbrytande prestationer som teaterdekoratör. Desprez 

fick besök av greven av Haga, Gustaf III, den 23 mars 1784 i Rom. Kardinal de Bernis, den 

franske ambassadören i Rom framhöll Desprez’ förtjänster och möjligheter att göra en insats 

för teater i Sverige. Kungen hade kanske sett den mycket omtalade och uppskattade 

scenografi som Desprez gjort för Teatro Alberti i Rom. Det var en annorlunda dekor till 

baletten om Henrik IV som djupt berörde teaterbesökarna.
121

 Gustaf III sökte efter en 

teaterdekoratör som kunde göra dekor till den nybyggda, 1782 invigda Kongl. Operan i 

Stockholm. Kungen bedömde att de dekorationsmålare främst Jacob Mörck och Johan 

Gottlob Brusell som fanns på Operan, trots av kungen bekostade utlandsstudier inte höll 

måttet.
122

 Louis Jean Desprez fick ett gynnsamt kontrakt på två år med uppgiften att förestå 

arbetet med dekorationerna vid Operan i Stockholm. Svenska kollegor var inte nöjda med 

detta och hänvisade till kungens löfte att kungen endast skulle anställa konstnärer som var 

medlemmar av Konstakademien. Frågan löstes genom att Desprez 3 februari 1785 invaldes i 

Konstakademien, men i realiteten var ändå inte frågan om Desprez relation till sina svenska 
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kollegor klar genom detta.
123

 Det fanns också annan opposition mot anställandet av Desprez. 

Axel von Fresen skriver i sina memoarer, Historiska skrifter: 

 
Konungen hade förvärfvat sig i Rom en artist Desprès, fransman till börden, en stor 

dekorationsmålare, en acqvisition i det hela onödig och mycket kostsam. Svenska operan i 

Stockholm hade ganska goda dekorationsmålare, infödde svenskar, ehuru de icke voro så skicklige 

som Desprès; de hade måhända varit lämpligare att betjena en så kallad national-theater med 

svenska artister i alla riktningar, än med utlänningar. [...] Desprès fick uppdrag att måla 

dekorationerna för Gripsholms theater till skådespelet Christina; men som der ej fanns någon 

atelier för ett dylikt arbete [...] fördröjdes detta arbete ganska mycket.
124

 

 

Dekoren i Drottning Christina mottogs med beröm. Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta 

skriver i sin dagbok att ”de utmärkta dekorationerna och kostymerna bidrogo särskildt att göra 

spektaklet lyckadt”.
125

 Gustaf Wasa, Desprez’ första dekorationsuppgift på Kongl. Operan 

rönte stor uppskattning. Görwell skriver ”Hela staden talar bara om operan Gustaf Wasa: des 

dekorationer och Effecter äro ock surprenante.”
126

 

 Desprez’ första kontrakt förnyades 1786 på tolv år. Desprez stod under kungens 

beskydd vilket gav Desprez stora arbetsmöjligheter och gjorde hans ställning god. Desprez 

fick ansvaret för att göra dekor till dessa nya historiska operor. Detta innebar att Operan 

lämnade det tidigare sättet att använda samma dekor till flera olika stycken. De nya historiska 

dramerna hade en ny typ av dramatiskt innehåll som krävde ett nytt konstnärligt synsätt och 

symbolspråk. Desprez började att måla fonden. Fram till 1798 hade Desprez varit ansvarig för 

hela dekorationen i 35 verk.
127

 Dock fick han senare mindre möjligheter att ensam ansvara för 

dekor och dräkter, men Desprez var den konstnärligt ansvarige ledaren. Hans Öjmyr hävdar 

att den omständigheten att Desprez var en förnyare av teaterdekoren i sig var ett praktiskt 

problem. Teaterns konventioner hade praktisk grund.
128

 Ett problem var belysningen. Det var 

inte lätt för verksamheten att anpassa sig till Desprez’ visioner. När Desprez målade skisser 

framställde han inte ett teatertekniskt underlag, utan konstverk. Det var inte enkelt att uppfatta 

och genomföra Desprez’ intentioner från plana rektangulära skisser till den tredimentionella 

scenen.
129

 Vid Gustaf III:s död 1792 blev Desprez’ situation mycket allvarlig. Desprez hade 

förnyat dekoren på Stockholms Operan och väsentligt bidragit till att Operan blivit en 
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beundrad del av den europeiska operaverksamheten.
130

 Per Bjurström hävdar: ”Från 

internationell synpunkt måste han betraktas som sin tids orginellaste skapande kraft inom den 

scendekorativa konsten. Han efterlämnade i Sverige en rad elever, men sin största tillgång, 

fantasirikedomen, kunde han inte förmedla.”
131

 

7. Desprez’ dekor och Gustaf Wasa 

Här undersöks bilder av Desprez’ dekor i vissa scener av operan Gustaf Wasa för att utröna 

hur Desprez’ dekor påverkar operans berättelse och därmed uppfatta hans betydelse för 

operan och därigenom för Gustaf III:s kulturpolitik.
132

 Bilderna kommer först att tolkas med 

traditionellt tolkningssystem, därefter med förslaget till nytt tolkningssystem. Så kommer 

dessa två system att samlas till en ny tolkningsmodell. Tolkningen av de olika verken görs 

mot bakgrund av den tid i vilken de framställts, men också med inflytande från nutid då de 

tolkas. Det handlar om den kontext, den sociala, politiska och religiösa situation i vilken de 

skapades och togs emot och nu tas emot. Det handlar om den referensram som den nutida 

tolkaren har och den 1700-talets betraktare hade. Gustaf III:s tid var enhetsreligionens tid. 

Den religiösa referensramen var både formell och informell. Till exempel var det fram till 

1811 års kyrkolag obligatoriskt att bli godkänd av prästen i kristendomskunskap vid husförhör 

för att få ut lysning för äktenskap. En tolkning medveten om religionens roll är väsentlig för 

att förstå mottagandet av dekoren på Gustaf III:s tid. Viktigt är också intresset för rit och 

symboler i den moderna konsten.
133

 

 Louis Jean Desprez skapade under sin långa tid i Sverige en stor mängd 

teaterdekorationer.
134

 Följande urval har gjorts av alla tillgängliga pjäser för vilka Gustaf III 

varit ansvarig för dramaturgin genom att skriva texten och som sedan versifierades eller 

utarbetades till operalibretton främst av Kellgren eller Leopold och som Desprez gjort 

dekoren till. Antalet verk och scener begränsas till ett huvudverk, operan Gustaf Wasa. Sex 

scener i detta verk tolkas i detalj med utgångspunkt från hur de kunde tolkats på 1700-talet 

och i nutid. Detta belyses också med dekor från några andra verk. Drottning Christina och 

Gustaf Wasa var de två verk för vilka Gustaf III kallade Desprez till Sverige. Drottning 

Christina framfördes på Gripsholms slottsteater.
135

 En bild ur vardera Drottning Christina, 

Frigga och Gustaf Adolph och Ebba Brahe används som bakgrund till Gustaf Wasa. Det är 
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väsentligt att lyfta fram scenbilder som har betydelse ur socialhistorisk, sociologisk och 

Cultural study synpunkt för att få material till att bedöma Desprez’ betydelse för Gustaf III:s 

kulturpolitik. Desprez’ konstnärliga grepp belyses. Detta formulerades av Gustaf III en gång 

så: ”Det finns ingen människa, som har minsta spår av fantasi mer än jag och Desprez”, enligt 

den italienska resenären Guiseppe Acerbi.
136

 Läraren, som inte beviljade Desprez 

Romstipendiet när Desprez studerade vid Académie Royale d’Architecture i Paris motiverade 

detta på följande sätt: ”Se laisse trop emporter au feu de son imagination”
 137

 Detta antyder att 

Desprez’ och Gustaf III:s konstsyn var likartad, i grunden klassisk akademisk, på gränsen mot 

realism och förebådande romantiken med en liten dos av mystik och båda hade en levande 

fantasi.
138

 Denna Gustaf III:s och Desprez’ likartade konstsyn kan tydligt uppfattas i Desprez’ 

kanske vackraste konstverk vilket kungen anmodat Desprez att måla, Gustaf III bevistar 

julmässan i Peterskyrkan 1783.
139

 

 Gustaf Wasa, lyrisk tragedi, opera i tre akter av Johan Gottlieb Naumann, med 

text av Gustaf III, versifierad, något förtätad och mer uttalat expressiv av Johan Henrik 

Kellgren, dekor och dräkter av Louis Jean Desprez och koreografi av Louis Gallodier hade 

urpremiär i Operahuset den 19 januari 1786.
140

 Den spelades till 20 mars 1886 177 gånger.
141

 

Från sin tidiga barndom hade Gustaf uppfostrats till att uppfatta den svenska historiens 

hjältekungar som rollmönster.
142

 Alltsedan statsvälvningen 1772 hade Gustaf III arbetat med 

temat Gustaf Wasas politiska situation.
143

 I förordet av Kellgren till operalibrettot står 

följande. 
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En elak Förste önskar ingen ting högre, än at kunna utplåna ända till namnet af alla de Hjeltar som 

besutit hans thron; då deremot en vis och dygdig Konung, genom vördnad och nit för Store 

Förfäders ära, visar sig vuxen at sjelf med dem jämföras.
144

 

 

7. 1. Gustaf Wasa  traditionell tolkning  

Här följer en redogörelse för tolkningen av bilder av dekoren i ett antal scener i operan Gustaf 

Wasa.
 145

 Denna redogörelse görs med utgångspunkt från traditionellt tolkningssystem och 

Gustaf III:s tankar om vad kulturpolitik med teater/opera kunde innebära. Kungens tankar om 

detta delade Desprez och hade som ledstjärna i sina dekorationsverk. Det handlar om helheten 

i Desprez’ scenbilder och dekorationer, om betydelsebildningen och tolkningen. Uppsatsen 

utgår i detta avsnitt från traditionell tolkning. Bilden tolkas efter beskrivning och genomgång 

av dess olika nivåer där den materiella nivån består av till exempel akvarellmålning eller 

teckning. Den plastiska har undersökts angående relationer, vilket leder till ett ikoniskt grepp. 

Den verbala nivån sammanställs med Gustaf III:s pjäs som är underlag för Kellgrens 

operalibretto. Till talpjäsen hade kungen skrivit mycket utförliga scenanvisningar. 

Scenanvisningarna är tryckta tillsammans med texterna. Det går därför att följa dessa och 

konstatera att dekoren och scenbilderna väl följer anvisningarna. Gustaf III besökte ateljéer 

och repetitioner och kunde själv konstatera detta. Anvisningarna följdes nära av Louis Jean 

Desprez.
146

 Librettot, operatexten bygger på Gustaf III:s texter. Tolkningen i uppsatsen görs 

med utgångspunkt från bilder som gjorts av scendekorationer. Dessa är ofta scenbilder som 

visar dekor och dessutom de agerande i scenen. 

 Tolkningens grund är Desprez’ intentioner vilka formulerats av Gustaf III och 

genomförts i tätt samarbete mellan kungen och Desprez. Det var ett mycket gott personligt 

samarbete mellan kungen och Desprez. Gustaf III brukade verka på det sättet att han knöt 

personliga vänskapliga relationer med medarbetare, något som underlättade samarbetet. Detta 

sätt att arbeta syns till exempel i kungens brevväxling.
147

 Kungen var mycket intresserad av 

hur arbetet med dekorationerna till Gustaf Wasa fortgick. Kungens vilja att stödja arbetet, 

genom samtal, analyser och ett vänskapligt förhållningssätt var väsentligt för Desprez. Nils 

Wollin anser att det är att betrakta som ett faktum att dekorerna till de olika scenerna kom till 

under ett nära samarbete och samtal mellan kungen och Desprez.
148

 Nils G. Wollin anser att 

liksom Gustaf III ofta besökte Sergel i hans ateljé så samverkade kungen med Desprez i hans. 
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Till exempel kom den franske ambassadören på ett spontant besök till Desprez’ verkstad. 

Desprez framhöll då att det var synd att ambassadören inte kommit lite tidigare för Hans 

Majestät hade just gått och ambassadören missade precis att träffa kungen. Men då kom 

kungen tillbaka och påbörjade ett vänligt samtal med ambassadören om Desprez’ arbeten och 

berättade att han just varit i operahuset och sett de nya dekorationerna till operan Gustaf 

Wasa. Detta var två veckor före premiären.
149

 Genom detta deltagande sätt att fungera ända 

ner i detaljer visade kungen sitt djupa intresse och stöd för verksamheten. Detta visade även 

Gustaf III:s ledarstil.
150

 Gustaf III samarbetade också nära med Kellgren och med 

kompositören Naumann.
151

 

 Grundläggande för tolkningen är även åskådarnas och publikens syfte vid mötet 

med bilden. Hur konstnären och åskådarna utvecklar, upplever och tar till sig bilden relaterar 

till den kontext i vilken bilden framställs och i vilken den betraktas. Med dessa 

utgångspunkter framkommer genom en tolkning av bildens uttryck dess innehåll och 

berättelse. 

 Tolkningen utgår från bilder av scener i operan. Dessa bilder är av olika status.  

Det finns få originalbilder av Louis Jean Desprez. Exempel på sådana är Drottning Christina 

akt 1 scen 1, ”De la Gardies trädgård” som finns på Nationalmuseum. Dessutom finns kopior 

av Desprez’ elever såsom, Per Estberg, teckningar av elever och andra. Intressant är en bild av 

en amatör från 1800-talet från en föreställning av Gustaf Wasa, av valvet under Stockholms 

slott. Denna bild visar mycket enkel dekor och ger en viss information om hur scenbilden 

förmodligen tog sig ut i verkligheten. De i detalj framställda bilderna av dekorskisserna ger 

antagligen mer av den känsla Desprez ville fånga och uttrycka. Desprez’ utformning av 

dräkter bidrar till uppfattningen om scenbilderna och underlättar tolkningen.
152

 Att i detalj 

studera dräktskisser faller dock utanför uppgiften i detta arbete. Dräkterna betraktas som en 

del av scenbilden och därmed som en del av bilderna uppsatsen tolkar.  

 I de få fall då originalbilder av Louis Jean Desprez finns utgår tolkningen från 

bilder av dessa. Tolkningen kompletteras då med originalbilden. Där bild av original ej är 

tillgänglig används kopia av scenbilden av någon elev till Desprez om sådan finns eller annan 

bild. Vid tolkningen används reproduktioner. Dessa är av olika kvalitet. Svårigheten när det 
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gäller reproduktioner är att bedöma färgernas likhet med det som Desprez önskade 

åstadkomma. Flera olika tillgängliga reproduktioner av samma bild har använts men 

tolkningen utgår från en speciell bild. Främst har då de stora mer tydliga reproduktionerna 

använts. De äldre trycken är av hög kvalitet. Dessa ger en god uppfattning om en bild vad 

beträffar uttrycket av färgen.
153

 Det finns alltså felkällor vad beträffar färg. Men då det rör sig 

om mindre nyanser när det gäller färgen i dessa bilder uppfattar uppsatsen detta som mindre 

betydelsefullt. Särskilt har detta att göra med att bilderna som tolkas är scenbilder. Dessa 

framställs som representationer för tredimensionella dekorationer på scenen. Ljuset på scenen 

är i denna situation viktigt för uttryck, uppfattning och tolkning av färgerna. Vi kan dock inte 

praktiskt få någon bestämd uppfattning om ljusets inverkan på färger och därmed på uttryck, 

innehåll och tolkning. Vi har inte tillgång till 1700-talets belysningsteknik och kan alltså inte 

uppfatta effekten av den. Uppsatsens analys görs av bilder av scenbilder, inte av fysiska 

scenbilder och dekor. Uppsatsen har inte haft tillgång till modeller, då sådana inte finns. Detta 

bedöms inte heller som väsentligt för syftet med uppsatsens analys av tolkningen av Desprez’ 

teaterdekorationer. Tolkningen av bilderna görs med utgångspunkt från målet att utröna om 

och i så fall vad det som formuleras bildmässigt, bildernas innehåll, har att göra med Gustaf 

III:s kulturpolitik samt i så fall vad innebörden i detta kan vara. 

7. 1. 1. Akt 1, scen 1 ”Ett hvalf under slottet i Stockholm” 

Bilden föreställer en fängelsehåla på slottet Tre Kronor, blyerts, penna och svart bläck, 

lavering i grått och svart, akvarell, färhöjningar med täckvitt. Bilder finns bl.a. i Louis Jean 

Desprez: Tecknare, Teaterkonstnär, Arkitekt, 1992, Wollin, 1936, et al.
154

 Här har använts 

Desprez, 1992. 

 Scenbilden visar det valv under slottet i Stockholm som användes som fängelse 

för änkor och barn till de adelsmän som avrättats under Stockholms blodbad. Blicken fångas 

nere till höger av ett litet barn som sökande tröst och trygghet håller sina armar framsträckta 

och håller i sin mamma. Där är också en ung kvinna som räcker fram handen och håller den 

tröstande på hennes sons axel. Det är änkan till Joachim Brahe, Margareta Wasa och hennes 

son den unge Per Brahe. Margareta Wasa bär en klänning med släp och ovanpå den en schal 

som också täcker huvudet. Klädseln betonar att Margareta Wasa är helt uppgiven. Hon är inte 

ens korrekt klädd längre. Den bylsiga schalen bär hon för att skydda sig mot kylan. Den 

markerar att det är fysiskt kallt i den råa luften i valvet, men också psykiskt outhärdligt kyligt. 
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Denna psykiska press förstärks av att inte endast Margareta utan även sonen är utsatt för 

livsfara. Snett emot henne i mitten av bilden står Cecilia af Eka, moder till Gustaf Wasa och 

Margareta Wasa. Cecilia sänder samma signaler som Margareta. Cecilia är delvis nästan täckt 

av en mycket stor schal. Bakom henne står ett barn som gömmer ansiktet i händerna och 

bredvid detta andra barn. Barnen och deras förtvivlan sänder djup oro inför framtiden. Hotet 

vilar över historien, manifesterad i den äldre Cecilia, över nutiden, Margareta och framtiden, 

barnen. Hotet tydliggörs genom den kraftiga kedja som från en pelare hänger ner mot 

Margareta och även om hon inte är fastsatt i kedjan håller denna till synes fast hennes kjol. 

Också över Cecilias huvud hänger en kedja och bredvid denna ännu en att tillsammans 

användas för att sätta fast händerna på den som utsätts för tortyr. Cecilia och den unga damen 

bredvid henne och barnen bakom Cecilia och de övriga fångarna är alla utsatta för tortyr, 

psykisk med hänsyn till det över dem hängande hotet till livet och fysisk genom kylan och 

situationen i valvet. Hotet som hänger över dem symboliseras av de hängande kedjorna.  

 En brant stentrappa med trästaket leder ned till det mörka källarvalvet. 

Utgångsdörren blockeras av tre soldater med hillebarder. På trappavsatsen framför dessa står 

en officer som just har knuffat ner den siste Sturen till fängelsehålan. På golvet finns 

ytterligare en officer och många soldater. Officeren håller, med draget svärd i höger hand, 

med vänster hand tillbaka en dam som sträcker armarna mot en person i trappan. Mellan 

officeren och damen bredvid Cecilia står Sten Stures änka Christina Gyllenstierna och hennes 

son, den unge Sturen. Hon bär handfängsel, en kedja som medger en viss rörelsefrihet. Längst 

fram till höger står två lerkrus, förmodligen med dricksvatten till fångarna. På andra sidan 

längst fram finns en vattenkanna och ett tvättfat. På höger sida bakom krusen finns en 

väggfast stenbänk. Därefter sammanfogad med denna står en pelare vid vilken den stora 

kedjan är fastsatt. Ovanpå den kraftiga pelaren ligger ett klot. Fram ut på golvet från pelaren 

är en stenbänk, ett fundament på vilken står en stor staty av det svenska rikslejonet. Lejonet 

ser vaksamt ut över golvet, betraktar de förtvivlade fångna personerna och ser uppför trappan 

mot soldaterna. Detta är det svenska lejonet, symbolen för den svenska nationen, som har 

uppsikt över läget och som inte överger sina medborgare och särskilt inte sina ledande 

medborgare. Bakom valvet finns ett till bakre valv som bärs upp av en kraftig rund pelare med 

korintiskt kapitäl.  Framme till vänster under stentrappan finns ett stegelhjul att använda vid 

tortyr. Bilden av officerarna, de hotfulla soldaterna, den stora kedjan för en kedjefånge, de två 

kedjorna för att hålla fast ett tortyroffer, stegelhjulet, kylan, fukten och mörkret, belysning 
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bara från ett enda ljus skapade en skräckinjagande stämning fylld av fasa påminnande om 

Piranesis etsningssvit Carceri d’invenzione.
155

 

 Det stora främre valvet synes avskärma de fångna från ljuset. Den triangel som 

är bärande i denna komposition manifesterar våndan och lidandet. Men kompositionen bygger 

inte bara på en triangel utan dessutom på en linje. Triangelns tre punkter består av officeren 

på trappan, Cecilia och kedjorna där nedanför och kedjans till synes fastsättning i Margaretas 

kjol. Linjen i kompositionen utgörs av ljus. Centrum i denna linje är korset på pelaren och det 

ljus som strålar ovanifrån ner mot detta samt det ljus som finns nere på golvet mellan lejonet 

och Cecilia. Scenbilden skildrar det onda som fångarna blivit och blir utsatta för och det 

lidande detta medför. Men centrum i scenbilden är ändå ljuset. Det finns också i detta onda ett 

hopp. Den kristna symbolik som var levande för 1700-talets människor uttalar att korset är 

symbolen för det frälsande lidandet. Från korset kommer frälsning till de fångna.
156

 

Dricksvattnet i lerkrukorna som symbol för det levande vattnet förtydligar detta.
157

 Tvättfatet 

och tvättvattnet talar med högmässans syndabekännelses ord ”rena mig från min synd”.
158

 

Den person som med syndabekännelsens innehåll överlämnar sig till frälsningen blir 

frihalsad, frälst, fri och kommer trots den fruktansvärda yttre situationen ändå att få inre frid. 

Det finns hopp. Klotet på pelaren är tecknet på den danske kungens världsliga makt. Kristian 

har segrat över svenskarna. Det finns en möjlighet att Kristian gör bot från sina synder att ha 

tagit Sverige och att Sverige åter blir fritt. Att direkt åstadkomma detta kan en rätt regent göra 

som blir av den Högste sänd att ta ifrån den regerande kungen med Guds nåde, som är en 

orättfärdig härskare, hans makt. Gustaf Wasa var den som de fångna väntade på skulle kallas 

till detta uppdrag.
159

 Schalarna som kvinnorna bär är skydd mot den fysiska kylan i det kalla 

och fuktiga fängelset. Men schalarna är symboliskt tecken på att de måste skydda sig mot den 

kyla som sprids från en icke dygdig och icke rättfärdig kungs styrelse. Ljuset som kommer 

ner från himmelen till de fångna är hoppets ljus. Det fokuserar på den lille Sturen. Barnen är 

framtidens hopp. Det stora svenska lejonet vänder sig mot barnet, den lille Sturen. Det 

svenska lejonet är symbolen för det svenska hoppet och kraften. Mot varandra ställs den 

danske Kristian och den svenska ledande adeln, de avrättade adelsmännens änkor med barn 

och Kristians våldsamma soldater, den officer som har befälet och det lilla barnet, den lille 
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Sturen, stegelhjulet och tvätthandfatet. Bildens innehåll bärs fram genom att dualistiskt mot 

varandra ställs förtvivlan och hopp, ont och gott, rättfärdighet och orättfärdighet. Bildens 

innehåll förstärks av att det tema som förs fram i bilden fördjupas av den symbolik och det 

djupare innehåll som förs fram i scenbildens berättelse.  

 Detta märks särskilt tydligt i kontrasten i dualismen mellan den skrämmande 

mörka fängelsehålan full av lidande och vånda men ändå hopp och Rikssalens strålande 

kröningsfest men ändå med ett dämpat innehåll. Se 7. 1. 2. Åskådarna jublade över berättelsen 

i scenens skickliga dekor som fördjupade och förtydligade scenens innehåll. 

7. 1. 2. Akt 1, scen 3 ”Förnämsta salen på slottet” 

En akvarell och gouache av Desprez’ elev Per Estenberg efter Desprez framställer akt 1, scen 

3, Kristians kröningsfest i Rikssalen.
160

 Ett första utkast, en pennteckning av Desprez en 

dekorationsskiss för akt 1, scen 4 finns föreställande ”Förnämsta Salen på Slottet”, Wollin, 

1936.
161

 Samma motiv har en kopia gjord av Per Estenberg, en akvarellerad pennteckning 

förhöjd med täckfärg.
162

 Här behandlas bilden av Estenbergs akvarell i Gustavian Opera.. 

 Scenen föreställer den magnifika Rikssalen i Stockholms slott. Scenbilden är 

uppbyggd enligt den klassiska teaterns tredelning. Första delen är den närmast åskådarna, och 

passagen mot tronen. Den andra är tronen i fonden och den tredje är delen bakom och över 

tronen. Den första delen är också tredelad horisontellt. Den första delen leder 

uppmärksamheten mot tronen som är syftpunkten i bildens centralperspektiv. Åskådaren 

stiger in i scenbilden på den breda passagen. Längst bak, i fonden är en tron under en 

baldakin. Åskådaren stiger in i bilden genom att kliva över rampen och beträda den breda 

marmorpassagen som leder fram till tronen. Perspektivet är utformat så att avståndet till 

tronen synes vara långt. För att komma fram till tronen förflyttar sig den som kommer gående 

på marmorgången något i höjdled. Passagens golv är ett ljust marmorgolv i bruna toner. 

Mittdelen, gången är mönstrad med sex rader tvärställda svarta kvadrater. På var sin sida om 

dessa är en rad av fyllda spetsiga trianglar med spetsen inåt. Gången avslutas på vardera sidan 

av linjer av stora breda svarta kvadrater omväxlande med stora M-liknande formationer. 

Gången tar upp tre femtedelar av scenens bredd längst fram vid rampen. Dekorationen på den 

del av golvet som markerar passagen och som leder in till scenbildens centrum är väl 

                                                 
160

 Gustavian Opera An Interdisciplinary Reader in Swedish Opera, Dance and Theatre 1771-1809, 1991, Fig. 

III. 
161
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utarbetad. Den är en del av det som bygger upp intrycket av den pampiga salen och som är en 

väsentlig del i den maktarkitektur som Rikssalen utgör.  

 En trappa med nio trappsteg leder upp till tronen. Trappan upp till tronen och 

tronen utgör den andra delen av bilden. På tronen sitter kung Kristian. Tronen står under en 

hög baldakin som bärs upp av två smäckra utsirade pelare. Bakom tronen mellan dessa två 

pelare är stora riksvapnet. Tronen står under det mellersta av fem spetsbågade kryssvalv som 

bärs upp av romerska pelare med pärlstavkonsoler och tvärgående kannelyrer. Tronen står på 

ett podium som bakåt begränsas av en gyllene avbalkning med nio nischer varav de tre 

mittersta skyms av tronstolen. Den bakre väggen består längst ut till höger och till vänster 

utanför och bakom de yttersta pelarna av mörkblå sammet med guldbroderade kronor. 

Innanför dessas nedre del syns på vardera sidan fyra av tillsammans troligen tolv mindre valv 

eller blyinfattade fönster, påminnande om triforia. Ovanför dessa bakom tronen går en 

balkong. Från denna hänger på vardera sidan parvis två fanor, den svenska och den danska.  

 Kryssribbvalven som vilar på pelarna hör till den tredje delen av bilden. Dessa 

fem valv inramar en ytterligare balkong och ovanför dessa finns en balkongvåning till. Bakom 

den nedre av dessa två balkonger finns ljusa dörrar. Kryssvalven och sidoposterna mellan 

dessa är rikt dekorerade i blått och guld. Den nedersta delen av sidoposterna är prydda med 

medaljonger. De däröver visar sex personer, en på vardera och överst tre figurer på vardera. 

Dessa figurer avbildar förmodligen personer från Sveriges ärorika historia och/eller religiösa 

och mytiska personer. Från den mellersta balkongen något högre än riksvapnet hänger parvis 

två fanor en dansk och en svensk på vardera sidan. Balkongen är förgylld. Från den översta 

balkongen på var sida och i mitten över tronen hänger parvis två danska fanor, tillsammans 

fjorton stycken. 

 Till höger och till vänster om passagen finns mindre valv med två valvbågar 

vardera likartade de där tronen står. Framför dessa finns på vardera sidan fyra förgyllda kore 

flickor som bär en stor kandelaber. Framför valven mot tronen finns på vardera sidan två valv 

som sträcker sig upp till samma höjd som den där valven med de två valvbågarna börjar. Att 

döma av det entourage som finns där är det platsen för kvinnliga hedersgäster. Framför och 

vid sidan sitter damer i full gala. Längst fram på höger sida står en dam med fullt släp och 

hovdam. På de fyra koren finns ryttarstatyer troligen av historiska inspirerande gestalter. 

Soldater står på balkongerna och på högra och vänstra sidan från pelarna till trappan. I trappan 

står hovets damer. Hovets herrar står omkring tronen. Framför koren närmast åt tronen till 

finns på vardera höger och vänster sida två fanor. På högra sidan står förmodligen Severin 

Norrby. Soldater står på båda sidorna mellan trappan och valven. 
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 Per Estenbergs bild är mycket detaljerad. Första utkastet av Desprez till 

dekorationsskiss för Gustaf Wasa akt 1, scen 4 behandlar samma dekor som akt 1 scen 3. 

Desprez’ skiss är ej detaljerad.
163

 Men det är exakt samma komposition, välgjord avvägning 

mellan ytor och volymer, mellan linjer och skuggors djup. Centrum i kompositionen i båda är 

tronen och regenten. Passagen leder fram till dessa. Gången på golvet ger intryck av att den 

som rör sig fram emot tronen bidrar till att lyfta regenten uppåt mot den Högste. Den som vill 

nalkas regenten går framåt uppåt för att nalkas honom. Regentens tron manifesterar regentens 

höghet, stora betydelse och makt också genom att tronen och området däromkring är utsökt 

dekorerat och utformat som maktarkitektur. Kungen är visserligen långt ifrån den som vill 

nalkas honom. Men det finns en väg dit.  

 I 1700-talsbilderna förekommer mycket symboler. Bilden här har i detalj 

behandlats med utgångspunkt från en viktig symbol när det gäller bildens väg från rampen till 

tronen. Begreppet vägen, var en central symbol i den kristna undervisningen. Detta begrepp 

behärskades av folket även om någon, mycket liten del var fritänkare. Vägen innebar den rätta 

och rättfärdiga kristna väg som en god människa hade att följa.  

 Tronen är bildens syftpunkt och platsen för kungens makt. Alla vände sig mot 

tronen, mot den danske kungen som för tillfället hade makten. Bilden med denna medelpunkt 

är särskilt tilltalande och vacker. Detta är viktigt på grund av att så mycket av innehållet i 

operan Gustaf Wasa handlar om kamp och våld och genom detta mest riktar sig till männen 

ibland åskådarna. Skönheten i denna bild riktade sig till både männen och kvinnorna. Men 

kanske kvinnorna vilade i och uppskattade bildens skönhet mest. Den danske kungen firade 

att han blivit kung också över svenskarna. Men färgtonen i bilden var ljust brungul. Det var 

inte den ljusa, lysande vita och klara tonen, som kan observeras i Drottning Christina, akt 1 

scen 3, scenen i Makalös’ trädgård med drottning Christina och de la Gardie, hoppets, 

glädjens och framtidens himmelska ljus. I den här aktuella bilden av Rikssalen finns 

visserligen en glimt av det ljuset i färgtonen i dörrarna i den övre balkongen. Dessa dörrar 

leder uppåt till den ljusa glädjen som ger hopp och framtida trygghet. Men dessa dörrar är i 

denna inledande bild inte öppna så att ett lysande ljus kan inte sprida sig därifrån. Det ljusa 

framtidshoppet finns inte. Ljuset är inte klart utan dämpat och saknar en klar ljus ton med 

dragning åt oskyldigt vitt. Ljuset relaterar i stället till de gröna sidoväggarna vid valven längst 

fram. Grönt är det kristna växandets och mognandets färg. Kung Kristian behöver kristligen 
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växa och mogna. Det dämpade, icke lysande ljuset berättar att det inte finns hopp därför att 

suveränen som nu har intagit den svenska tronen inte är rätt härskare och ledare. Det finns en 

väg fram till kung Kristian, en överdådigt prydd passage fram mot tronen. Men det är ingen 

idé att ta den vägen. Visserligen finns baldakinen över tronen, tecknet på att den Högstes hand 

vilar över suveränen. En rättfärdig kung beskyddas alltid av den Högste. Men frågan är här 

hur den danske kungen som är en tyrann kan få den Högstes beskydd när han inte själv har 

följt den rätta vägen. Makten borde den svenske Gustaf Wasa ha. Han är dygdig och 

rättfärdig. Gustaf Wasa borde ha makten. Det svenska folket hade ju valt honom. Den danske 

kungen hade tagit sin makt med våld och genom Stockholms blodbad och därmed undandragit 

sig att vara en rättfärdig härskare med Guds nåde. Denna scenbild bär fram den pedagogiska 

och moraliska berättelsen att suveränen, kungen skall leda och skydda folket och vara ett gott 

exempel. Men det måste då vara en dygdig och rättfärdig kung som själv går den rätta vägen 

som kan vara ett gott exempel för sitt folk att gå vägen till rättfärdighet. Bilden berättar också 

om vikten av skönhet och glädje. För människor är den existentiella frågan om skönhet och 

glädje väsentlig. Teatern kan bidra till att ge människor detta och bidra till förståelsen av vad 

skönhet och glädje i grunden handlar om. Teateråskådarna jublade över denna scenbild som 

var så vacker. Detta framträdde särskilt i relation till föregående bild, full av lidande och 

vånda. 

7. 1. 3. Akt 2, scen 4 ”Svenska armén svär trohet till Gustaf Wasa inför 
den danske storamiralen Norrby” 

Bilden föreställer ”Svenska armén svär trohet till Gustaf Wasa” målad av Pehr Hilleström 

(1732-1816), olja på duk. Denna målning finns på Sveriges Teatermuseum. Reproduktionen 

som uppsatsen använder här finns i Gustavian Opera, Fig. IV.
164

  

 Denna bild föreställer Desprez’ dekor i operans scenbild. Den svenska armén 

svär trohet till Gustaf Wasa inför den danske storamiralen Severin Norrby. Norrby har 

skickats av Kristian till Gustaf Wasas läger för att frambära Kristians ultimatum till Gustaf 

Wasa. Med Norrby är Sten Stures änka, som har fått order av Kristian att hjälpa till att 

övertala Gustaf Wasa att sluta sin kamp mot kung Kristian. Kristians ultimatum lyder: 

antingen inställer Gustaf Wasa sitt motstånd mot Kristian eller avrättas Gustaf Wasas mor 

Cecilia af Eka som är en bland fångarna i valvet under slottet Tre Kronor. Ger sig Gustaf inte 

kommer också Sten Stures lille son att avrättas. Gustaf Wasa kallar på sina officerare. Här 

utspinner sig en dialog mellan Gustaf och hans officerare. Gustaf frågar i omskriven form vad 
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de skulle göra om de var i samma beslutssituation som Gustaf. Officerarna och mannarna 

svarar med att ingenting kunde hindra deras trohet till Gustaf Wasa och den sak de 

gemensamt kämpade för. 

 Bilden visar Gustaf Wasas fältherretält på Kungsholmen. Det är ett klassiskt 

fältherretält. Takets kant är dekorerat med en utarbetad uddkant i guld på rött sammet, med 

vackra tofsar av guldtvinnad tråd. Takets både framsida och bortre sida syns. Den bortre 

sidans båda kanter har vardera ett stort förhänge som hänger ner på tältets sidor. Det hänger 

inte rakt ner utan är uppknutet i ridåliknande form. Det är de tältförstycken som släpps ner 

och som stänger till tältet om natten eller eljest när Gustaf Wasa ville vara i avskildhet. Nu är 

de uppbundna och ger fri utsikt ut över staden, den stad som Gustaf Wasa vill erövra tillbaka 

från danskarna. Tältförstyckena är mörka. Dessa avskärmar Gustaf Wasas tält från resten av 

staden. Gustaf Wasa har inte fritt tillträde till det område som syns genom tältöppningen. På 

samma gång visar det faktum att de är öppna på att staden och dess område ändå är möjliga 

att nå. Himlen är lite längre bort alltmer ljus. Det finns hopp. Till vänster syns slottet Tre 

Kronor med det stora tornet Tre Kronor berett att stödja Gustafs kamp. Vänstra delen av 

slottet ovanför Kristians sändebud Severin Norrby har en lite ljusare fasad. Norrby står längst 

fram till vänster liksom i skydd av denna byggnads vägg med sina fyra mörka fönster men 

som ändå är lite ljusare. Norrby är en dygdig man även om han lyder under Kristian. Fasaden 

mot Gustaf och hans officerare och soldater är alldeles mörk. Gustaf och hans officerare och 

soldater hör inte till den delen av staden. Den behärskas av Kristian och hans folk. I mitten vid 

horisonten är Söders berg. Det stormar över slottet.  

 Tre grupper av personer står inom den nedersta tredjedelen av bilden. Längst till 

vänster är Severin Norrby med armarna i kors, sluten i sig själv utan relationer till de övriga 

personerna. Bredvid honom står Sten Stures änka i svart klänning med vänstra handen visande 

på Gustaf Wasa och hans officerare och män. Hon har ett tydligt vädjande kroppsspråk till 

Norrby som står vänd bort från henne. Detta är den ena gruppen. Den andra gruppen är Gustaf 

Wasa som ensam utgör en tydlig enhet. Gustaf Wasas högra sida är kraftfullt vänd mot 

Norrby. Högra armbågen är sträckt mot Norrby med hårt knuten hand. Den vänstra armen är 

sträckt utåt bakåt med en knuten hand i en gest som påminner om en tjurfäktare som bereder 

sig på det avgörande hugget med svärdet. Gustaf Wasas ansikte är inte vänt mot Norrby. 

Gustaf ser långt bortom Norrby lite upp mot himlen och slottet Tre Kronor, mot den framtid 

som han väntar skall skänkas honom Ovanifrån. För Gustaf Wasa handlar det om rätt och 

rättfärdighet. Gustafs gestalt lyser av det förklarade ljus som kommer Ovanifrån och från den 

framtid som Gustaf skådar och som också lyser på och från den rättfärdiga och dygdiga 
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kvinnan, Sturens änka. Hon har ingen kontakt med Norrby fastän hon står nära honom. Hon 

har en tydlig kontakt med Gustaf Wasa trots att hon står på den fjärdedelen av scenbilden som 

är längst till vänster och Gustaf Wasa står till höger. Den tredje gruppen är de officerare som 

står runt Gustaf Wasa och som formar en grupp runt Gustaf, som relaterar till honom med sina 

vapen höjda som svar på Gustafs fråga. Runt denna grupp står soldaterna med samma svar. 

Framför dessa är de olika avdelningarnas fanor och fälttecken. Längst fram till höger står 

dalkarlarna i sina knälånga vita rockar med höjda stridsklubbor. Officerarna till vänster om 

och bakom Gustaf höjer sina svärd. Det syns hur Gustaf bärs av deras trohetsdeklaration. 

Gustaf Wasas anletsdrag är förandligade. Det handlade om att offra sin moder samt den lille 

Sturen för fosterlandet. När Gustaf Wasa hade att fatta detta beslut, hade han att ta hänsyn till 

avvägningen mellan honom själv, familjen, släkten, Sturens familj och släkt och landets enhet 

och frihet. Norrby ser bort emot Kristians tält med en sökande, tvivlande blick. Norrby hade 

föreslagit Kristian att tillämpa mildhet och söka fred. Kristian hade avvisat detta och i stället 

beslutat sig för hot och fortsatt hämnd. Svaret på Kristians fråga kom inte från Gustaf Wasa 

utan från Gustafs officerare och soldater enligt den gode ledarens ledarsätt, som tar hänsyn till 

folket.  

 Bilden betonar Gustaf Wasas förankring i Stockholm. Det handlar om kamp, 

offerberedskap och de svåra beslut som nationens ledare måste ta med alla de hänsyn som 

måste vägas in mot en grund av rätt och rättfärdighet. Ordet dygd förekommer ofta i Gustaf 

III:s texter för att uttrycka beslutsfattandet grundat i rätt och rättfärdighet. Det handlar om en 

suveräns eller en ledares beslut men också om alla de vardagliga beslut som varje person 

tvingas ta. Här är Gustaf Wasa ett exempel för folket. Det gäller att kunna offra för landet det 

som man håller kärt och så kämpa för rätt och rättfärdighet. 

7. 1. 4. Akt 2, ”Gustaf Wasas och Kristians två tält och deras drömmar” 

Bilden är en dekorationsskiss för Gustaf Wasa, akt 2 föreställande ”Gustaf Wasas och 

Kristians två tält och deras drömmar”, lavyr, kopia av Per Estenberg. Uppsatsen har använt 

bilden i Wollin, 1936.
165

  

 Platsen för akt 2 är Gustaf Wasas tält på Kungsholmen och Kristians på 

Stadsholmen. Gustaf Wasas och Kristians läger låg på var sin sida om Riddarfjärden. Ut från 

Gustafs tält syns delar av lägret och delar av Stockholm. Den enda byggnad som kan ses och 

kännas igen är tornet Tre Kronor. Topografin är inte avbildande. Tornet Tre kronor synes 

ligga på en stor brant kulle. Bilden skildrar Gustaf Wasas dröm och Kristians. Gustaf Wasa 
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ligger och sover lugnt i sitt tält. Fyra skyddsänglar med hopfällda vingar är avbildade vid 

nederdelen av sängen. Skyddsängeln längst fram står med vänstra foten i dégagé och armarna 

i femte positionen framsträckta mot Gustaf Wasa. Den ängel som står längst in har armarna i 

andra positionen i en trygghetsskapande gest mot kungen. De bär fram stora fång blommor 

som de lägger ner på Gustaf Wasas säng. En ängel med mycket stora utfällda vingar flyger 

över sängens överdel och sträcker skyddande ut sina armar över den lugnt sovande Gustaf. 

Denna ängel är stor, större än Gustaf Wasa och med manlig fysionomi, kraftiga muskulösa 

armar. Denna ängel synes vara en för den tidens folk bekant symbol för uppståndelsens 

budskap.
166

 En orginalbild, dräktskiss finns i Nationalmuseum av en bevingad renommé. 

Denna ängel flyger i denna bild högre upp, nuddar med fötterna det moln som finns bakom de 

fyra skyddsänglarna vid sängfoten. Ur teaterteknisk synpunkt var detta viktigt. Ängeln kunde 

då osedd stå på molnet och så ses liksom flygande. Denna har en krans i vardera handen 

utformad som den romerska kejsarens lagerkrans. Dessa är förmodligen segerns och ärans 

kransar med vilka hon är på väg att lagerkransa Gustaf Wasa.  

 Änglarna framställdes av dansare i mycket uppskattad koreografi av Louis 

Gallodier. Den tätt skildrade situationen fångade åskådarnas tankar och känslor. Dekoren och 

danserna fördjupade och nyanserade handlingen och erbjöd åskådarna möjlighet att följa 

berättelsen men också att vila i handlingen och bearbeta sina egna intryck och känslor. De 

känslor, tankar och upplevelser som personerna i pjäsen erfor framfördes och bearbetades 

effektivt och nyanserat i dans och i dekoren som relaterar till de agerande. Det var vanligt att i 

operorna ingick stora avsnitt av dans. Detta innebar också att i dansens rörelser konstnärlig 

skönhet framfördes som en del av operans innehåll, inte endast det politiska budskapet även 

om dansens rörelser tillsammans med dekor och dräkter också bar fram och förtydligade 

handlingen och budskapet. 

 Att det är en drömscen visas genom att rummet delvis är fyllt med cirrusmoln. 

Golvet på hela scenen längst fram från vänster sidas andra fjärdedel och helt ut till höger är 

täckt av ett något dunklare moln. Så förstår åskådarna att scenens två delar är pågående 

drömmar. Nedre halvan av scenens höjd till vänster från mitten bakom Gustafs säng täcks av 

vita cirrusmoln. Mitt i den stora molnformationen står bredvid ängeln ett fälttecken. Ängeln 

och fälttecknet, det vill säga de svenska stridskrafterna har kontroll på Kristians verksamhet. 

Vinden blåser fälttecknet i riktning mot den halva av scenbilden som är Kristians. I mitten har 
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molnformationerna gått över mittlinjen och blivit mörkare. De täcker stora danska fanor och 

visar att det är en kampsituation. Taket över hela scenen markeras av en prosceniebåge och en 

genomskuren fond som visar en gobeläng i rött och guld och med guldfrans. Kristians tält är 

beläget på den högra sidan av scenen, lite bakåt, utåt. En stora dansk fana finns vid Kristians 

säng. Ett danskt fälttecken flyger bredvid toppen av Kristians tält. Kristian ligger i sin säng 

men runt honom råder inte det serena lugn som finns runt Gustaf. Förhängena är öppna och 

man ser Kristian på sin säng omgiven bakom sängen av två furier med facklor och framför 

sängen av en demon med stor svans. Vid sängens fot står män med dragna svärd som de 

hotfullt rest mot Kristian och två som anklagande sträcker sin vänstra hand mot kungen. 

Bakom dessa syns en hord som tränger fram mot Kristian. Den gode rättfärdige Gustaf Wasa 

sover i frid och ro under beskydd av sina skyddsänglar. Kristians dröm är hotfull. Han, den 

orättfärdige har inget skydd, ingen ro bara vånda inför vad som komma skall. Kung Gustaf är 

ett exempel som visar att den gode och dygdige kan sova den rättfärdiges lugna sömn men 

den orättfärdige störs av anfäktelse och ångest. 

7. 1. 5. Akt 3, scen 1-3 ”Det inre av Kristians tält, fortsättning på Kristians 
dröm, de mördade Svenske herrars skuggor resa sig” 

Detta är fortsättningen på Kristians dröm: ”De Svenske Herrars skuggor som blifvit mördade 

på Kristians befallning, vid blodbadet i Stockholm, resa sig ur jorden”, lavyr, kopia av Per 

Estenberg.
167

  

 Nils Wollin framhåller att en klar uppfattning om Desprez’ försvunna orginal 

ger Per Estenbergs kopia av den scen, akt 3 scen 1-3 som följer drömscenen i akt 2. Bilden 

föreställer fortsättningen på Kristians dröm. Kristian ligger inte längre och försöker sova. Han 

har rusat upp vid synen av vålnaderna av de män som han avrättat vid Stockholms blodbad. 

Tältet bärs upp av sex pelare. Pelarnas nedre del är dekorerad med sneda kannelyrer. Mitt på 

är ett fundament för övre delen. Övre delen har raka kannelyrer ett mindre stycke. Fem 

kandelabrar med tända ljus finns på vardera sidan av tältöppningen. Utmed väggarna under 

avbildningar av två stora riksvapen står på vardera sidan av den öppna ingången, rader med 

vålnader med sina vapensköldar, de tolv döda adelsmän som Kristian avrättat. Kristian står 

något till höger om centrum. Han ryggar tillbaka inför två män. Den ene synes vara Norrby 

som med högra handen utsträckt uppåt i en bestämd gest vädjar om slut på kriget. I 

tältöppningen kommer de två barnen Ribbing, som avrättats av Kristian, in hållande om 

varandra. Också de har nu rest sig ur sina gravar. Bildens prosceniebåge och fondkuliss är rikt 
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dekorerade. Ändå är bilden dyster och olycksbådande. Oljelampan i taket ser ut att ha formen 

av en duva, fredsduvan.
168

 Runt lampan är det mycket ljust. Men ljuset från lampan som 

symboliserar fred synes inte nå fram till Kristian. Kristian omsluts helt av mörker. Bildens 

dekor förtydligar Kristians situation. En icke rättfärdig härskare kan inte få frid. Det onda han 

gjort följer honom natt och dag. Han ser inte möjligheterna till frid. Så är det inte bara för 

suveränen utan detta gäller för alla människor.  

 Desprez framställde även ett annat förslag till scenbild. Det finns också i en 

kopia av Per Estenberg.
169

 Detta förslag blev emellertid inte godkänt av Gustaf III.  

7. 1. 6. Akt 3, scen 6 ”Stormningen av Stockholms yttre värn, 
svenskarnas erövring av slottet Tre Kronor”  

Bilden visar en dekorationsskiss av stormningen av Stockholms yttre värn, penna och svart 

bläck, lavering i grått, akvarell, förhöjningar med täckvitt. Denna Desprez skiss fanns före 

kriget i Preussische Staatsbibliothek, Berlin.
170

 Här har använts färgreproduktionen i Wollin. 

 Denna bild visar hur Desprez’ teoretiska grepp på scendekoration bygger på 

Bibiena.
171

 Dekoren är tillsammans med de på scenen agerande personerna en helhet som 

sammanlagt utgör scenbilden. Dekoren är inte bara något som skapar ett rum som sedan fylls 

av agerande. Det handlar om att skapa en enhet. Dekoren är förutsättningen för att den i mötet 

tillsammans med de agerande blir en enhet. Den danske Kristian var nu kung också över 

Sverige. Han hade firat sin kröning med en magnifik kröningsfest i den överdådigt dekorerade 

Rikssalen. Gustaf Wasa var den som samlade motståndet mot Kristian. Gustaf hade inte 

hörsammat den kallelse från Kristian som långt tidigare riktats till de ledande adelsmännen 

med inbjudan till försoningssamtal med Kristian. När adelsmännen kom till Stockholms slott 

för detta blev de tillfångatagna och avrättade. Detta var Stockholms blodbad.  

 Denna bild föreställer en viktig del i kampanjen mot Kristian, svenskarnas 

erövring av slottet Tre Kronor. Ett kopparstick av Adam Perelle med inskriften ”Stockholmia 

Metropolis Regni Sueciae et Sedes Regia qua parte Occidentem spectat” återger Stockholm 

på 1690-talet innan slottet brann 1697.
172

 Bilden återger inte fullständigt denna bild av slottet 

och omgivningarna. Men i mitten på bilden är tornet Tre Kronor i detalj återgivet. Endast en 
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av de sex fisalerna på slottet på Perelles koparstick är avbildad. I bilden framställdes slottet 

som mindre ståtligt än i kopparsticket. Detta torde bero på att bilden ville tona ner betydelsen 

av det ståtliga slottet och i stället betona den händelse som scenbilden belyser. Över slottet i 

mitten av bilden och den högra delen välver sig en regnbåge. Över hela skeendet vilar alltså 

hoppet. Löftet från den Högste är att regnbågen är tecknet på förbundet, att det inte skulle 

hända någon katastrof.
173

 Horisonten bakom slottet mot vad som kan tolkas som Söders 

höjder, fastän det inte topologiskt var det, är målad röd av den uppgående solens ljus.
174

 Detta 

är symbolen för de rättfärdigas väg. Himlen i mitten närmast över och under regnbågen är 

hotfullt dramatiskt mörkare blågrå men blir allt ljusare först grå, så alltmer blå fram till 

horisontens rosa. Detta finns i fonden som en bakgrund till händelserna i scenen. Denna del av 

bilden har ett alldeles särskilt ljus som också går bakom det medeltida ännu i nutid 

kvarvarande runda försvarstornet i stadsmuren. Denna ljussättning av kompositionen 

manifesterar hoppet och framtiden men betonar också att det rör sig om en framtida händelse, 

ett hopp som man måste kämpa sig fram till. Den ljusa hoppfulla framtiden är visserligen en 

skänk från Ovan men det handlar också om att människorna måste medverka och kämpa för 

att nå dithän.
175

 

7. 2. Gustaf Wasa, nytt tolkningssystem 

Här går uppsatsen igenom motsvarande scener som i 7. 1. men tolkar dem med det nya 

tolkningssystemet med utgångspunkt från inspiration från tre abstrakta konstnärer varav två 

har erfarenhet av teaterdekorationer. Detta nya tolkningssystem har presenterats i kapitel 1. 

Inledning och 5. 2. Ny tolkningsmodell. 

7. 2. 1. Akt 1, scen 1 ”Ett hvalf under slottet i Stockholm” 

Bilden föreställer fängelsehålan på slottet Tre Kronor, blyerts, penna och svart bläck, lavering 

i grått och svart, akvarell, förhöjningar med täckvitt och är en ateljekopia på Nationalmuseum. 

Reproduktioner finns i Louis Jean Desprez: Tecknare, Teaterkonstnär, Arkitekt, Wollin, 1936, 

et al.
176

 Här har använts Desprez, 1992. 
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 Bilden visar det valv under slottet i Stockholm som användes som fängelse för 

änkor och barn till de adelsmän som avrättats under Stockholms blodbad. Bilden har med 

traditionellt tolkningssystem omfattande tolkats i 7. 1. 1. Med utgångspunkt i den nya 

tolkningsmodellens del om det nya tolkningssystem som beskrivits i 1. och 5. 2. undersöker 

uppsatsen här den praktiska innebörden av tolkning med detta system. Först betraktas hela 

bilden översiktligt. Så fokuseras blicken på det som synes vara centrum i bilden, det mest 

intressanta, det viktigaste som inte är avbildning av personer, ting och företeelser. Det handlar 

om att betrakta bilden som en bildmässig helhet som består av olika delar. Det som drar till 

sig blicken när bilden betraktas med utgångspunkt från det nya tolkningssystemet är den bild i 

bilden som är abstrakt men ändå tydlig. Det skulle kunna handla också om fler än en bild som 

sedan rankas i intresseordning. Men uppsatsens uppfattning är att det för det mesta rör sig om 

att det främst handlar om att det är intressant att tolka en bild i bilden. Att det handlar om en 

bild är också med hänsyn till uppsatsens omfattning lämpligt. Vilken är enligt uppsatsens 

uppfattning här denna intressanta bild i bilden? Är denna abstrakta bild i bilden full av 

innehåll. Framställer den en berättelse. Bilden är det lysande ljusa området, bakom det lilla 

ljuset till vänster om korset på den stora pelaren. Det täckvita lyfter fram det ljusa. Färgen 

avgränsar området från det lilla ljuset, korset och pelarens kapitäl. Det ljusa relaterar inte till 

dessa företeelser. Dessa avskärmar det ljusa. Men de är del i förförståelsen. Detta lysande 

ljusa område är en bild i sig i bilden. Denna bild inbjuder åskådaren att ta den till sig och tolka 

den med hänsyn till sin erfarenhet, kontext och sitt behov. En abstrakt fysisk bild relaterar till 

någondera eller flera av konstnärens, beställarens eller åskådarens intentioner eller hur man 

tillgodogör sig den. 

 Gustaf III och Louis Jean Desprez arbetade nära tillsammans. Tolkningens 

grunder finns att söka i detta. Kungens kulturpolitik var en del av det nationella projektet, att 

åstadkomma en nationell identitet och ett starkt Sverige. Desprez hade en viktig uppgift i 

Operan som var en tung del i kungens kulturpolitik. Med bas i denna kontext finner åskådaren 

ett uttryck i bilden i bilden som har ett innehåll av att åskådaren kan söka och finna det ljuset i 

sig själv som han/hon sett i bilden. Bilden i bilden, sedd med ett abstrakt tolkningssystem 

lyfter fram det som inte framträdde vid den traditionella tolkningen i 7. 1. 1. Det abstrakta 

tolkningssystemet lyfter fram åskådarens delaktighet och självspegling. Så förtydligas operans 

berättelse och fördjupas tolkningen av bilden. Det handlar om den enskilde individens 

delaktighet och ansvar för nationens identitet. Detta klargörs som en viktig del i Gustaf III:s 

kulturpolitik, vilket med enbart den klassiska tolkningen ej klart framträtt, skymt av den 

avbildande berättelsen i bilden.  
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7. 2. 2. Akt 1, scen 3 ”Förnämsta salen på slottet” 

Bilden är en akvarell och gouache av Desprez’ elev Per Estenberg efter Desprez. 

Reproduktionen är ur Gustavian Opera.
177

 Ett första utkast, en pennteckning av Desprez en 

dekorationsskiss för akt 1, scen 4 finns föreställande ”Förnämsta Salen på Slottet”, Wollin.
178

 

Samma motiv har en kopia gjord av Per Estenberg, en akvarellerad pennteckning förhöjd med 

täckfärg.
179

 Här behandlas reproduktionen i Gustavian Opera. 

 Bilden föreställer Kristians kröningsfest i den magnifika Rikssalen i Stockholms 

slott. När man betraktar hela bilden slås man först av den i detalj utformade imponerande 

synen, berättelsen med den ståtliga arkitekturen, alla dyrbara dekorationer och det 

högtidsklädda hovet och kung Kristian på sin tron. Hela bilden föreställer Kristians triumf. 

Det är Kristians kröningsbankett, Kristian, tyrannen som härskade över Sverige, efter 

Stockholms blodbad. Det fanns alltså ur svensk synpunkt inget hopp alls utan särskilt i 

kontrast till scenen i 7. 1. 1. ”Ett hvalf under slottet i Stockholm” med det mörka källarvalvet 

synes hela bilden av Rikssalen vara ett hån mot Sverige och svenskarna. När åskådaren 

betraktar bilden utan att låta sig störas av alla representationer av valv, pelare, ryttarstatyer, 

soldater och hovfolk framträder ett litet ljust område mellan trappan upp till tronen och lite till 

höger framför Severin Norrby. Det är ett ganska litet ljust område men denna abstrakta bild i 

bilden framstår alltmer som hela bildens centrum. Området avgränsas av storamiralen Norrby, 

hovets förnämsta damer och trontrappan upp till kung Kristian. En väsentlig del av 

tolkningens grunder är beställarens intention. Gustaf III avsåg att med operan Gustaf Wasa 

samla folket inför militär kamp mot danskarna. Åskådaren dras till och vilar i det ljusa fältet. 

Att lämna uppmärksamheten inför allt det ytliga som salen är så full av och som tar i anspråk 

betraktarens personlighet och inte ger ro att tänka, känna och vilja, innebär en befrielse och 

frid mitt i en situation av Kristians ockupation. Den enskilda människan känner i detta 

människors och sin egen storhet, kraft och möjlighet. Den innehållsrika tomheten i den 

abstrakta bilden i bilden öppnar djupet för den berättelse som åskådaren behöver. 

 Bildens komposition med den långa marmorpassagen, gången in från åskådarens 

plats in i bilden synes vid en första blick på hela bilden leda fram mot trontrappan och tronen. 

Men vid närmare betraktande uppfattas att passagen vrider mycket lätt men dock till höger. 

Trappan förhåller sig mot passagen så att den är något vinklad till vänster. Hela bildens 
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centrum är mer det ljusa området, den abstrakta bilden i bilden, än trontrappan och tronen. 

Man stiger in i tavlan och förs på passagen fram till dekorskissens centrum, det ljusa området 

framför trappan upp mot tronen. Bilden av Rikssalen är en del av en gammal akademitradition 

att framställa historiska händelser. Till bildens centrum, det ljusa fältet förs vi tydligt in 

genom passagen. Denna marmorgång är mycket utarbetad i sig själv. Avgränsningarna mellan 

den och den omgivande salen är likaså mycket detaljerat utförd. Här finns byggnadsdetaljer 

och personer. Bildens utformning tydliggör vad som är centrum i scenbildens teatrala 

utformning, insceneringens centrum. Bildens utformning framhåller detta. Marmorgången upp 

mot tronen och platsen före trontrappan är en del av förförståelsen och för den traditionella 

tolkningen en integrerad del av verkets innehåll. Men genom att tolka bilden i bilden uppfattas 

att centrum i bilden inte är Kristians makt utan den enskilda svenskens relation till denna 

makt, ansvar för att ta ställning för fred och frid och göra något åt detta. Då kanske det är 

nödvändigt att lämna allt yttre bakom sig, prydnader och utanverk och i stället söka i sitt inre 

efter sin kallelse. Bakom detta anar man också en glimt av Gustaf III:s syn på teater som ”un 

port tranquille où on ira se reposer après les orages”.
180

  

7. 2. 3. Akt 2, scen 4 ”Svenska armén svär trohet till Gustaf Wasa inför 
den danske storamiralen Norrby” 

Pehr Hilleströms (1732-1816) målning olja på duk ”Svenska armén svär trohet till Gustaf 

Wasa” finns på Sveriges Teatermuseum. Uppsatsen utgår ifrån reproduktionen i Gustavian 

Opera.
 181

  

 Denna bild framställer den dramatiska situationen då kung Kristian har skickat 

Severin Norrby till Gustaf Wasa. Med Norrby är Christina Gyllenstierna, Sturens änka som 

Kristian vill skall övertala Gustaf att ge upp motståndet mot danskarna. Kristian har befallt 

Norrby att framställa ett ultimatum till Gustaf Wasa. Gustaf lägger ner vapen, annars avrättas 

Gustaf Wasas mor och den lille, Sturens son. Som svar på detta får Norrby med sig till kung 

Kristian, arméns trohetsed till Gustaf Wasa och den svenska arméns kampglöd. Scenen äger 

rum i Gustaf Wasas fältherretält. Kompositionen i bilden är gjord så att där finns tre grupper 

som drar till sig uppmärksamhet. Efter att ha betraktat hela bilden framträder en bild i bilden 

tydligt. Den uppvikna tältduken i övre högra hörnet dominerar bilden. Kontrasten mot den 

ljusa himlen är tydlig. Men det ljusa är bakom tältfliken. Den mörka tältduken framträder inte 

som en del av representationen av tältet. Det stora mörka visar sig som ett abstrakt färgfält. 
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Åskådaren kan gå in i det och, med utgångspunkt från sin erfarenhet och kontext samt operans 

uppdragsgivares kontext, konstnärens kontext och Gustaf III:s pjäs, erfara innehållet till 

bilden i bilden. Vad som finns för åskådaren i det abstrakta mörka färgfältet får denna själv 

utröna. Är det åskådarens egen situation och erfarenhet som är speglad i det mörka. Är det så 

att åskådaren själv måste gå igenom detta mörka för att nå ljuset. Är det våndan i osäkerheten 

i åskådarens personliga situation eller hotet mot Sverige och svenskarna igen efter alla 

tidigare krig med danskarna. Den mörka tältduken sänder en kraftfull känsla som handlar om 

åskådarens och Sveriges situation i världen och rymmer osäkerhet, vaksamhet, hot, men också 

ett fält av handlingsalternativ att kämpa sig igenom. Detta abstrakta, det mörka området är 

inte direkt omgivet av detaljerade representioner. Detta gör det lättare att tolka. Det är inte på 

det sättet att konkreta företeelser mycket nära, skymmer och påverkar innehållet. Men det är 

också svårare att tolka detta mörka. Det stimulerar åskådaren att gå ännu djupare i sökandet 

efter innehållet i detta vid första anblicken till synes innehållslösa. Det kanske är så att just det 

till synes innehållslösa är så laddat därför att den enskilde åskådaren i detta släpps helt fri att 

ta emot en för henne/honom personligen mycket tydlig berättelse. 

 Pehr Hilleströms originalmålning i olja på duk skiljer sig vad beträffar 

färgtonerna från reproduktionen. Det rör sig emellertid om små nyanser som inte synes ha 

betydelse för tolkningen utom i ett fall. Den stora fliken av tältduken uppe till höger 

framträder i reproduktionen i en färgton som författaren uppfattar som ospecificerat mörk. I 

Hilleströms oljemålning är denna tydligt kungsblå och kan tydas som mörkt blå sammet. 

Detta är dekorerat med broderade eller vävda kronor i gult eller guld. Detta innebär att den 

ovan gjorda tolkningen av reproduktionen med det nya tolkningssystemet där tolkningen med 

inspiration från färgfältsmålning bygger på detta mörka fält inte är relevant när det gäller 

Hilleströms orginal oljemålning. Vid ett betraktande med det nya tolkningssystemet som 

bygger på att observera det abstrakta som drar till sig uppmärksamheten, bilden i bilden, och 

sedan tolka den framträder en annan bild i bilden. Den mörka himlen högst upp närmast 

tältduken framstår då som centrum, bilden i bilden. Samma tolkning av denna som tolkningen 

av det mörka i reproduktionen kan göras. Resultatet blir att det fokuserar på den enskildes 

situation att kämpa sig igenom sina personliga mörka handlingsalternativ och landets situation 

att göra detsamma samt den enskilde individens ansvar i detta.. 
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7. 2. 4. Akt 2 ”Gustaf Wasas och Kristians två tält och deras drömmar” 

Bilden bygger på en dekorationsskiss för Gustaf Wasa, akt 2 föreställande Gustaf Wasas och 

Kristians två tält och deras drömmar, lavyr, kopia av Per Estenberg
.
, reproduktion i Wollin. 

Denna reproduktion används här.
182

  

 Vänstra sidan av bilden är Gustaf Wasas tält. Den högra är Kristians. I bilden 

finns representationer av drömmarnas innehåll, änglar runt den sovande Gustaf Wasa. I 

Gustaf III:s pjästext betonas den rättfärdige Gustaf Wasa som sov gott om natten och som 

kröntes av en ängel med Segerns och Ärans tecken. Detta framställs i bilden. Runt Kristian 

står inga änglar men några furier och en demon med lång, tjock svans. Centrum för 

åskådarens uppmärksamhet i bilden är det stora vita vid bortre sidan av Gustaf Wasas säng. 

Framför detta ovanför Gustaf Wasa flyger den stora ängeln. Detta stora vita fångar åskådaren. 

Det avgränsas på ena sidan av Kristians soldater med dragna svärd, på den andra av Gustaf 

Wasas skyddsänglar, sängen och den flygande stora ängeln. Det vita abstrakta är något 

skuggat i olika delar. Inga representationer i detta hämmar tolkningen. Detta stora vita synes 

vara fullt av dynamik, inte en vek stillsam dröm som för bort från verkligheten utan som 

tvärtom uppfyller verkligheten. Rättfärdigheten eller som Gustaf III uttrycker det i sina texter, 

dygden kan omvälva en människa och uppfylla henne. Här kan åskådaren personligen tolka 

innebörden av detta abstrakta fält. Uppfattar åskådaren det som den rättfärdighet och dygd 

som kan uppfylla också henne. Att framställa rättfärdighet och dygd abstrakt synes vara 

lämpligt. Åskådarens ansvar är här att fördjupa sin uppfattning av den rättfärdighet och dygd 

som skildras av Gustaf och änglarna till att handla om åskådarens egen relation till detta och 

hur detta tydligt kan manifesteras av den enskilde åskådaren. 

7. 2. 5. Akt 3, scen 1-3 ”Det inre av Kristians tält, fortsättning på Kristians 

dröm, de mördade Svenske herrars skuggor resa sig” 

Per Estenberg har gjort denna kopia, lavyr.
183

 En reproduktion i Wollin används här. 

 Detta är fortsättningen på Kristians dröm. Kristians mardröm innebär att han ser 

de svenska herremän som han mördat resa sig ur sina gravar och komma emot honom med 

höjda svärd. Också de mördade barnen Ribbing kommer emot honom. Severin Norrby vädjar 

med handen utsträckt mot kung Kristian att kungen skall göra slut på kriget, visa försoning 

och mildhet, vilket avvisas. Den yttre berättelsen skildras detaljrikt. Bilden är så detaljrik att 

den är svår att ta till sig, detta också genom motivet med de många hotfulla skeletten. Tydliga 
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är de abstrakta tältförhängena som dels genom sin form ger underlag för tolkning. Dels 

framstår dessa tältförhängen som bild i bilden, som en abstrakt bild som kan fördjupa 

tolkningen. Åskådaren som iakttar dessa ser i den mörka färgen en varning om det som 

komma kan för den orättfärdige. Detta kan innebära en förståelse för vikten av en 

självrannsakan som kan leda till att undvika det öde som väntar kung Kristian. Det är då den 

enskilde betraktarens ansvar att uppenbara för sig själv och sina medmänniskor den 

existentiella risken till fördömelse som varje människa lever i.  

7. 2. 6. Akt 3, scen 6 ”Stormningen av Stockholms yttre värn, 
svenskarnas erövring av slottet Tre Kronor”  

Bilden visar en dekorationsskiss av stormningen av Stockholms yttre värn, penna och svart 

bläck, lavering i grått, akvarell, förhöjningar med täckvitt. Denna Desprez’ skiss fanns 

tidigare i Preussische Staatsbibliothek, Berlin.
184

  

 Den mest dramatiska scenen i operan Gustaf Wasa är ”stormningen av 

Stockholms yttre värn och svenskarnas erövring av slottet Tre Kronor”. I denna scen 

användes en stor mängd soldater som marscherade över scenen. Bilden skildrar med många 

detaljer slaget och byggnaderna. Finns i denna bild någon bild i bilden där åskådaren kan 

bortse ifrån representationer. Finns någon bild i bilden som skulle kunna ta bort det konkreta 

intrycket av vad som händer och i stället fördjupa, förtydliga och lyfta fram den djupare 

meningen och fylla den abstrakta bilden i bilden med innehåll av betydelse för människans 

relationer. Detta finns med i varje skeende och den abstrakta bilden vill söka förtydliga detta. 

Detta är svårare att observera med en sådan mängd detaljer som finns i hela bilden. Men det 

finns i bilden en triangelformation med tornet i mitten som vinkelns spets och tornet till höger 

som slutet av vinkelns ben och värnet till vänster som slutet av vinkelns ben till vänster. När 

man ser på detta framstår det vita till vänster mellan värnet och soldaterna som bilden i bilden, 

det centrala. Denna formation kan tolkas abstrakt. Det handlar inte om detaljer av skeendet. 

Det rör sig om ett samlat grepp om vad det är som sker, en bild i bilden. Den åskådare som 

identifierar sig med det djupare skeendet som betecknas av det vita kan hålla borta allt det 

konkreta på ytan i bilden och absorbera det grundläggande skeendet. Detta kan då ske på ett 

personligt plan med hänsyn till intentionen både hos åskådaren, konstnären, uppdragsgivaren 

och publiken i stort. Denna bild i bilden är särskilt viktig i en aktionsbild som denna då den 

annars riskerar att bli en ytbild med föga existentiellt djup. Åskådaren som vilar i det vita 

området kan ställa till sig själv grundläggande existentiella frågor om mänsklig samlevnad i 
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samhället. Varför blir det konflikter och krig. Hur kan sådana undvikas. Hur kan länder och 

folk leva tillsammans. Hur kan den enskilda människan hantera maktfrågor för sig själv, i sin 

grupp och i sitt land och mellan länder. Hur skall åskådaren ställa sig till sin personliga roll i 

krig. Finns det rättfärdiga krig. Har människan rätt att döda en annan människa. Hur kan en 

operaföreställning så engagera vanliga lugna fina människor att de är beredda att följa kungen 

ut och döda.
185

 Kan detta räknas som en del i Gustaf III:s kulturpolitik. Kanske det snarare är 

så att detta är motsatsen till kungens kulturpolitik men att bilden i bilden ändå kan peka fram 

mot den vision om sitt lands rättfärdiga fred som Gustaf III omfattade. 

7. 3. Nya tolkningssystemet belyst i relation till andra operor 

7. 3. 1. Drottning Christina, akt 1, scen 1, ”De la Gardies trädgård” 

Denna bild bygger på en dekorationsskiss av Louis Jean Desprez, penna och svart bläck, 

lavering i grått, akvarell, förhöjningar med täckvitt, som finns på Nationalmuseum. Flera 

reproduktioner finns. Uppsatsen använder reproduktionen i Solen och Nordstjärnan.
186

  

 Operan Drottning Christina var Louis Jean Desprez’ första uppgift i Sverige.
187

 

Den hade premiär på Gripsholms slottsteater 1784. Dekorationerna till denna opera blev 

mycket uppskattade. Kungens svägerska hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta berömmer 

dessa i sin dagbok.
188

 Akt 1, scen 1 föreställer De la Gardies trädgård med en byggnad 

lysande av ljus, inramad av häckar och vattenfall med hovet på en terrass där drottning 

Christina och Magnus Gabriel De la Gardie har sin plats. Drottningen och greve Magnus står 

på ett ganska stort avstånd från varandra med hovet bakom. De la Gardie har handen 

framsträckt mot drottningen i en underdånig gest. Bilden strålar av ljus. När åskådaren bortser 

från alla de detaljerade representationerna kan åskådarens blick fångas av sandfärgen på 

terassen där huvudpersonerna står. Detta är bilden i bilden. Sandfärgen framträder som 

centrum i hela bilden genom att den är ett område av stilla lugn. Förförståelsen runt detta är 

det ostadiga ljuset som dominerar i representationen i hela den övriga delen av bilden. Det 

lugna intrycket kommer från centrumbildens färg. Färgen är lugn och inbjuder till att söka det 

som finns för betraktaren i dennes eget lugn. Djupare mänskliga värden finns att finna i lugn. 

Eftertanke, analys och planering har sin rot i detta. Men lugn uppnås endast av den som har ro 
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i sig själv och som, när hon så bottnar i sig själv kan relatera till världen, människorna och 

hela verkligheten. Först när jaget helt kan uppleva sitt eget jag är människan redo att också 

gediget relatera till andra människor, till ett du och på det ännu djupare planet som handlar om 

existensens grund till ett Du.
189

 Sandfärgen på terrassen markerar att det är denna grund av 

lugn som Drottning Christina och Magnus Gabriel De la Gardie som personer står på. Också i 

detta lugn kan suveränen vara ett exempel för sitt folk. 

 När åskådaren betraktar hela bilden uppfattas att mellan drottning Christina och 

Magnus Gabriel De la Gardie är ett stort avstånd. Ett betydande mellanrum är också mellan 

De la Gardie och folket bakom honom. Drottningen på sin sida står så nära personerna bakom 

henne att hennes släp nästan rör vid de närmaste. För drottningen innebär självkänslan att hon 

kunde vara ett exempel för folket, att ansvaret för landet kom före personliga önskemål, att 

närheten till folket också innebar godhet mot folket och att allt detta kunde innebära att 

drottningens person kunde vara en historisk erinran om suveränens ansvar. 

7. 3. 2. Frigga, akt 1, ”Friggas tempel” 

Desprez’ orginalteckning av Friggas tempel vid Gamla Uppsala, finns i Ermitaget i S:t 

Petersburg. Reproduktionen i Desprez: Tecknare, Teaterkonstnär, Arkitekt, används här.
190

  

 Operan Frigga i en akt bygger på en pjäs av Gustaf Wasa.
191

 Operatexten är 

författad av C. G. af Leopold. Den hade premiär 1787. Oden har tagit hand om dottern till en 

vän som tagits av daga av en fiende. För att hindra att flickan drabbas av samma öde hävdar 

Oden att flickan är gudinnan Frigga. Flickan uppfostras och lever som gudinnan Frigga vid ett 

tempel i Gamla Uppsala. Operan handlar om hennes förälskelse och hur Oden ser till att hon 

trots att hon föreställer en gudinna och inte får ha relation till en människa ändå får den man 

hon vill ha. Scenen representerar Friggas tempel i Gamla Uppsala. Templet är i en grotta. I 

ingången till grottan finns i klassisk stil fyra korintiska pelare. Trappan i gången upp flankeras 

av två lejon. På berget ovanför grottans ingång finns en runslinga. Längst fram står två stora 

runstenar. Mellan grottan och runstenarna på var sida är park med en blandning av svenska 

tallar, solrosor samt exotiska träd och växter. Solen speglar sig i grottans övre släta skikt 

tydligt mot grottans inre mörker. Bilden utgör en egendomlig blandning av klassisk arkitektur 

och nordisk natur mot bakgrund av berättelsens nordiska mytologi. Den detaljerade 

utformningen av templet och alla övriga detaljer i bilden ger en mytisk och mystisk 
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uppfattning om berättelsen om Frigga. Men efter att ha betraktat och tolkat hela bilden dras 

blicken till det ljusa fältet i den övre vänstra delen av grottan. Här är bilden i bilden, centrum i 

hela den stora bilden. Kompositionen innebär att denna del i den stora bilden relaterar till dels 

det gröna i parkomgivningen och dels till det inte solbelysta i grottans övre del inemot 

grottans mörker.  

 Att uppmärksamheten vänds bort från alla representationer i bilden och 

skådandet i stället koncentreras på att iaktta det ljusa fältet, bilden i bilden, centrumområdet, 

innebär att betraktaren kan se utan att störas. Det ljusa är så ljust att det synes nästan 

genomskinligt. Åskådaren som tar tag i denna upplevelse finner att den ställer frågor till 

honom/henne. En fråga är om vilken del i vederbörandes liv det nordiska och det grekiska har. 

Detta kan fördjupas till att handla om synen på de existentiella tingen. Hör synen på Oden till 

en svensk nationell identitet. Hur relaterar detta till den kristna existentiella grunden. Påverkar 

den nordiska mytologin djupet och förankringen i den lutherska rena läran. Vid sidan om 

dessa frågor som kommer som intellektuella spörsmål förankrade i grekisk filosofi, dyker 

också upp personliga livsfrågor. Det handlar om natur och kultur. På ett personligt plan kan 

bildens berättelse om den stora kärleken och lydnaden mot föräldrar speglas i åskådarens sätt 

att absorbera ljusheten i färgområdet. Det handlar om upplevelse av den abstrakta bilden som 

åskådaren kan se i relation till sin situation och kontext. Det kan upplevas att denna innehåller 

de frågor och problem som exemplifieras ovan. Men det kan också vara upplevelser som inte 

är möjliga att formulera men som kan fördjupa innehållet i individens egen tolkning när den 

inte störs av en till synes tydlig konkretion men som ändå har ett otydligt innehåll på grund av 

att den är yta.  

7. 3. 3. Gustaf Adolph och Ebba Brahe, akt 2, ”Färjestaden på Öland” 

Bilden framställer Gustaf Adolph och Ebba Brahe, akt 2, Färjestaden på Öland, blyerts, penna 

och svart bläck, lavering i grått, akvarell.
192

  

 Operan bygger på en pjäs av Gustaf III, versifierad av J. H. Kellgren, som hade 

premiär 1788.
193

 Den handlar om hur Gustaf Adolphs mor Kristina hindrade hans äktenskap 

med Ebba Brahe som han vuxit upp tillsammans med. Ungdomarna var djupt förälskade i 

varandra. När Gustaf Adolph efter militära uppgifter på Öland kom till Färjestaden för att med 

båt färdas till Kalmar slott blev han försenad genom att han räddade en ung man som höll på 

att drunkna. Vid ankomsten till Kalmar slott fann han sin Ebba redan förmäld med en annan. 
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 Reproduktion i Louis Jean Desprez: Tecknare, Teaterkonstnär, Arkitekt, 1992, s. 87. 
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 En mer omfattande analys av Gustaf Adolph och Ebba Brahe finns i Lillemor Erlander, 2008, s. 40 ff. 
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Trots att han som kung hade juridisk rätt att upphäva det äktenskapet gjorde han det inte. 

Kungen måste leva så att han kunde vara ett moraliskt exempel för sina undersåtar. Bilden av 

färjeläget ses genom en skog, med färjekarlens hus på vänster sida, till höger torkställning för 

nät. I mitten ses båtar och fiskare i arbete och på andra sidan sundet syns Kalmar slott, 

domkyrkan och andra kyrkor. Till höger finns berget på vilket landsvägen går.  

 Åskådaren betraktar den vackra och detaljerade bilden. Därefter uppfattas dess 

centrum, bilden i bilden. Mitt i hela bilden finns ett stort ljust färgfält som avgränsas av 

himmel och jord samt de stora ekarna på vardera sidan. Färgfältet represnterar himlen men 

fungerar också i uppsatsens tolkningssystem som en abstrakt komposition. Det är mycket 

ljust, ganska vitt med någon brytning åt gult, men också brunt och grönt. Färgfältet är mycket 

stort och ljust. Åskådaren ser att det personligen finns stora möjligheter och förhoppningar om 

att ljuset skall omsluta honom/henne. Men i det ljusa upplevs mörka skuggor som dämpar 

förhoppningarna. Eftersom representationerna i den stora bilden inte är med i denna 

färgfältsbild, bilden i bilden, är åskådaren fri att uppleva färgfältet med sina schatteringar. 

Kanske det ljusa kan innebära den helt öppna nya vägen för åskådaren att inte i djupet se och 

leva i krav och uppgifter. Kanske det ljusa färgfältet är den helt öppna situationen att i varje 

ögonblick vara öppen för att relatera till möjligheter. Kanske kan det innebära, att det som 

upplevs som en plikt, som planläggs och övervägs, inte känns möjligt att orka och klara att 

genomföra till medmänniskors hjälp, medan det som fungerar i en helt öppen situation direkt 

är möjligt att nalkas och genomföra. Detta kan också gälla existentiella frågor som har att 

göra med att förhålla sig till livets djup. För Gustaf Adolph innebar detta att han offrade 

kärleken för plikten till nationen vilket ledde till en djupare gemenskap mellan kung och folk. 

8. Analys 

Uppsatsen har som ett tillägg till det traditionella tolkningssystemet presenterat ett nytt 

tolkningssystem för att tolka bilder. Dessa två system tillsammans utgör den nya 

tolkningsmodellen. Dessa två system har använts för att tolka bilder av Louis Jean Desprez’ 

dekor. Detta har prövats när det gäller vissa scener i operan Gustaf Wasa och scener i andra 

operor med avsikten att utröna om det nya tolkningssystemet tillsammans med det 

traditionella tolkningssystemet utgör en ny tolkningsmodell av bilderna av Deprez’ dekor som 

förtydligar tolkningen av dessa bilder. Dessa två system tillsammans benämner uppsatsen den 

nya tolkningsmodellen. Uppsatsen har undersökt om detta ger en bättre vetskap om och kan 

lyfta fram nyttan av Desprez’ dekor för genomförandet av Gustaf III:s kulturpolitik. 
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 Först rekapituleras utgångspunkterna. Så sammanfattas här, när det gäller 

betydelsen av Desprez’ dekor, vad den klassiska tolkningen visar när det gäller tolkningen av 

bilderna. Därefter redogörs för vilket ytterligare resultat som uppnås i detta avseende med det 

nya tolkningssystemet. Så identifieras vilken information av relevans för Gustaf III:s 

kulturpolitik som kan observeras med den nya tolkningsmetoden, det vill säga det nya 

tolkningssystemet och det traditionella tillsammans när det gäller nyttan av Desprez’ dekor 

för Gustaf III:s kulturpolitik.  

 De väsentligaste utgångspunkterna i undersökningen är följande. 1700-talsverk 

bör kunna tolkas med inspiration från moderna verk. En tids konstverk kan tolkas och tas 

emot med en annan tids konstteoretiska grepp. Detta görs redan genom att vi vid tolkande av 

äldre bilder inte kan frigöra oss från den moderna konstens påverkan på oss och vår bildsyn. I 

naturalistiska former, färger och linjer är inte plastiska relationer tydliga. Representationerna 

döljer innehållet som finns under ytan i bilden. Därför är sökandet efter verklighetens inre 

struktur och harmoni genom en balans av motstående krafter viktigt. Ett abstrakt synsätt 

används därför. Det handlar om att ta till sig ytan men också att gå på djupet. Åskådaren som 

tolkar en bild gör detta med grund i sin kontext och sitt sätt att ta till sig bilden. 

Utgångspunkten för Mondrian var till exempel hans förankring i Teosofiska sällskapet. Basen 

för uppsatsförfattaren är en evangelisk luthersk syn. Malevich sökte befria konsten från objekt 

som skymde innehållet. Den abstrakta expressionismens företrädare, såsom Rothko, använde 

ett abstrakt formspråk för att uttrycka känslor. Uppsatsens nya tolkningssystem öppnar för ett 

abstrakt synsätt som innebär att ett abstrakt centrum i bilden kan identifieras. Tolkningen av 

detta kan leda djupare än den traditionella tolkningen. Liksom all annan kompetens, kunskap 

och kontext blir den traditionella tolkningen, utanför det abstrakta centrumet, förförståelse för 

detta abstrakta och ger ramen för tolkningen på djupet. Teaterdekoration är till för att bidra till 

att bära fram föreställningshändelsers innehåll. Det nya tolkningssystemet för bilder av 

teaterdekor öppnar för fördjupning i detta.  

 Abstrakta konstnärer arbetar ofta med kraftfulla färger och tydligt utarbetad 

plastik. I uppsatsen är det av mindre betydelse att följa detta. Detta beror på att uppsatsen 

främst utgår ifrån reproduktioner av bilder av Desprez’ dekor, där dekoren är en del av hela 

scenbilden och relaterar till personer på scenen. Bilderna är ett steg mellan Desprez’ skapande 

och föreställningshändelsen. De är ofta akvareller, kopior, ytterst sällan orginal och inte olja 

på duk produktioner. Därför är ytan inte så intressant men däremot färgen som färgfält. 

Abstrakta bilder uppfattas ofta vara ej berättande. Uppsatsen anser att ett icke direkt 

berättande också är berättande. Det kan då hävdas att detta endast är en subjektiv upplevelse. 
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Men uppsatsen anser att varje betraktande och tolkning är en subjektiv upplevelse. Och en 

upplevelse är också en berättelse. En abstrakt bild öppnar för en tomhetskommunikation att 

tomheten fylls, ett budskap om hur åskådaren kan förhålla sig till sitt åskådande och ta 

ställning till att själv fylla tomheten. Den teoretiska samhällssyn och konstsyn som konstnären 

och åskådaren har spelar här roll. Åskådarens ansvar för tolkningen manifesteras. Det nya 

tolkningssystemet och den nya tolkningsmetoden förstärker denna process. 

 Hur utväljs då det som med en abstrakt syn betecknas som centrum i bilden. 

Finns det enbart ett sådant område. I de bilder som undersökningen omfattar har blott ett 

centralt innehåll identifierats att uppfattas och tolkas abstrakt enligt det nya 

tolkningssystemet. De färgfält som uppfattats som intressanta centra har varit ljusa eller 

mörka. Orsaken till detta är oklar men torde ha att göra med att detta arbete gjorts med 

utgångspunkt främst från reproduktioner av akvareller eller teckningar, där färgfälten inte 

varit betydande som färg. Detta problem kräver ytterligare undersökning.  

 Det nya tolkningssystemet med den abstrakta bilden i bilden synes tillägga ett 

seende, ett synsätt, ett sätt att gå in i verket så att tolkningen kan tydliggöra djupare och mer 

komplicerade mänskliga aspekter. Med det traditionella synsättet bär dekoren främst fram och 

förtydligar moraliska och andra egenskaper som är viktiga i Gustaf III:s kultursyn samt 

relationen mellan folket och suveränen. Det nya tolkningssystemet betonar och fördjupar detta 

men betonar också klart den enskilda människans stora ansvar och möjligheter. Detta är 

väsentligt i Gustaf III:s kultursyn och kulturpolitik. Så kan i Desprez’ dekor det tydliggöras, 

som är av betydelse för Gustaf III:s kulturpolitik.  

8. 1. Det traditionella tolkningssystemet och Gustaf III:s kulturpolitik 

Här framställs innehållet i Gustaf III:s kulturpolitik som det visas i operan Gustaf Wasa, 

tydliggjort i bilder av Desprez’ dekorationer.  

 I akt 1, scen 1, ”Ett hvalf under slottet i Stockholm” berättar scenbilden om 

kung Kristians orättfärdiga politik, hot och den fysiska och psykiska tortyren i slottsvalvet och 

våld mot kvinnor och barn. Tolkningens grund är uppdragsgivarens Gustaf III:s syn och 

kontext som genom det goda samarbetet mellan kungen och konstnären också var grunden för 

konstnärens arbete. Detta förtydligades genom konstnärens dekor. Kompositionen i bilden 

bygger på dualismer, förtvivlan och hopp, ont och gott, rättfärdighet och orättfärdighet. Detta 

framställs genom hur människor relaterar till varandra i ömhet och tröst, det goda. Motsatsen, 

det onda synliggörs genom hur människor inte relaterar till varandra, motståndet, 

aggressionen från soldaterna och hela miljön. Det visas också genom hur människor relaterar 
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till ting. Detta sker direkt till exempel när det gäller det svenska lejonets position under korset 

som visar svenskhetens hopp trots förtvivlan och indirekt genom alla de symbolladdade 

representationerna. Bildens berättelse tydliggörs också genom färgen, olika schatteringar av 

mörkt och gråhet.  

 Akt 1, scen 3 ”Den förnämsta salen i slottet” visar med hjälp av sin komposition 

maktarkitektur som syns genom bildens utformning av salens arkitektur och dekor. Detta 

förtydligas genom den långa passagen fram till tronen och kung Kristian. Bildens berättelse 

handlar om kung Kristians makt, avstånd och isolering från människor till skillnad från Gustaf 

Wasas med närhet till och kontakt med människor och därigenom Gustaf Wasa, den goda 

ledaren som ett exempel för människor. 

 ”Svenska armén svär trohet till Gustaf Wasa inför den danske storamiralen 

Norrby” visar i akt 2, scen 4 genom ett tydligt färg- och formspråk och med en komposition 

som förtätar, Gustaf Wasas relation och hans närhet som ledare till sina officerare och 

soldater. Den framhäver Severin Norrbys isolering och avståndstagande. Berättelsen i dekoren 

om hotet mot Christina Gyllenstierna tydliggörs. Denna bild av Pehr Hilleström är målad i 

olja på duk. Men den behandlas ändå här då innehållet i bilden är det innehåll vilket Desprez 

bar fram i sitt dekorationsarbete när det gäller denna scen.  

 Bilden från Akt 2 presenterar ”Gustaf Wasas och Kristians två tält och deras 

drömmar”. Den viktiga kompositionen bygger på kontrasten mellan de två olika delarna av 

bilden, Gustaf Wasas och Kristians, och det som gestaltar den dygdige och rättfärdige Gustaf 

Wasas ro och Kristians, den orättfärdiges vånda. 

 Berättelsen i bilden av det inre av Kristians tält, akt 3, scen 1-3 bygger liksom 

den tidigare tältbilden på en komposition med tydliga motsättningar, här mellan de goda, 

dygdiga adelsmännen samt barnen som avrättats vid Stockholms blodbad samt tyrannen 

Kristian. Kompositionen framhäver dekoren t.ex. de avrättades vålnader som hotande rör sig 

mot Kristian som saknar den rättfärdiges frid och ro. 

 ”Stormningen av Stockholms yttre värn, svenskarnas erövring av slottet Tre 

Kronor”, visas i akt 3, scen 6. Kompositionen med mängden av detaljer har genom tydlig 

linjeteckning framhävt rörelse och åstadkommit upplevelsen av kraft, kamp, hängivenhet. 

Placeringen av soldaterna längst fram har tydliggjort Gustaf Wasa som ledare även om han 

inte framträder i bilden av denna scen.  

 Det traditionella tolkningssystemet när det gäller de ovan skildrade bilderna har 

medfört att tolkningssystemet huvudsakligen observerat och är påverkat av den moraliska och 

därmed kulturpolitiska grundstrukturen i beställarens och konstnärens tänkande. Detta 
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berättas genom kompositionen av personer, byggnader och övrig miljö i bilderna, alltså med 

Desprez’ Bibiena inspirerade grepp på scenbilderna. Det Gustaf III:s kulturpolitik byggde på 

framställdes i operan Gustaf Wasa. Det tolkades och förstärktes i scenerna ovan genom 

Desprez’ dekor. I tolkningen av bilderna här uppfattades att framställningen i operan förde 

fram Gustaf III:s kulturpolitik med avseende på att fördjupa det hopp som den svenska 

identiteten medförde, att uttrycka Gustaf Wasas rättfärdighet och godhet, hans närhet till och 

vilja till uppoffring för sitt folk, Gustaf Wasa som moraliskt exempel, Gustafs kraft, kamp och 

hängivenhet, allt det som Gustaf III själv stod för och ville betyda för sitt folk. 

8. 2. Det nya tolkningssystemet och Gustaf III:s kulturpolitik 

Med det nya tolkningssystemet har i 7. 2. analyserats samma bilder av de scener som de vilka 

diskuterats i 8. 1. Detta har inneburit att bilderna har tolkats med inspiration av Mondrian, 

Malevich och Rothko. Vid tolkningen har observerats vad som är det centrala i bilden. Detta 

område har uppsatsen benämnt bilden i bilden. För att denna undersökning skall vara ett 

arbete av rimlig omfattning har uppsatsen utgått ifrån en sådan bild. Så har det fungerat i de 

sex exempel som här har studerats när de tolkats med dessa konstnärers abstrakta grepp som 

inspiration. När ett område som är abstrakt utvalts och i sitt uttryck tolkats inspirerat av ett 

abstrakt synsätt och abstrakt expressionism har detta inneburit ett likartat tolkningsresultat i 

alla scenerna.  

 Bilden i bilden i akt 1 scen 1 är det lysande ljusa området, bakom det lilla ljuset 

till vänster om korset på den stora pelaren. Gustaf III hade i sina instruktioner till denna scen 

betonat att scenen skulle vara upplyst blott av ett enda litet ljus. Färgen i det lysande ljusa 

området begränsas av lågan från det lilla ljuset, korset och pelarens kapitäl. Bilden är full av 

innehåll, då detta nya system i enlighet med sina konstnärliga inspiratörer uppfattar 

berättelsen i bilden som tydligare ju mindre traditionellt representerad och tydlig bilden i 

bilden är framställd. Utgångspunkten var att Gustaf III:s kulturpolitik utgjorde en del i 

kungens nationella projekt, att åstadkomma en nationell identitet och enhet, ett starkt fritt folk 

under kungens visa och ömma ledning. Bilden i bilden lyfter fram det som inte framträdde i 

den klassiska tolkningen. Det abstrakta tolkningssystemet lyfter fram åskådarens delaktighet i 

tolkningen av bilden och fördjupar genom detta uppfattningen angående individens ansvar för 

kulturpolitiken och det nationella projektets genomförande. Detta skymdes i den klassiska 

tolkningen.  

 I akt 1, scen 3 framträder det ljusa området mellan trappan upp till tronen och 

lite till höger framför Severin Norrby som bilden i bilden. Att lämna uppmärksamheten mot 
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allt det ytliga som salen är så full av och som tar i anspråk åskådarens personlighet och inte 

ger ro att tänka, känna och vilja, fördjupar uppfattningen av bilden av kung Kristians 

kröningsfest. Åskådarens uppfattning leds från allt det ytliga till hans/hennes egen 

handlingskraft och kapacitet. Bilden fördjupas från sorg över ockupantens seger till frihet och 

kampvilja hos åskådaren.  

 Akt 2, scen 4 beskriver hur svenska armén svär trohet till Gustaf Wasa. Kung 

Kristians sändebud, Severin Norrby var skickad med ett ultimatum till Gustaf Wasa att 

Gustafs fortsättning av kampen för Sveriges frihet skulle ske till priset av att Gustafs mor och 

den lille Sturen avrättades. Bilden i bilden är ett mörkt färgfält, en uppvikt tältduk. Det mörka 

avgränsades i kontrast mot den ljusa himlen. Åskådarens egen situation och erfarenhet är 

speglad i det mörka som sänder en kraftfull känsla av osäkerhet, vaksamhet och hot. I detta är 

åskådaren fri att ta till sig en för honom/henne tydlig personlig berättelse.  

 Det stora vita i scenen om Gustaf Wasas och Kristians två tält och deras 

drömmar i akt 2 är bilden i bilden. Den avgränsas av Gustafs skyddsänglar och Kristians 

soldater. Det stora vita är inte en vit stillsam dröm utan fullt av dynamik som uppfyller 

verkligheten. Här kan åskådaren själv tolka innebörden och djupet i denna. Den abstrakta 

berättelsen handlar om den dygd och rättfärdighet som kan uppfylla åskådaren och göra 

henne/honom villig och delaktig i att stärka kampen för rättfärdighet.  

 Akt 3, scen 1-3 speglar det inre av kung Kristians tält med de avrättades 

vålnader. Tältförhängena är den abstrakta bild i bilden som kan fördjupa tolkningen. Åskådare 

iakttar och ser i den mörka färgen sitt eget inre och kan genom vetskapen om och analysen av 

detta undvika Kristians öde. 

 I den häftiga ”Stormningen av Stockholms yttre värn” är den abstrakta bilden i 

bilden särskilt viktig genom att detta är en aktionsbild som också fungerade på detta sätt i 

operan. I en sådan bild kan det ytliga, berättelsen, handlingen uppfattas utan djup. Bilden i 

bilden, det vita mellan värnet och soldaterna i bilden erbjuder den åskådare som identifierar 

sig med det djupare skeendet att absorbera det grundläggande skeendet med hänsyn till 

intentionen både hos uppdragsgivaren, konstnären och åskådaren.  

8. 3. Det nya tolkningssystemet i andra operor och Gustaf III:s 
kulturpolitik 

I Drottning Kristina akt 1, scen 1 är bilden i bilden det sandfärgade området mellan 

drottningen och Magnus Gabriel De la Gardie. I den strålande ljusa helhetsbilden innebär 

detta ett lugnt sammanfattande intryck av det dominerande fladdrande ljuset i hela bilden. 
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Färgen är lugn och inbjuder åskådaren att söka efter det som finns i detta lugn för betraktaren 

själv men sänder också signalen att lugnet endast kan upplevas av den som bottnar i lugn i sig 

själv. Bilden i bilden speglar denna självkänsla hos drottningen som också i detta kan vara ett 

exempel för folket, att ansvar kommer före personliga önskemål. 

 Bilden av dekor till operan Frigga visar Friggas tempel i Gamla Uppsala. Bilden 

i bilden är det ljusa fältet i övre vänstra delen som relaterar till dels det gröna i 

parkomgivningen och dels till det inte solbelysta i grottans övre del inemot grottans mörker. 

Betraktaren kan här se utan att störas och ser då berättelsen om Frigga fördjupas till frågan om 

betydelsen av nordisk mytologi och tradition som en del av den svenska identiteten samt 

dettas relation till den kristna existentiella grunden samt den personliga frågan om kärlek och 

ansvar.  

 Bilden av operan Gustaf Adolph och Ebba Brahe har ett stort ljust färgfält som 

avgränsas av himmel och jord samt de stora ekarna på var sida. Färgfältet representerar 

himlen men är också i uppsatsens tolkning centrum, bilden i bilden. Åskådaren ser att det 

finns stora möjligheter att ljuset skall omsluta honom /henne. Kanske är det öppna färgfältet 

helt öppna nya vägar för att i varje ögonblick vara öppen för alla möjligheter. Det som 

upplevs som en tung plikt måste också utföras som en del av livets existens. När det gäller en 

bild kan den uppfattas med inspiration från de tre konstnärerna så att ju tydligare den är 

utformad desto otydligare är dess innebörd. 

8. 4. Den nya tolkningsmetoden och Gustaf III:s kulturpolitik. 

Det klassiska tolkningsystemet har använts för att omsorgsfullt gå igenom de utvalda bilderna. 

Därtill kommer det nya tolkningssystemet. Det nya tolkningssystemet lämnar frihet till 

åskådarna. Med det nya systemet dekreteras inte vad åskådaren skall finna i bilden. Detta är i 

det abstrakta systemet åskådarens egen uppgift. Det traditionella systemet är en nödvändig 

grund för det nya tolkningssystemet. Dessa båda tillsammans utgör den nya 

tolkningsmetoden. Denna visar att dekoren förstärker berättelsen i operans berättelse. Detta är 

resultatet av undersökningen. Desprez’ dekor som den uppfattas genom uppsatsens tolkning 

är viktig för Gustaf III:s opera och därmed för kungens kulturpolitik i det nationella projektet.  

 Åskådarens stora ansvar var viktigt för Gustaf III:s kulturpolitik. Kungen ville 

ha medvetna medborgare. Gustaf III ville också ha kompetenta personer omkring sig så som 

Colbert och de franska ansvariga för de olika kultursektorerna inför Louis XIV som också 

Gustaf III inspirerades av. Skillnaden var dels att genom Gustaf III:s revolution hade ett 

moment av demokratisering kommit in också i kulturpolitiken i Sverige, vilket inte var fallet i 
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Frankrike. Dels var skillnaden att Frankriket var en politisk stormakt, ett stort land med en 

stor befolkning. I operornas dekor förstärks och lyfts ansvaret tydligt fram, både ledarens 

ansvar och de enskilda medborgarnas. 

9. Sammanfattning och utvärdering av syftet 

Uppsatsen har utvecklat en ny tolkningsmodell genom att använda traditionell tolkning 

tillsammans med ett nytt tolkningssystem inspirerat av de abstrakta konstnärerna Mondrian, 

Malevich och Rothko. Denna nya tolkningsmodell har undersökts genom att scener ur operan 

Gustaf Wasa tolkats dels med traditionellt system och dels med det nya systemet det vill säga 

med den nya modellen. Genom denna tolkningsmodell har uppsatsen fått material till att 

utröna hur Desprez teaterdekor fungerat. Uppsatsen har funnit att Louis Jean Desprez’ 

teaterdekor varit av betydelse för Gustaf III:s kulturpolitik på grund av att dekoren genom sin 

berättelse har förstärkt berättelsen i operan vilken var viktig för Gustaf III:s kulturpolitik som 

var en viktig del av Gustaf III:s nationella projekt. Genom dekoren förtydligades 

kulturpolitiken såsom den presenterades i operan Gustaf Wasa. Så har uppsatsen genom att 

undersöka bilder på Louis Jean Desprez’ operadekor lyft fram dess funktion i Gustaf III:s 

kulturpolitik och därmed gett ett exempel på konstens och konstnärens roll och plats i 

samhället.  



Lillemor Erlander  

 

67 

 

10. Litteratur och källor 

Almén, Folke, Gustav III och hans rådgivare 1772-1789: Arbetssätt och meningsbrytningar i 

rådkammare och konseljer (diss. Uppsala: Uppsala Universitet, 1940) 

Arnason, H. H. History of Modern Art: Painting Sculpture Architecture Photography (Upper 

Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2004) 

Art in Theory: 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, edited by Harrison, Charles & 

Wood, Paul (Malden, MA, Oxford, etc: Blackwell Publishing, 2008) 

Ashton, Dore, “Rothko’s Frame of Mind”, Seeing Rothko, edited by Philips Glenn and Crow, 

Thomas (London: Tate Publishing, 2006) 

Awebro, Kenneth, Gustaf III:s räfst med ämbetsmännen 1772-1779 - aktionerna mot 

landshövdingarna och Göta hovrätt (diss. Uppsala: Almqvist & Wiksell International, 1977) 

Bal, Mieke, Quoting Caravaggio. Contemporary Art, Preposterous History (Chicago and 

London: University of Chicago Press, 1999) 

Bal, Mieke, Reading Rembrandt. Beyond the Word – Image Opposition (Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 2006) 

Becker, Howard S., Art Worlds (Berkeley, Los Angeles etc.: University of California Press, 

1984) 

Beijer, Agne, Drottningholms slottsteater på Lovisa Ulrikas och Gustaf III:s tid, 

Drottningholms Teatermuseum, Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms kommun, 

(Stockholm: Liber förlag, 1981) 

Benjamin, Walter, ”The Work of Art in the Age of Mechanical reproduction”, Art in Theory: 

1900-2000, edited by Harrison, Charles & Wood, Paul (Malden, MA, Oxford, etc: Blackwell 

Publishing, 2008) 

Bibel 2000, Bibelkommissionens översättning 1999, SOU 1999:100 

Bjurström, Per, Teaterdekoration i Sverige (Stockholm: Natur och kultur, 1964) 

Boberg, Stig, Gustav III och tryckfriheten 1774-1787 (diss. Stockholm: Natur och kultur, 

1951) 

Brattgård, Helge, Goda förvaltare (Stockholm: Diakonistyrelsens bokförlag, 1965) 

Bref rörande teatern under Gustaf III. 1788-1792, utgifna af Eugène Lewenhaupt (Uppsala: 

Akademiska boktryckeriet Edv. Berling, 1894) 



Lillemor Erlander  

 

68 

Breitholtz, Lennart, ”Förberedelser för en svensk talscen under 1700-talet”, Teaterhistoriska 

studier II, Skrifter utgivna av Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner (Uppsala: 

Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner, 1940) 

Brocket, Oscar G., Hildy, Franklin J., History of the Theatre (Boston, New York etc.: Allyn 

and Bacon, 2003) 

Buber, Martin, I and Thou (Edinburgh: T.& T. Clark, 1958) 

Burns, Elizabeth, Theatricality: A study of convention in the theatre and in social life 

(London: Longman Group Limited, 1972) 

Carlsson, Sten, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865: Studier rörande det svenska 

ståndssamhällets upplösning (diss. Lund: CWK Gleerup Bokförlag, 1973) 

Catechism of the Catholic Church (London: Geoffrey Chapman, 1994) 

Catherine II et Gustave III: Une correspondence retrouvée, texte établi et commenté par 

Gunnar von Proschwitz, Nationalmuseums skrifserie NS 15, Actes du Musée National 

(Stockholm: Nationalmuseum, 1998) 

Cavalcanti, Ivan Regis, Louis Jean Desprez som visionär: Hans förromantiska drag i 

teckningar, projekt och teaterdekor, C-uppsats, HT 1990, Konstvetenskapliga institutionen 

vid Stockholms universitet 

Chambers & Adelcrantz, Nationalmusei utställningskatalog nr. 596 (Stockholm: 

Nationalmuseum, 1997) 

Dafgård, Sigun, ”Uppfostran av kungliga barn”, Katarina den stora & Gustav III, 

Nationalmusei utställningskatalog NO 610 (Stockholm: Nationalmuseum, 1998) 

Louis Jean Desprez: Tecknare, Teaterkonstnär, Arkitekt, Nationalmusei utställningskatalog nr 

550 (Stockholm: Nationalmuseum, 1992) 

Biskop Dmitri, (Royster), Ortodox troslära, övers. Thomas Nordquist (Stockholm: Ortodoxa 

förlaget, 1976) 

Dyer, Richard, Only Entertainment (London and New York: Routledge, 2002) 

Edh, Börje, 46 historier om kostymer ur Kungliga operans gömmor: från Gustaf III:s harlekin till 

Grünewalds regnbågsmantel (Stockholm: Operan Informationsförlaget, 1998) 

Carl August Ehrensvärd: 1745 -1800. Tecknaren och arkitekten, Nationalmusei utställningskatalog nr 

603 (Stockholm: Nationalmuseum, 1997) 

Ehrensvärd, Gustaf Johan, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof: Första delen. 

Journal för åren 1776 och 1779 samt berättelse om svenska teaterns uppkomst, utgifna af D:r 

E.V. Montan (Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1877) 



Lillemor Erlander  

 

69 

Ehrensvärd, Gustaf Johan, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof: Andra delen. 

Journal för år 1780, bref och minnen 1770-79 samt ministerdepescher 1980-83, utgifna af D:r 

E.V. Montan (Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1878) 

Elderfield, John, “Transformations”, Seeing Rothko, edited by Philips, Glenn and Crow, 

Thomas (London: Tate Publishing, 2006) 

Eriksson, Rut, En kostymhistorisk studie kring Kungl. Teaterns repertoar från gustaviansk tid 

till nationalromantikens genombrott (diss. Stockholm: Institutionen för Teater- och 

filmvetenskap, 1974) 

Erlander, Lillemor, Moi et Desprez: Om Louis Jean Desprez’ teaterdekorationer och Gustaf 

III:s nationella projekt, C-uppsats, HT 08, Linköpings universitet, Institutionen för kultur och 

kommunikation, Konstvetenskap och visuell kommunikation 

Erlander, Lillemor, Kungliga Baletten Operan Stockholm: processen att besluta repertoar 

under Gustaf III:s och Madeleine Onnes tid, Masteruppsats, Nordiskt magisterprogram i 

dansvetenskap (NoMAds), Vårterminen 2007, Stockholms universitet 

Fredrik Axel von Fersens Historiska skrifter, Tredje delen, utgivna av R.M. Klinkowström 

(Stockholm: P.A.Norstedt & Söner, 1869) 

Fredrik Axel von Fersens  Historiska skrifter, Femte och Sjätte delen, utgivna av R.M. 

Klinkowström (Stockholm: P.A.Norstedt & Söner, 1870) 

En gustaviansk dagbok: Johan Fischerströms anteckningar för året 1773. Utgivna och 

kommenterade av Gustaf Näsström (Stockholm: Bröderna Lagerström, 1951) 

Fiske, John, Reading the Popular (Boston, London, etc.: Unwin Hyman, 1989)a 

Fiske, John, Understanding Popular Culture (Boston: Unwin Hyman, 1989)b 

Frisk, Mattias, En Studie i Rött – Hur beskrivs, uppfattas och kopplas färg samman med 

innehåll i Mark Rothkos abstrakta målningar, C-uppsats, HT 08, Linköpings universitet, 

Institutionen för kultur och kommunikation, Konstvetenskap och visuell kommunikation 

Främlingen dröm eller hot, Nationalmusei utställningskatalog nr 594 (Stockholm: 

Nationalmuseum, 1996) 

Gage, John, Colour and Culture: practice and meaning from Antiquity to abstraction 

(London: Thames & Hudson, 1993) 

Gans, Herbert J., Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste 

(New York, Basic Books, 1999) 

Gierow, Karl Ragnar, Abraham Niclas Clewberg - Edelcranz (Stockholm: P. A. Norstedt & 

Söners Förlag, 1964) 



Lillemor Erlander  

 

70 

Gottlieb, Adolph and Rothko, Mark with Newman, Barnett, “Statement”, Art in Theory: 

1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, edited by Harrison, Charles & Wood, Paul 

(Malden, MA, Oxford, etc: Blackwell Publishing, 2008) 

Grut, Marina, Royal Swedish Ballet: History from 1592 to 1962, Carina Ari Library 

Publications. Publication No. 6 (Hildesheim, Zürich etc:Georg Olms Verlag, 2007) 

Gustaf III, Nationalmusei utställningskatalog 367 (Stockholm: Nationalmuseum, 1972) 

Gustaf III, Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 19, en konstbok från Nationalmuseum, 

red. Ulf G. Johansson (Stockholm: Rabén och Sjögren , 1972) 

Gustav III: Mannen bakom myten, Ett självporträtt i brevform presenterat av Gunnar von 

Proschwitz (Höganäs: Förlagsaktiebolaget Wiken, 1992) 

Gustave III par ses lettres, édition par Gunnar von Proschwitz (Stockholm: Norstedts, Paris: 

Jean Touzot, 1986) 

Konung Gustaf III:s bref till friherre G. M. Armfelt, utgifna genom Elof Tegnér (Stockholm: 

Kongl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia, 1883) 

Konung Gustaf III:s Skrifter, Dramatiska Skrifter, Andra Delen (Stockholm: Carl Delén, 

1806) 

Gustaf Wasa, lyrisk tragedi I tre Akter (Stockholm: Kongl. Tryckeriet, ?1785) 

Gustavian Opera: An Interdisciplinary Reader in Swedish Opera, Dance and Theatre 1771-

1809, Publication Issued by the Royal Swedish Academy of Music Nr 66 (Stockholm: Royal 

Swedish Academy of Music, 1991) 

Gustaviansk teater skildrad av Pehr Hilleström, inledning av Agne Beijer, bildtexter av 

Gustaf Hilleström (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1947) 

Den gustavianska Baletten, Dansmusei skrifter nr 27 (Stockholm: Dansmuseet, 1992) 

Harvey, Michael, The History of the Gripsholm Castle Theatre During the Reign of Gustav III 

of Sweden (diss. University of Minnesota 1969, Ann Arbor, Michigan: University Microfilms 

International, 1976) 

Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok I 1775-1782, öfversatt och utgifven af Carl Carlson 

Bonde (Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1908) 

Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok II 1783-1788, öfversatt och utgifven af Carl Carlson 

Bonde (Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1911) 

Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok III 1789-1792, öfversatt och utgifven af Carl Carlson 

Bonde (Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1907) 



Lillemor Erlander  

 

71 

Hessler, Carl Arvid, Stat och religion i upplysningstidens Sverige, Skrifter utgivna av 

Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala: XXXVI, (Uppsala och Stockholm: Almqvist och 

Wiksells Boktryckeri AB, 1956) 

Holkers, Märta, De svenska antikviteternas historia (Albert Bonniers förlag, 2007) 

Ingebrand, Sven, Olavus Petris reformatoriska åskådning, (diss. Lund. C W K Gleerups 

förlag, 1964) 

Jenkins, Keith, Refiguring History: New thoughts on an old discipline (London and New 

York: Routledge, 2003) 

Johnson, Anna, “The Hero and the People: On National Symbols in Gustavian opera”, 

Gustavian Opera: An Interdisciplinary Reader in Swedish Opera, Dance and Theatre 1771-

1809, Publication Issued by the Royal Swedish Academy of Music Nr 66 (Stockholm: Royal 

Swedish Academy of Music, 1991) 

Katarina den stora & Gustav III, Nationalmusei utställningskatalog NO 610 (Stockholm: 

Nationalmuseum, 1998) 

Klädd och oklädd, Nationalmusei utställningskatalog nr 589 ( Stockholm: Nationalmuseum, 

1996) 

Kraus, Joseph Martin, Brev 1776 – 1792, översättning och kommentarer av Hans Åstrand 

(Hedemora: Gidlunds förlag, 2006) 

Kulturutredningen: Grundanalys, SOU 2009:16 

 : Förnyelseprogram, SOU 2009:16 

 : Kulturpolitikens arkitektur, SOU 2009:16 

Kuzmick Hansell, Kathleen, ”Gluck’s ’Orpheus och Euridice’ in Stockholm”, Gustavian 

opera: An Interdisciplinary Reader in Swedish Opera, Dance and Theatre 1771-1809, 

Publication Issued by the Royal Swedish Academy of Music Nr 66 (Stockholm: Royal 

Swedish Academy of Music, 1991) 

Lamers, Petra, ”Desprez och abbé de Saint-Nons Voyage Pittoresque”, Louis Jean Desprez: 

Tecknare, Teaterkonstnär, Arkitekt, Nationalmusei utställningskatalog nr 550 (Stockholm: 

Nationalmuseum, 1992) 

Landen, Leif, Gustaf III. En biografi (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2004) 

Leander Touati, Anne-Marie, ”Gustav III:s passion för antiker”, Katarina den stora & Gustav 

III, Nationalmusei utställningskatalog NO 610 (Stockholm: Nationalmuseum, 1998) 

Lind, Martin, Kristendom och nazism (diss. Lund: Håkan Ohlssons, 1975) 

Lindroth, Sten, Svensk lärdomshistoria: Gustavianska tiden, utgiven av Gunnar Eriksson 

(Stockholm: P.A. Norstedt & Söners förlag, 1981) 



Lillemor Erlander  

 

72 

Lönnroth, Erik, ”Ett gustavianskt Sverige”, Katarina den stora & Gustav III, Nationalmusei 

utställningskatalog NO 610 (Stockholm: Nationalmuseum, 1998) 

Lönnroth, Erik, Den stora rollen: Kung Gustaf III spelad av honom själv, Svenska 

Akademien 200 år (Stockholm: Norstedts, 1986) 

Malevich, Kasimir, From Cubism and Futurism to Suprematism: The New Realism in 

Painting”, Art in Theory 1900-2000, Edited by Harrison, Charles & Wood, Paul (Oxford: 

Blackwell Publishing, 2003) 

Malevich, Kasimir, “Non-Objective Art and Suprematism”, Art in Theory 1900-2000, Edited 

by Harrison, Charles & Wood, Paul (Oxford: Blackwell Publishing, 2003)  

Malevich, Kasimir, “The Question of Imitative Art”, Art in Theory 1900-2000, Edited by 

Harrison, Charles & Wood, Paul (Oxford: Blackwell Publishing, 2003) 

Maslow, Abraham H., Maslow on Management (New York, Chicester etc.: John Wiley & 

Sons, Inc, 1998) 

Mondrian, Piet, “Dialogue on the New Plastic”, Art in Theory 1900-2000, Edited by Harrison, 

Charles & Wood, Paul (Oxford: Blackwell Publishing, 2003) 

Mondrian, Piet, “Neo-Plasticism: The General Principle of Plastic Equivalence”, Art in 

Theory 1900-2000, Edited by Harrison, Charles & Wood, Paul (Oxford: Blackwell 

Publishing, 2003) 

Munslow, Alun, Deconstructing History (London and New York: Routledge, 1997) 

Munslow, Alun, The New History (Harlow, England, London etc: Pearson Longman, 2003) 

Nordensvan, Georg, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar. 

Förra delen 1772-1842 (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1917) 

Nye, David E., The Invented Self: An Anti-biography, from documents of Thomas A. Edison 

(Odense: Odense University Press, 1983) 

Nylén, Anna-Maja, “Kläder”, Arbete och redskap, utgiven av Nils-Arvid Bringéus 

(Stockholm: Carlssons, 2003) 

Ofstad, Harald, Vårt förakt för svaghet (Stockholm: Prisma, 1972) 

Olausson Magnus, ”Louis Jean Desprez’ liv och verk – en översikt”, Louis Jean Desprez: 

Tecknare, Teaterkonstnär, Arkitekt, Nationalmusei utställningskatalog nr 550 (Stockholm: 

Nationalmuseum, 1992)a 

Olausson Magnus, ”Louis Jean Desprez’ som arkitekt”, Solen och Nordstjärnan: Frankrike 

och Sverige på 1700 - talet, Nationalmusei utställningskatalog no 568 (Stockholm: 

Nationalmuseum, Höganäs: Bra Böcker,1993) 

Orrey, Leslie, Opera: A Concise History (London: Thames and Hudson, 1987) 



Lillemor Erlander  

 

73 

Personne, Nils, Svenska teatern under gustavianska tidehvarfvet: Jämte en återblick på dess 

tidigare öden (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1913) 

von Proschwitz, Gunnar, ”Gustav III och Frankrike”, Solen och Nordstjärnan: Frankrike och 

Sverige på 1700-talet, Nationalmusei utställningskatalog no 568 (Stockholm: 

Nationalmuseum, Höganäs: Bra Böcker, 1993) 

von Proschwitz, Gunnar, ”Gustav III och hans tid”, Solen och Nordstjärnan: Frankrike och 

Sverige på 1700-talet, Nationalmusei utställningskatalog no 568 (Stockholm: 

Nationalmuseum, Höganäs: Bra Böcker, 1993) 

von Proschwiz, Gunnar, Gustaf III:s brev (Farsta: Julboken Produktion HB, 1992) 

von Proschwitz, Gunnar, ”Katarina II och Gustav III. En återfunnen brevväxling”, Katarina 

den stora & Gustav III, Nationalmusei utställningskatalog NO 610 (Stockholm: 

Nationalmuseum, 1998) 

Rangström, Lena m.fl., Modelejon Manligt Mode: 1500-tal 1600-tal 1700-tal (Stockholm: 

Livrustkammaren, Bokförlaget Atlantis, 2002) 

Rich, Sarah K, ”Staring into Space: The Relaxing Effect of Rothko’s Painting on the Critics in 

the 1950s”, Seeing Rothko, edited by Philips, Glenn and Crow, Thomas (London: Tate 

Publishing, 2006) 

Roempke, Gunilla, Vristens makt: Dansös i mätressernas tidevarv (Stockholm: Bokförlaget 

T.Fischer & CO, 1994) 

Alexander Roslin, Nationalmusei utställningskatalog nr 652 (Stockholm: Nationalmuseum, 

2008) 

Sauter, Willmar, Eventness: A Concept of the Theatrical Event (Stockholm; STUTS, 2006) 

Sauter, Willmar, “Introducing the Theatrical Event”, Theatrical Events: Borders Dynamics 

Frames, editorial committee Vicky Ann Cremona, Peter Eversmann etc. (Amsterdam, New 

York: Rodopi, 2004) 

Schyberg, Birgitta ”Gustaf Wasa as Theatre Propaganda”, Gustavian Opera: An 

Interdisciplinary Reader in Swedish Opera, Dance and Theatre 1771-1809, Publication 

Issued by the Royal Swedish Academy of Music NO 66 (Stockholm: Royal Swedish 

Academy of Music, 1991) 

Seeing Rothko, edited by Phillips, Glenn and Crow, Thomas (Los Angeles: Getty 

Publications, 2005) 

Shiach, Morag, Discourse on Popular Culture: Class, Gender and History in Cultural 

Analysis, 1730 to the Present (Cambridge: Polity Press, 1989) 



Lillemor Erlander  

 

74 

1700–tal: Tanke och form i rokokon, Nationalmusei utställningskatalog nr 423 (Stockholm: 

Nationalmuseum, 1980) 

Skunke, Marie-Christine, Ivarsdotter, Anna, Svenska operans födelse: Studier i gustaviansk 

musikdramatik (Stockholm: Atlantis, 1998) 

Solen och Nordstjärnan: Frankrike och Sverige på 1700 - talet, Nationalmusei 

utställningskatalog no 568 (Stockholm: Nationalmuseum, Höganäs: Bra Böcker, 1993) 

Stokstad Marilyn, Art History, (Upper Saddle River, New Jersey: Pearson, Prentice Hall, 

2008) 

Storey, John, Inventing Popular Culture (Malden, MA, Oxford etc.: Blackwell Publishing, 

2003) 

Stribolt, Barbro, Desprez’ Urban Scenes”, Gustavian Opera: An Interdisciplinary Reader in 

Swedish Opera, Dance and Theatre 1771-1809, Publication Issued by the Royal Swedish 

Academy of Music NO 66 (Stockholm: Royal Swedish Academy of Music, 1991) 

Stribolt Barbro, Scenery from Swedish Court Theatres. Drottningholm and Gripsholm. 

Monographs published by the City of Stockholm 162 (Stockholm: Stockholmia Förlag, 

Drottningholms Teatermuseum, 2002) 

Stribolt, Barbro och Cederlöf, Ulf, ”Scenografen”, Louis Jean Desprez: Tecknare,  

Teaterkonstnär, Arkitekt, Nationalmusei utställningskatalog nr 550 (Stockholm: 

Nationalmuseum, 1992) 

Strömbeck, K.G. och Hofsten, Sune, Kungliga Teatern Repertoar 1773-1973: Opera, operett, 

sångspel. Balett, Skrifter från Operan nr 1, redaktion Klas Ralf (Stockholm: Kungliga 

Teatern, 1974) 

Svenska skrivregler, Svenska språknämnden, redaktion Sara Santesson (Stockholm: Liber, 

2005) 

Carl Gustaf Tessin i Paris: Konst och politik. Utg. Gunnar von Proschwitz (Stockholm: 

Norstedts förlag, 2002) 

Att tolka bilder, red. Sjölin, Jan-Gunnar, (Lund: Studentlitteratur, 1998) 

Weber, Hans-Ruedi, Boken som läser mig, övers. Ingrid Sundin (Stockholm: Verbum, 1995) 

Wetterström, Jeanette, Stor opera små pengar. Ett operativt företag och dess ledningshistoria 

(diss. Stockholm: Carlssons, 2001) 

Williams, Raymond, Culture and Society 1780-1950 (Harmondsworth: Penguin Books, 1968) 

Williams, Raymond, Culture and Society: Coleridge to Orwell (London: The Hogarth Press, 

1987) 

Williams Raymond, The Long Revolution (Harmondsworth: Penguin Books, 1965) 



Lillemor Erlander  

 

75 

Wingren, Gustaf, Luthers lära om kallelsen, (Lund: C.W.K. Gleerups förlag, 1948) 

Wollin, Nils G., Desprez i Sverige: Louis Jean Desprez’ verksamhet 1784-1804, Sveriges 

Allmänna konstförenings publikation XLV (Stockholm: P.A. Norstedt & Söner, 1936) 

Öjmyr, Hans, Kungliga teaterns scenografi under 1800-talet, Eidos nr. 5 Skrifter från 

Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet (diss. Stockholm: Stockholms 

universitet, 2002) 

 

Tidningar 

Lagercrantz, Hugo, ”Kulturhjärnan” Dagens Nyheter Kultur, 8 april 2009, s. 6 

 

Video 

Gustaf Wasa, Kungliga Operan, Ljudavdelningen, rekonstruktion14 september 1991 

 

Svenska Akademiens Handlingar  

Högtidssammankomsten 20 december 2008.Ur Berättelse föredragen av Akademiens ständige 

sekreterare Horace Engdahl. Tage Erlanders brev till Karl Ragnar Gierow 

 

 

Dessutom har bland annat följande litteratur använts 

Albers Josef, Albers färglära: Om färgers inverkan på varandra, översättning K. G. Nilsson  

(Stockholm: Forum, 1982) 

Alm, Göran, ”Arkitekturen och inredningskonsten”, Den gustavianska konsten, Signums 

svenska konsthistoria (Lund, Signum, 1998) 

Erlander, Lillemor, Faith in the World of Work: On The Theology of Work As Lived by the 

French Worker-Priests and British Industrial Mission, Acta Universitatis Upsaliensis Studia 

Doctrinae Christianae Upsaliensia 32 (diss. Uppsala, Stockholm: Almqvist & Wiksell 

International, 1991) 

Faktisk fantasi – barns språkutveckling genom skapande (Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling, 2004) 

Galitz, Kathryn Calley, “Manifestos” Gustave Courbet (New York: The Metropolitan 

Museum of Art, 2008) 

Kultur för hälsa, Statens Folkhälsoinstitut R 2005:23 (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 

2005) 



Lillemor Erlander  

 

76 

Olausson, Magnus, ”Arkitekten”, Louis Jean Desprez: Tecknare, Teaterkonstnär, Arkitekt, 

Nationalmusei utställningskatalog nr 550 (Stockholm: Nationalmuseum, 1992)b 

Olausson, Magnus, Haga – från sommarstuga till kungapalats, Katarina den stora & Gustav 

III, Nationalmusei utställningskatalog NO 610 (Stockholm: Nationalmuseum, 1998)a 

Olausson, Magnus, Monarken och människan Gustav III, Katarina den stora & Gustav III, 

Nationalmusei utställningskatalog NO 610 Stockholm: Nationalmuseum, 1998)b 

Rothko Mark, The Artist’s Reality: Philosophies of Art (New Haven and London: Yale 

University Press, 2004) 

Rothko, Mark, Writings on Art, edited by Remiro, Miguel López (Newhaven and London: 

Yale University Press, 2006) 

Skeaping, Mary, Ståhle, Anna Greta, Balett på Stockholmsoperan  (Stockholm: P.A. Norstedt 

& Söners Förlag, 1979) 

Skunke, Marie-Christine, ”Gustav III och dramatiken”, Katarina den stora & Gustav III, 

Nationalmusei utställningskatalog NO 610 (Stockholm: Nationalmuseum, 1998)a 

Skunke, Marie-Christine, “Gustav III:s uppväxt”, Katarina den stora & Gustav III, 

Nationalmusei utställningskatalog NO 610 (Stockholm: Nationalmuseum, 1998)b 

Skunke, Marie-Christine, ”Gustaviansk teater”, Ny svensk teaterhistoria, Band 1 Teater före 

1800, Huvudredaktör Tomas Forser (Hedemora: Gidlunds Förlag, 2007) 

Skunke, Marie-Christine, ”Uppfostringsverket”, Solen och Nordstjärnan: Frankrike och 

Sverige på 1700 - talet, Nationalmusei utställningskatalog no 568 (Stockholm: 

Nationalmuseum, Höganäs: Bra Böcker, 1993) 

Stribolt, Barbro, “Dugourcs och Desprez’ insatser för den nationella svenska operan”, Solen 

och Nordstjärnan: Frankrike och Sverige på 1700 - talet, Nationalmusei utställningskatalog 

no 568 (Stockholm: Nationalmuseum, Höganäs: Bra Böcker, 1993) 

 

 



Lillemor Erlander  

 

77 

Bilaga  

Svenska Akademiens Handlingar. Högtidssammankomsten 20 december 2008. 

Ur Berättelse föredragen av Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl. 

Tage Erlanders brev till Akademien. 

Slutligen överlämnade direktören ordet till Akademiens ständige sekreterare herr Engdahl, 

som föredrog följande berättelse:   

Alla klagar över sitt dåliga minne men ingen över sitt förstånd, säger redan La 

Rochefoucauld. Men allt är ändå inte som förr. En ny språklig variant har uppträtt i spåren av 

den allmänna datoriseringen. Man säger inte längre att man har dåligt minne utan att man har 

för lite minne. Det är som om det bara behövde stickas in ett extra kretskort bakom örat, så 

skulle saken ordna sig. 

  

För en gammal akademi är det snarare tvärtom: den har för mycket minne. En ofantlig 

informationsmängd ligger inkapslad i de Handlingar som har utgetts för att dokumentera 

Svenska Akademiens verksamhet sedan 1786. Där återfinns nästan alla texter som har 

upplästs på sammankomsterna. Största utrymmet i detta mäktiga arkiv upptas av 

personhistoria. Varje år i mer än två sekler har någon ledamot skrivit en minnesteckning över 

någon bemärkt svensk ur det förflutna, samtidigt som Akademien har låtit slå en 

silverpenning med föremålets bild och en devis som sammanfattar vederbörandes livsgärning. 

  

Allt detta var ursprungligen ett uttryck för den stora betydelse man på 1700-talet tillmätte 

eftermälet. Äran är de dödas sol, säger ett franskt uttryck, och det ansågs av våra förfäder fullt 

rimligt att frysa i livet, om bara ens namn till slut fick bada i solskenet av eftervärldens beröm. 

I början var det mest statsmän och fältherrar som blev föremål för minnesteckningar i 

Akademien. Det har sin rimliga förklaring. Kungens samtycke måste inhämtas vid 

ämnesvalet. (Så är det fortfarande. Vi kan inte tala över någon här på högtidsdagen om inte 

vår höge beskyddare skrivit “gillas” på det underdåniga memorial med förslaget som ständige 

sekreteraren framlämnar i audiens.) Både Gustaf III och hans olycklige son föredrog 

högtidstal som kunde stärka beredskapsandan i landet. Deras syn på minnestecknandet 

delades av många i dåtidens Sverige. Kellgren säger till exempel: ”Det är allenast Hjeltars och 

Store Mäns lefnad, hvars minsta skiften ega rätt til allmänhetens upmärksamhet och 

efterverldens hugkomst. Men en enskildt Medborgares lefverne är i det nyttiga han gjort, och 

Skaldens i hans skrifter.” 

  

Så kom romantiken, och intresset för skaldens liv och lidanden tog nästan loven av intresset 

för de arma skrifterna. Allt oftare valde ledamöterna diktare och forskare till föremål för sina 

minnesteckningar, och dessa kategorier har så småningom kommit att dominera över maktens 

män. Genren har förstås bytt skepnad även på andra vis under tvåhundra år genom påverkan 

av en förändrad människosyn och nya stilistiska ideal, men den skrivs fortfarande i solig anda, 

som om kritiskt tänkande inte alltid behövde betyda systematisk misstänksamhet. 

  

Problemet med minnesteckningarna är bara att de är glömda. De liknar monument som 

placerats så avsides att endast enstaka, uthålliga besökare hittar dit. Erik Lönnroth brukade 

kalla trycket av en text i Akademiens Handlingar för ”en hederlig begravning”. Samtidigt är 
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åtskilliga av dessa aktstycken mästerverk av personkaraktäristisk och tidsanalys, och det har i 

längden förefallit nästan brottsligt att mer eller mindre dölja deras existens för allmänheten. 

Av det skälet har Akademien i år startat en utgivningsserie hos Bokförlaget Atlantis, där de 

bästa minneteckningarna genom åren och även andra liknande dokument skall göras 

tillgängliga i nyutgåvor. De första volymerna i Minnesbibloteket, som serien kallas, utkom i 

september, nämligen Erik Lönnroths verk om Gustaf III, Den stora rollen, och Karl Ragnar 

Gierows minneteckning över Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz, skald, teaterchef och 

uppfinnare, Kellgrens ungdomsvän. Det senare arbetet var ursprungligen infört i Svenska 

Akademiens Handlingar för år 1963 men publicerades även i separatutgåva. Gierow tycks ha 

utsänt vissa gåvoexemplar, så att åtminstone några utvalda skulle ta notis om hans skrift. En 

av dessa utvalda var landets dåvarande statsminister Tage Erlander, som var artig nog att 

skriva till författaren och tacka. Släkten Gierows talesperson Charlotte Silfverstolpe har haft 

den stora vänligheten att skänka Erlanders brev till Akademien, och jag kan inte låta bli att 

läsa upp det. 

  

Stockholm den 13 november 1964. 

  

Broder, 

Jag förstår, att Du har beaktat mitt nödläge. I en situation, då Bertil Ohlin läser dikter och 

centerpartiets vice ordförande bearbetar August Strindberg, har du ansett det nödvändigt att på 

något sätt bidra till min kulturella fostran. 

  

När jag fick Din bok om Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz trodde jag först att jag skulle 

kunna nöja mig med att bläddra igenom boken för att med något så när anständigt samvete 

kunna skriva ett tackbrev. Denna förhoppning visade sig snart vara grundad på okunnighetens 

lösa sand. Boken är sådan att den verkligen sida efter sida stimulerar till fortsatt läsning. Jag 

kan förstå, att Du har njutit av att få skildra en av Dina företrädares som teaterchef 

vedermödor. Jag tyckte också, att den saken var spännande, men ännu mera fröjdades jag åt 

skildringen av välståndspolitikens diktare. Det är uppenbart att vi har begått allvarliga 

försummelser genom att inte anställa skalder och poeter som fullföljer de clewbergska 

traditionerna på denna punkt. Å andra sidan slår det mig nu, att Gustaf III:s välfärdspolitik 

ändå misslyckades trots alla försök att förgylla upp den. 

  

Jag tackar Dig emellertid för de timmar av glädje som Du berett mig genom boken och 

hoppas att det är många som kommer att genomskåda den föga fantasieggande titeln. 

  

Din tillgivne 

Tage Erlander 
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