Bildbilaga
Gustaf III inför sina undersåtar i bilder
Henrika Tandefelt

Museiverket, Nationalbiblioteket i Helsingfors, Nationalmuseum i Stockholm, Uppsala
universitetsbibliotek, Vitterhetsakademiens bibliotek och Vasa hovrätts bibliotek har
vänligen gett mig tillstånd att här använda bilder som ingår i deras samlingar.
Derek Fewster har fotograferat bild nr 16.
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Bild 1. ”LARS BENZELSTIERNA. Theol. Doctor. Biskop öfver Wästerås Stift och vid
Kongl. Seraphimer Orden. Ledamot af Kongl. Nordstjerne Orden”
Biskop Benzelstierna (1721–1800) är här avporträtterad i prästdräkt med ordenskors och
kraschan som tillkom honom som ledamot av Nordstjärneorden (1784) och som
ordensbiskop (1785) samt med den medaljong han fick som en av kronprinsens faddrar
år 1778. Under bilden ser man hans släktvapen, en lagerkvist och biskopsstaven.
Biskopens rang och värdighet samt kungens nåd är här på ett för tiden typiskt sätt
illustrerade som en del av den avporträtterades person. Benzelstierna, som under
riksdagen 1778–1779 var nära lierad med hovpartiet, kom dock under de följande
riksdagarna (1786 och 1789) att höra till oppositionen.
Gravyr av Elias Martin.
Bild ur: Hans Frölich, Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer (1939).
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Bild 2.
”JONAS ALSTRÖMER. Commerce Råd och Riddare af Kongl. Nordstjerne Orden”
Jonas Alströmer (1685–1761) med ett lätt småleende krusande över läpparna. Alströmer
skapade sin position under frihetstiden genom sitt handelshus och främst genom
Alingsås manufaktur. Hans verksamhet gynnades av hattpartiet och både manufakturens
omfattande privilegier och hans egna personliga fördelar och nådegåvor utgick från
hattrådet, inte från kungen. År 1739, när hattarna tog över rådet, blev han kommerseråd,
år 1748 utnämndes han till en av de första riddarna av Nordestjärneorden och år 1751
adlades han. Alströmer avled långt före det frihetstida etablissemanget mötte sitt slut.
Hans manufakturers gynnade ställning tog dock slut efter hans död.
På denna gravyr uppträder han som en etablerad man av värld med ordenskorset på
bröstet och halsduken nonchalant knuten runt halsen. En lagerkrans, Mercurii stav och
en herdestav – en hänvisning till hans engagemang för fåravel – kröner bilden. Under
porträttet är hans adliga vapen med ordenskors och valspråket ”Fäderneslandet”.
Gravyr av J. F. Martin efter en pastell av Gustaf Lundberg.
Bild ur: Hans Frölich, Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer (1939).
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Bild 3.
Vasaordens kors och kedja. Vasaorden instiftades år 1772 inför kröningen av Gustaf III
och Sofia Magdalena. Vasaättens vase valdes som emblem för orden. Ur Ernst E. Areen
& Sten Lewenhaupt, De nordiska ländernas riddarordnar II (1942).
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Bild 4.
Vapen för släkterna Gustafsköld, af Donner, Ankarsvärd och Printzenstierna, samtliga
adlade år 1772. Abraham Gustafschölds vapen planerades av kungen själv. Kungens
monogram och de tre kronorna är det centrala motivet. På släkten af Donners vapen ser
man samma monogram på den vänstra flaggan och de tre kronorna på den högra.
Bild ur Carl Arvid Klingspor, Sveriges ridderskaps och adels Wapenbok (1886–1890).
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Bild 5.
Tredje bilden i Carl Gustaf Pilos bildserie över instiftningen av Vasa hovrätt i
drottningens stånddrabantsal på Stockholms slott år 1776. På bilden ser vi kungen
överräckande hovrättens sigill åt presidenten friherre Kurck. Bakom kungen står
riksmarskalken greve von Liewen samt justitiekanslern Joachim Lillienstråhle, som i
processionen hade burit Svea rikes lag och regeringsformen, och hovkanslern friherre
Sparre, som burit hovrättens sigill. Till höger om kungen står riksrådet greve von
Höpken med rikssvärdet höjt och blottat. De övriga riksråden står innanför det låga
skranket på båda sidorna om upphöjningen. Till höger inom skranket sitter också
statssekreteraren Wallencreutz som för protokoll. Hovrättens övriga ledamöter i svart
står på det första trappsteget till tronen. Publiken till vänster på bilden.
Foto: Pekka Airaksinen 1975, Vasa hovrätt.
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Bild 6.
Medalj slagen över instiftandet av Vasa hovrätt år 1776. ”Miseris perfugium, malis
pernices”, ”De olyckligas skydd, de ondas fördärv”. Detta är ett exemplar som slogs i
början av 1900-talet för hovrättens dåvarande personal.
Foto: Hannu Aaltonen 1996, Vasa hovrätt. Ur Virpi Harju, Themiksen temppeli. Vanhan
Vaasan hovioikeudentalo Kustaa III:n valistuspyrkimysten monumentti (1997).
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Bild 7
Rättens emblem i en relief från 1786 som hängde i Vasa hovrätt ovanför huvudingången
i domsalen.
Foto: Unto Heinonen 1975, Vasa hovrätt. Ur Virpi Harju, Themiksen temppeli. Vanhan
Vaasan hovioikeudentalo Kustaa III:n valistuspyrkimysten monumentti (1997).
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Bild 8.
Vasa hovrätt i sin nuvarande form som Korsholms kyrka. Med tiden har emblemen från
Gustaf III:s tid kompletterats med andra symboler. Förutom korsen som tillkom då
byggnaden blev en kyrka, syns på bilden också ett minnesmärke över stupade under
krigsåren 1918, 1939–1940 och 1941–1944. På bilden nedan Ernst Philip Thomans relief
ovanför hovrättens huvudingång.
Foto Henrika Tandefelt 2001.
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Bild 9.
Relief från år 1786 i Vasa hovrätt. Vasaättens emblem i en lagerkrans. Guld på blå
botten.
Foto: Jyrki Heinonen 1996, Ur Virpi Harju, Themiksen temppeli. Vanhan Vaasan
hovioikeudentalo Kustaa III:n valistuspyrkimysten monumentti (1997).
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Bild 10. Gustaf III:s porträtt målat av Carl Gustaf Pilo. Porträttet föreställande Gustaf
III i samma ”konungsliga skrud” med hermelinbrämad mantel, spira, svärd och ordnar,
som vid instiftningsceremonin i Stockholm 1776. Porträttet hängde i hovrättens domsal
från och med den första sessionen i Adelcrantz hovrättsbyggnad som blev färdig år 1786.
I dag hänger porträttet i hovrättens nya byggnad i nya Vasa där Gustaf III har fått
sällskap av (ett porträtt av) Alexander I.
Foto: Jyrki Heinonen 1996, Vasa hovrätts bibliotek. Ur Virpi Harju, Themiksen temppeli.
Vanhan Vaasan hovioikeudentalo Kustaa III:n valistuspyrkimysten monumentti.
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Bild 11. Martin Rudolf Helands gravyr efter Elias Martin. Midsommarfirande på
Ladugårdsgärde efter avslutade exercisövningar. Lägren på Ladugårdsgärde utvecklades
till regelrätta folknöjen som attraherade åskådare från staden. Kungen kom i procession
och höll mottagningar för damer i hovdräkt och utländska diplomater. På midsomrarna
utmynnade lägren i storartade fester.
Bilden ägs av Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet. Bild ur Hans
Frölich, Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer (1939).
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Bild 12a
Bildruta på kartan ”Plan de la Bataille qui s’est donné le 24 Août 1789 dans le detroit de
Svensksund”. Kopparstick av Jacob Gillberg efter original av Gustaf Wallberg.
Kungen, med plym i hatten och bröstet vänt mot bildens betraktare, pekar ut mot de
stridande skeppen bakom honom. Gustaf III följde med slaget från Kotkaön.
Överamiralen Carl August Ehrensvärd ledde slaget. Samma komposition med denna
grupp herrar på en klippa i förgrunden använde sig också J. T. Schoultz av då han målade
”Bataillen uti Svensksund 1789”.
Foto: Museiverket, Helsingfors
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Bild 12b

Affären vid Korkeasaari den 15 augusti 1789, skildrad av Gustaf Wallberg. Överamiralen
Carl August Ehrensvärd med kikare längst fram på bilden till höger.
Foto: Nationalbiblioteket, Helsingfors

14

Bild 13.
Pehr Hilleströms målning Festtåg i Stockholm efter segern vid Svensksund 1790.
Processionen vandrar från slottet till Storkyrkan. Borgerskapets infanteri bildar häck. De
ryska fanorna bärs in i kyrkan. Sist bärs den gula kejserliga flaggan med den svarta
dubbelörnen. I en öppning i häcken syns kronprinsen och kungen i processionen. Slottet
i bakgrunden. På målningen har vissa byggnader uteslutits för att processionen skall
synas.
Bild: Nationalmuseum, Stockholm, ur boken Katarina den stora & Gustav III, Stockholm
1998
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Bild 14.
Pehr Hilleströms målning över Gustaf III vid Uttismalm 28 juni 1789. Slaget vid
Uttismalm sommaren 1789 var det första som Gustaf III ledde själv och det var således
betydelsefullt för kungen vars bror skördat lagrar i strid redan sommaren innan.
Bild: Nationalmuseum, Stockholm, ur boken Katarina den stora och Gustav III (1998.)
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Bild 15
Minne af Segern vid Hogland den 17 Julii 1788. Hertig Karl var den som formellt ledde
den svenska flottan i slaget vid Hogland. Efter slaget, som firades som en svensk seger,
hyllades hertigen som en stor hjälte i både ord och bild. Ännu efter kriget kunde hertigen
hyllas som segraren vid Hogland. Denna bild är uppenbarligen efter Gustaf III:s död
tillägnad ”Hans Kongl. Höghet Regenten Hertig Carl”.
Foto: Nationalbiblioteket, Helsingfors.
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Bild 16.
Amiral Samuel Greighs grav av Giacomo Quarenghi i Domkyrkan i Reval (Tallinn), som
år 1788 hörde till det ryska riket. Amiral Greigh avled på sitt skepp på redden utanför
Reval hösten 1788 och begravdes i stadens protestantiska domkyrka i november.
Gravvården i marmor beställdes och bekostades av kejsarinnan.
”Samuel Greigh / Skotte / Överbefälhavare för den ryska flottan / Född 1735 död 1788.
Hyllas av / Skärgården och Östersjön / Och dess kuster som besparats från fiendens eld.
Hans ärorika dygder och / den storsinta Katarina II:s / outplånliga sorg / hyllar honom i
evig lovsång”
Foto: Derek Fewster 2006.
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Bild 17. Porträtt över en gråtande Carl Michael Bellman av Pehr Hilleström. Bellman har
nåtts av budskapet om den speciellt för svenska linjeflottan katastrofala utbrytningen ur
Viborgska viken i juli 1790. Han skriver ett ode över det s.k. Viborgska gatloppet och
torkar sina tårar i en näsduk. Dräktens stora skinnkrage är kanske en allusion på den
ryska björnen.
Skrivande, läsande och tårar var nära förbundna i 1700-talets populärkultur. Häftiga och
ymniga eller stilla och kontemplativa tårar utgjorde en del av standardrekvisitan i romaner
och på teatern såväl som i brev och dagböcker. Tårarnas språk som Gustaf III enligt
samtidsvittnesmål utnyttjade i Fredrikshamn 1788 användes också av Hilleström i denna
målning som har tillhört statssekreteraren von Carlsson. Tavlan ägs i dag av
Nationalmuseum i Stockholm.
Bild ur Gerda Cederblom, Pehr Hilleström som kulturskildrare II (1929).
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Bild 18. Pehr Hilleströms oljemålning föreställande kvinnor i Vingåkersdräkt i
vaudevilleskådespelet Tillfälle gör tjuven av Carl Israel Hallman och Gustaf Mauritz
Armfelt. Pjäsen uppfördes första gången i april 1784 på Ulriksdals slott med hovets
herrar och damer i rollerna.
Allmoge i regionala dräkter började på 1700-talet förekomma som pittoreska och svenska
inslag i målningar och på teatern. Vingåkerskvinnorna är här framställda i traditionella
dräkter, men har getts elegant hållning och stil för att gå ihop med de högadliga damer
som spelade rollerna. Det pittoreska folket var också ett inslag i Gustaf III:s resa till
Dalarna och Göteborg hösten 1788. Målningen ägs av Nationalmuseum i Stockholm.
Bild ur Gerda Cederblom, Pehr Hilleström som kulturskildrare II (1929).
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Bild 19
Segern vid Hogland graverad av Elias Martin efter Louis Jean Desprez målning. På
gravyren ses mängder av hurrande svenska båtsmän och soldater som gläder sig åt
segern. Det viftas med hattar i alla mastar. Skillnaden mellan dramatiken i denna bild och
på de scenografiska bilder för teaterscenen som Desprez skapade är inte stor. Den stora
gravyren fick en omfattande spridning i riket. Desprez oljemålning, som fyller en hel
vägg, hänger på Rosersbergs slott där hertig Karl (sedermera Karl XIII) inredde en
Hoglandssal.
Foto: Nationalbiblioteket, Helsingfors.
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Bild 20
Striden vid Elgsö den 30 september 1789. Kopparstick efter original av Joh. Caspar
Weinrauch, nr 14 i serien Nordischer Kriegschauplatz, Wien.
Gustaf Mauritz Armfelt leder på bilden stormningen med värjan i högsta hugg. I
striderna deltog bland annat frikårer från Dalarna. Här trippar soldaterna elegant fram
med balettliknande steg. Stormningen blev omtalad bland annat för att brigaden lyckades
fördriva de ryska motståndarna utan en enda kanon, endast med bajonetter. På bilden ser
man soldaterna bärande sina bajonettförsedda gevär på axeln. Under bilden återges också
historien om löjtnant Holmdorff som med sin skuldra skuffade till en rysk kanon som
just avfyrades mot brigadchefen Armfelt.
Bild: Museiverket, Helsingfors
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Bild 21
Pehr Hilleströms lavering Greve Gustaf Wachtmeister såras vid Valkeala 29 april 1790.
Före det andra slaget vid Svensksund i juli 1790 var slaget vid Valkeala samma vår
kungens stora egna bedrift på krigsteatern. Hilleström, som också målade Gustaf III vid
Uttismalm 1789, förevigade händelserna vid Valkeala där kungen själv ledde sina mannar.
Kungens generaladjutant greve Wachtmeister sårades innan svenskarna hade hunnit gå
till egentlig attack, vilket blev föremål för skildringar och målningar.
Foto: Uppsala universitetsbibliotek. Bilden tagen ur Katarina den stora & Gustav III (1998).
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Bild 22
Gustaf III och den sårade generaladjutanten greve Wachtmeister vid Valkeala den 29
april 1790. Oljemålning av Pehr Hilleström. Bilden i privat ägo.
Foto: Museiverket, Helsingfors. Ytterligare en oljemålning av Hilleström med samma
motiv ägs av Nordiska museet i Stockholm.
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