
- Vilka egenskaper utmärkte Gustav III som person och regent?
Gustav III var influerad av tidens upplysningsideal. Han var emot dödstraff och tortyr. Han 
var kulturellt intresserad och instiftade bl a svenska akademin och köpte in konstsamlingar. 
Han var dessutom mycket intresserad av teater. Han både skrev och agerade själv.
Gustav den III hade humor och intelligens samtidigt som han var beräknande och 
målinriktad. Han återinförde enväldet, och ökade kungamakten.

- Berätta om hans uppväxt!
När Gustav växte upp var kungamakten mycket begränsad efter Stormaktstidens 
enväldiga kungar. Hans far hade försökt genomföra en statskupp som misslyckades. 
Hans mor, Lovisa Ulrika, var en mycket dominant kvinna. Gustav tränades tidigt i att bli 
regent. Han förlovades med den danska prinsessan Sofia Magdalena redan vid fem års 
ålder. Hans mor tyckte att Gustav var klemig och förhållandet till modern var oerhört 
komplicerat hela livet. Hon ville inte släppa kontrollen över sin son.

- Om man skulle sammanfatta Gustav III utrikespolitik, speciellt kriget mot Ryssland 
vad innebar det?
Kriget mot Ryssland slutade visserligen oavgjort. Men efter freden så upphörde det ryska 
inflytandet över Sverige.

- Hur uppfattade Gustav III sig själv?
Gustav den III är en av de kungar som själv var aktiv i strid. Han ledde trupperna vid det 
Viborgska gatloppet. Han hade en väldigt romantiserad bild av Gustav den II Adolf och 
Gustav Vasa – och såg sig som en självklar efterföljare i deras spår. Idag när vi diskuterar 
Gustav den III lyfter man fram hans kulturella sidor men han hade en annan sida som han 
beundrade själv: Krigarkungens…

- Gustav den III kallas upplyst despot, vad menas med det?

- Vad finns kvar av Gustav den III kulturpolitiska gärning?
Gustav den III skrev teater själv men inget av det har gått till historien. Han inrättade 
musikaliska akademin som också skulle vara undervisande i musik.
Gustav den III inrättade också svenska akademin med 18 medlemmar. Akademin firar sin 
högtidsdag den 20 december varje år. Den skulle ”arbeta för att uppnå svenska språkets 
renhet, styrka och höghet”. Bellman blev Gustav den IIIs skyddsling och hans musik lever 
kvar än idag. Även Tobias Sergel anlitades för att göra skulpturer åt kungahuset.
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