
Gustav III föddes 1746 och kröntes till Sveriges kung 
1772. Med en politisk kupp gjorde han sig själv en-
väldig. Samtidigt var han starkt influerad av upplys-
ningens idéer om tolerans och frihet. Han avskaffade 
dödsstraffet, tillät invandrare med olika religioner, 
förbättrade hälsovården och tog itu med korruption. 

Han hade ett stort intresse för kultur och grundade 
bland annat Kungliga Operan, Kungliga Baletten, Dra-
maten och Svenska Akademien. En fredlig kung alltså? 
Knappast. Han förde flera (misslyckade) erövringskrig 
och förvärvade kolonin S:t Barthélemy. 

Gustav III blev allt mer impopulär hos delar av adeln. 
När han skulle bevista en maskeradbal på operan under 
sitt 21:a regeringsår blev han omringad av en grupp 
maskerade män och skjuten. Tretton dagar senare dog 
han. Anckarström, som sköt, blev avrättad och flera av 
konspiratörerna dömdes till långa fängelsestraff.

Handlingen i Giuseppe Verdis opera Maskeradbalen 
bygger på den verkliga historien om mordet på Gustav 
III. Men ämnet ansågs inte lämpligt i det politiskt oro-
liga Europa och censuren grep in. 

Operan fick istället handla om en guvernör och förläg-
gas till 1600-talets Boston. När operan sätts upp i våra 
dagar brukar den ändå handla om Gustav III så som det 
ursprungligen var tänkt.

Sveriges Teaterkung

En kung fick inte mördas
Affisch: Magnus Bergström



Malmö Opera ville ha ett produktionsteam utifrån, 
som inte bär med sig fasta bilder av Sverige, Gustav III 
och tidigare svenska uppsättningar av Maskeradbalen. 
Och vilka kan lämpa sig bättre att uttolka Verdi än ett 
italienskt team?

Regissör Leo Muscato (bilden) berättar lyriskt om ljusa 
svenska sommarkvällar, stora skogar och målningar 
av John Bauer. Eftersom handlingen i operan inte är 
historiskt korrekt har han närmat sig handlingen mer 
som en saga.

– Här finns klassiska sagoteman, säger han. En kung, 
en älskare, en vän, en maskerad, ett svek, ett förräde-
ri... Vi berättar en saga i gotisk, romantisk stil.

– Samtidigt måste man närma sig ett verk på rätt sätt 
och alltid respektera librettot. Förhållandena mellan 
personerna i operan är mycket realistiska.

Det var en gång en kung

Leo Muscato har fokuserat mycket på förhållandet mellan 
Gustav III, Anckarström och Amelia. 

I operans prolog ser vi de tre ungdomsvännerna. Männen 
fäktas på skoj medan Amelia målar ett porträtt av dem. 

Senare blir Gustav kung medan hans två vänner blir äkta 
makar och Anckarström anförtros positionen som chef för 
kungens livvaktsstyrka.

– Det finns starka band mellan dessa tre, säger Leo Muscato. 
Men sen kommer missförstånd och svek emellan. Det är en 
väldigt arketypisk historia.

Amelia, Gustav och Anckarström i prologen. Kostymskiss av Silvia Aymonino



I operans prolog möter vi vännerna Gustav, Anckarström 
och Amelia. Det finns ett starkt band mellan dessa tre. I 
första scenen har Gustav blivit kung, upplyst och intres-
serad av konst och vetenskap. Han håller hov i ett prakt-
fullt slott där adelsfolk, konstnärer, militärer och andra 
kommer för att ge honom presenter eller diskutera olika 
frågor. Vi möter också Anckarström, som nu blivit chef 
för livvakten och Oscar, kungens page och förtrogna.

En domare vill landsförvisa en spåkvinna som han 
menar framkallar andar. Kungen dömer inte utan ber 
i stället Oscar ordna ett möte med kvinnan. Domaren 
blir besviken och ansluter sig till en grupp militärer som 
konspirerar mot kungen.

Kungen beger sig förklädd till hamnen. Han väntar sig 
en häxa men möter i stället den vackra och fascinerande 
Ulrika. En av alla som vill bli spådda av henne är Amelia, 
som nu är gift med Anckarström. Ulrika ber att få tala 
ensam med henne, men kungen gömmer sig och lyssnar. 
Amelia bekänner att hon är förälskad i Gustav och vill bli 
fri från sina känslor. Ulrika ber henne gå till galgbacken 
om natten och plocka en ört att göra dryck av.

När Amelia går till galgbacken följer Gustav efter. 
Anckarström kommer också dit för att varna kungen att 

Det italienska produktionsteamet har gjort en opera med tidstypiska 1700-talskostymer, vackra miljöer och en fantasifull 
maskeradbal som går helt i svart och vitt med influenser från Andy Warhols 1960-tal. Titta och njut!

konspiratörerna är på väg för att döda honom. Kungen 
ber Ankarström följa kvinnan på galgbacken hem, men 
han måste lova att inte ta reda på vem hon är.

Men konspiratörerna möter Anckarström och tvingar 
Amelia att avslöja sig. Ankaström tror då att han blivit 
bedragen och de sammansvurna går skrattande iväg. 
Hans roll som befälhavare är förstörd.

Hemma hos Ankarströms hänger ett stort porträtt av 
kungen som Amelia målat. Anckarström är rasande av 
svartsjuka och vill döda henne. Hon går för att ta avsked 
av barnen och när Anckarström lämnas ensam inser han 
att det är kungen som borde straffas. Han förenar sig 
med de sammansvurna.

I sitt privata kabinett på slottet bestämmer sig kungen 
för att avstå kärleken till Amelia och ge Ankarström ett 
nytt jobb utomlands.

En tid senare håller kungen maskeradbal på operan. 
Konspiratörerna närmar sig kungen och det är Anckar-
ström som avfyrar det avgörande skottet. Kungen försäk-
rar att inget otillbörlig hänt mellan honom och Amelia 
men han förlåter sin ungdomsvän och dör.

Operans handling

1700-talskostymer, Andy Warhol och en svart/vit bal








