
Av Fredrik Johansson

Tournoi på Drottningholm år 1785. Målning av Martin Rudolf Heland.

GUSTAV III - DEN ALLRA SISTA RIDDAREN

Som en parafras på kejsar Maximilian I:s epitet ”den sista riddaren” skulle Gustav III kunna kallas
för ”den allra sista riddaren”. Gustav III var även den meste riddaren, få andra i historien har haft
samma glöd för riddarväsendet som han.

De gustavianska tornerspelen.
Som vissa observanta medlemmar kanske har noterat så är det i dessa dagar vanligt förekommande
att man försöker återskapa medeltiden och tornerspel. Men detta är ingen ny företeelse. Under
medeltiden var tornerspel en övning inför krig med begrepp som bohord, Round Table, Joust Royal,
gestech och pas d´armes. Ofta hade de även inslag av show, som de gustavianska. Det som vi i dag
förknippar med medeltida tornerspel är en förenklad anakronism. Efter medeltidens slut bör dessa
tornerspel snarare benämnas som riddarspel och karuseller än tornerspel. Det är snarare
uppvisningar i olika grenar av ridskicklighet och rikedom än krigsövning och de ägde rum över hela
Europa. Under stormaktstiden pågick riddarspel i Sverige, men ebbade ut med stormaktens fall.

I Frankrike uppstod vid 1700-talets andra hälft ett medeltidsintresse på vars grund mycket av
dagens medeltidsintresse vilar. Detta intresse fångade Gustav som kronprins på 1760-talet. Kungen
var intresserad av svensk historia och utnyttjade det i sin politik. Detta intresse riktades även till det
chevalereska riddarväsendet, tornerspel och mystik. Någon källkritisk exakthet var det inte frågan
om. Det som vi i dag mest förknippar mer tornerspel (strid till häst man mot man) förekom under
dessa tornerspel enbart två gånger och då spontant utanför programmet. Sköld användes enbart på
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Ekolsund under en dag. Gustav III knöt direkt an till den italienska renässansens upptåg samt 1600-
talets franska och svenska karuseller.

Genom sina riddarspel legitimerade han sitt envälde och gav folket och adeln tankar om fornstora
dar. Teaterpassionen fick fullt utlopp. Det är ingen slump att detta skedde samtidigt som det
svenska frimureriet omorganiserades. Även kungen var starkt influerad av frimureriet och mystik.
Många av deltagarna var frimurare och deras sköldar pryddes av frimurarnas symboler. För kungen
var dessa aktiviteter ingen innehållslös maskerad utan det gavs en ny innebörd åt riddarlekarna.
Genom dessa skulle den ”hjältemodiga andan” återupplivas så att adeln kunde upprätthålla ”det
rättmätiga begäret efter äran” som var ”så nödvändigt för ett stånd ämnat till rikets  försvar”. Ett
tecken på den betydelse som kungen lade på detta är att han deltog utrustad med en av rikets
regalier – sitt kröningssvärd från 1772.

Under 1700-talet förekom det karuseller sporadiskt runt om i Europa. Enligt Gustav III var bara två
av dessa värda namnet. Den ena hölls 1750 i Berlin av Fredrik den store. Eftersom han var Gustav
III:s morbror så fick han redan i unga år kunskap om den. Den andra var 1765 i Sankt Petersburg.

Gustav III definierade riddar- och tornerspel som ”en strid emellan riddare, följd av ränningar till
vighets och färdighets ådagaläggande”, med ceremoniell ståt men utan dramatisk inramning.
Karuseller är ”en präktig kavalkad, ämnad till utsökts ståts framvisande och därefter rännande
anställande. Som endast äro att anse såsom bihang till kavalkaden”. Riddarna skulle välja sig
främmande namn tagna ur historien eller mytologin (under denna tid betraktades Oden som en
historisk person). Dessa tog ofta inspiration från historiska händelser som göterna, antiken och
medeltiden. Exotiska djurmodeller och maskinerier ingick. Dessa karuseller benämndes under den
gustavianska tiden för ”divertissement”.

Gustav III var välförsedd med litteratur om
forna torneringar och det studerades flitigt
inför de annalkande återskapandet. Hela hovet
var involverade i förberedelserna, kungen
broderade standar. Utrustning tillverkades och
äldre material från 1600-talets torneringar
plockades fram. Det klagades på att kungen
helt ignorerade statsangelägenheterna. Gustav
III:s och hertigens rustningar är av
brännförgylld koppar, de övriga av målad
plåt. Utrustningen pryddes av bärarnas vapen.
De var inte bärarens adelsvapen utan
konstruerade speciellt för tillfället. Kungen
hade Vasakärven med devisen ”Förfädren i
åtanke”. Ett annat, i våra dagar spektakulärt
motiv, var piratkonceptet med en dödskalle
och två korslagda benknotor. Gustav III:s tornerrrustning från 1776.

Under tre dagar i slutet av augusti 1776 skedde det första tornerspelet i det kungliga lustslottet
Ekolsund. Kungen och hans sex riddare försvarade tesen ”Kärleken är alltid starkast uti de hjärtan
som sent känna hans begär”. Hertig Karl med sex riddare antog utmaningen med tesen ”Att
kärleken i våren af menniskans lefnad är både starkare, lyckligare och beständigare, än i de senare
åren”. Men en feberepidemi utbröt och Ekolsund förvandlades till ett sjukhus. Flera riddare
tvingades stanna kvar i sängen medan andra trotsade sjukdomen och satt till häst i nio timmar i
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sträck med feberfrossa ”så tänderna stötte ihop sig och harnesket skallrade”. Hertig Karl var för sjuk
för att delta. Situationen räddades av en ”okänd riddare” (Claes Rålamb) som i hertigens ställe
antog kungens utmaning. Minnespengar och priser delades ut. En av dessa var en diamantbesatt ring
värderad till 30,000 daler. Detta ska jämföras med att 7 daler var en drängs dagsverkeslön
alternativt priset för en båtmansskjorta och 1 kilo ost kostade 5 daler.

Den 24 april 1777 utfärdade kungen ett nytt utmaningsbrev med tesen ”Att liksom äran är en
sannskyldig riddares enda föremål, så är en blick av skönheten dess yppersta belöning”. Hertig Karl
svarade med tesen ”Då äran är en riddares sannskyldig föremål, strider han ock i den oryggerliga
föresats att blott för henne segra eller dö, utan avseende på någon annan belöning”. Kungen och
hertigen ledde var sin kadrilj med tolv andra riddare. Platsen för detta var länge osäkert där
Kungsträdgården, Karlbergs slott och Humlegården föreslogs. Stadens överståthållare Carl Sparre
var föga entusiastisk eftersom stadens parker skulle skadas av evenemanget. Valet föll på Adolf
Fredriks torg (nuvarande Mariatorget). Där pågick den 29 och 30 maj samt 2 och 3 juni från
klockan 15 till 22 nästa riddarspel.

Detta tornerspel är (förutom att vara det
största) av särskilt intressant ur vår förenings
synvinkel. En av de tolv riddarna i hertig
Karls kadrilj var Karl Adam Wachtmeister af
Björkö. Mellan åren 1785 till 1789 var han
överste för Göteborgs garnisonsregemente.
Hans sköld var konturerad (som alla riddare i
hertigens kadrilj) och tillverkad av bleckplåt.
Eftersom han var frimurare så hade han valt
sitt motiv från frimureriets värld. Motivet var
en eld som brinner i ett fyrfat som vilade i en
ställning dekorerad med vädurshuvuden.
Sköldens oljefatslampa är av samma typ som
används i frimurarnas ceremonier. De tre
vädurshuvudena var symbolen både för Guds
närvaro och för lagen. Den är en av de
föremål som används i kapitelgraderna. Hans
devis var ”Varken lånat eller bedrägligt”. Wachtmeisters vapensköld 1777.

En av åtgärderna mot den planerade publikanstormningen var att utfärda förordningar för de kuskar
som skulle transportera folk till och från torget. Dessa innehöll både färdvägar och deras beteende -
”sker slagsmål, våldsam trängning eller oljud kuskarna emellan straffas den brottlige med fängelse
vid vatten och bröd eller spö efter omständigheten”. Programskriften hade skrivits av kungen och
tryckts i en svensk och en fransk version. Den innehöll historik, beskrivning av riddarnas
utrustningar och heraldik samt tornerspelets olika moment. Det avslutades med utmaningsbreven.
Tornerspelet började med en högtidlig och praktfull procession på över 250 personer genom staden
till torget. Det var musiker, pager som bar fanor och sköldar, härolder och domare. Alla hade
påkostade livréer och historiserande dräkter av 1500-talssnitt. Riddarna bar rustningar.

Första dagen bar riddarna rustningar och kämpade med klubbor, kastspjut, värjor och pistoler.
Andra dagen byttes rustningarna ut mot mer bekväma dräkter, även de med 1500-talsinspiration.
Kungens kadrilj hade färgerna blått och guld och hertigens i gult och svart. De följande tre dagarna
skedde var ringränning och spärridning. Man fångade turkhuvuden i papier-maché med lansar och
besköts dem med pistol. På den fjärde hade deltagarna åter rustningar på sig. De avslutade med att
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för damernas ära strida i en samfälld drabbning med värjor. Riddarna stred för var sin dams ära och
bar ett tygstycke i deras färg. Kungen stred för den franska grevinnan d´Egmont. De hade träffats i
Paris sex år tidigare och det var i hennes teaterloge som Gustav satt när han fick beskedet att fadern
dött och han var kung. Att hon var död sedan 1½ år bekom inte kungens val.

De olika momenten poängsattes. Den riddare som fått flest poäng var Rålamb med 20 ½ poäng,
som stred i hertigens kadrilj. Wachtmeister kom på delad andraplats med kungen, de fick 17 ½
poäng. Hertigens kadrilj segrade med 174 poäng medan kungens erhöll 171 poäng.
Detta tornerspel hade även utrikespolitiska syften. Kungen planerade att resa till Sankt Petersburg
och besöka Katarina en stora. För att och avleda uppmärksamheten och dölja resplanerna blev
tornerspel ett bra sätt. Det tidigarelades (alla andra tornerspel var senare på året). Fyra dagar efter
tornerspelets slut steg kungen ombord på det skepp som skulle föra kungen till Ryssland. Men det
är (som så mycket annat) en annan historia.

Ytterligare ett riddarspel av denna typ anordnades på Drottningholm 1781. Tre kadriljer tävlade i
sex dagar - varje onsdag och fredag under tre veckors tid i augusti och september. Kungen anförde
sex riddare som denna gång utmanade sina båda bröder, hertigarna Karl och Fredrik Adolf, som här
deltog för första gången. Dessa red vardera i spetsen för tre riddare.
Från 1788 omnämns en utmaning mellan Rålamb som red spärr mot en annan riddare. Utgången av
denna utmaning är okänd.
Hertig Karl var frimurarnas svenska ordensmästare och arrangerade privata torneringar för
frimurare. Troligen skedde det i  Rosersbergs slottspark. Även här deltog Wachtmeister.

Även Gustav IV Adolf höll torneringar på Drottningholm höstarna 1799 och 1800 där faderns
utrustning tagits fram. De hade 1777 års tornerspel som förebild. När de inte bar rustning hade de
bekvämare kläder av sin egen tids snitt. 1799 anförde Gustav IV Adolf den utmanande kadriljen
med fyra riddare. De försvarade tesen ”Att ärans låga upplivad av kärlekens vinner därigenom en
fördubblad kraft i tappra riddaren hjärtan”. Den andra kadriljen stred för tesen ”Att hos tappra
riddare ärans låga äger av sig själv en tillräcklig kraft, och att långt ifrån att behöva låna sin styrka
av kärleken, är det tvärtom denna senare, som genom förening med de ridderliga dygderna, vinner
både förändring och varaktighet”. 1800 hade lagen utökats med två nya i varje kadrilj. Här skedde
utanför programmet även en utmaning mellan två av deltagarna. De red med ett skrank mellan sig,
vilket var tur eftersom den enas häst stegrade sig och båda hade fällda visir och inte såg mycket.
Trots att de red nästan i blindo lyckades utmanaren träffa motståndaren och segra.
Efter denna tornering  ebbade intresset för tornerspel ut.

I skotska Eglington hölls 1839 ”den sista torneringen”. Men dess epitet stämde inte riktigt.
I Stockholm utförde sex officerare ett tornerspel förlagt till Erik XIV:s tid och under historiska
namn. Detta skedde 1894 med utrustning från Gustav IIII:s spel.
Ett sekel senare har tornerspelen fått en renässans i Sverige, där verksamheten åter frodas.

De gustavianska divertissementen.
De gustavianska riddarspelen var en teatral förnyelse av en utdöende genre styrt av drömmar,
passioner och besatthet. Dessa visade kungens svärmeri för götiska minnen från fornstora dar och
chevaleresk ridderlighet med stämningar av frimureri och mystik. Hemlighetsfullt ceremoniell
blandades med rigid hovetikett. De feodala uppvisningarna hade även politiska ambitioner med
tankar om tapperhet och heder. Men tornerspelen skulle utvecklas till något ännu mer spektakulärt
och påkostat – divertissementen. Det handlade om de ädlaste känslorna om kärlek, befrielse och
frihet. Detta var kulmen på den gustavianska medeltidsrenässansen. Det var en totalupplevelse med
teater, balett, sångspel och riddarspel. Under riddarspelen försökte man inte längre träffa exotiska
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folkslags huvuden utan rovdjurshuvuden. Månghövdade drakar och hydror, harpyor, ormar och
gripar hade byggts för att riddarna skulle träffa eller hugga av huvudena.

Det första divertissementet kallades för ”Djingis Khan” och skedde i november 1777 på Gripsholm
med borgen som fond. Huvudpersonen spelades av hertig Karl och hans kadrilj var iklädd tatariska
dräkter. De stred mot Don Pelagius (kungen) och Amadis av Gaual (brodern Fredrik Adolf), båda i
1500-talsdräkter.
Följande år gavs på Drottningholm ”Dianas fest” med en mer genomtänkt teatral roll.
”Erövringen av Galtarklippan” hölls 1779, även den på Drottningholm. I en specialbyggd
tredimensionell götisk borg satt drottning Briolanie fången vaktad av en eldsprutande drake och
befriades av riddare Amadis. Skådespelet krävde stora förberedelser och bland hovets kulisser
klagades det på kungens stora intresse för dessa projekt. En fransk diplomat ifrågasatte uppförandet
av sådana anakronistiska skådespel i det fattiga Sverige – särskilt när Sverige tog emot franska
subsidier. Kungen försvarade sig med att han huvudsakligen använde rekvisita från befintliga förråd
– från tidigare torneringar, operans och teaterns magasin, kungliga klädkammaren samt militärt
överskottsmaterial.
1782 planerades ”Angelikas befrielse” med inspiration från den medeltida Rolandssagan med
handlingen baserad på frankerkejsaren Karl den stores tid. Den fick dock inställas på grund av
änkedrottningen Lovisa Ulrikas plötsliga död.

I augusti 1785 hölls ”Inträngandet i den förtrollade skogen” för att fira gunstlingen Gustav Mauritz
Armfelts bröllop med Hedvig de la Gardie. Detta var efter kungens hemkomst från Italien vilket
märktes. Denna gång avsåg kungen att spränga alla ramar och det var oerhört påkostat. 300 statister
deltog utklädda till en mängd historiska folkslag från skilda epoker och platser. Dessa agerade
tillsammans med sagoväsen. Prinsessan Sofia Albertina deltog som drottning Armide av Damaskus
som ”Fée protectrie” och hennes vagn drogs av fyra hästar med enhörningshorn. Till detta fanns
stora brasor och marknad. Den svenska sommaren och mässlingen höll dock på att spoliera allt.

Det var kungen personligen som bar upp tornerspelen och divertissementen. Medan han predikade
dess betydelse för nationens heroiska anda så klagade riddarna på tunga rustningar. Kanske var de
även generade över att delta i denna maskerad inför publik? Kungen klagade på deras fantasibrist
när de hade problem att hitta på valspråk till sköldarna. Kanske insåg de att de var ”plastriddare”
som inte kunde motsvara kungens förväntningar? Den gustavianska aristokratin var inte lika
hästvana som deras medeltida kollegor.
De gustavianska tornerspelen efterlämnade inte bara minnen hos samtidens deltagare och åskådare,
likväl som hos eftervärlden. Dåligt väder, epidemier och olyckor förekom. Genom divertissementen
ville kungen skapa en totalteater är alla konstarter samverkade och där naturen bemästrades.
Drottningholmsteatern sprängde sina egna fördämningar och svämmade ut över hela parken. Denna
verksamhet blev en av höjdpunkterna i hans teaterintresse. Gustav III var dock en person som
intresserade sig för mycket. Efter detta övertogs hans intresse av annat.
Men drömmen om medeltiden lever kvar.
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