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Maskeradbalen, historik och operaföreställning 2017 

Fredagen den 16 mars 1792 inträffade en ryslig händelse 

på Operan i Stockholm. Kungen, Gustav III, sköts bakifrån 

under en maskeradbal. Dörrarna stängdes omedelbart och 

soldater från högvakten tog kontroll över publiken. Polis-

mästare Liljensparre såg till att alla närvarande fick lämna 

sina namn. Man hittade två pistoler och en skarpslipad kniv 

i lokalen. Pistolerna visades för Stockholms vapensmeder, 

och en av dem kunde identifiera vapnen som tillhöriga kap-

ten Anckarström. Denne erkände vid förhör och gick ett 

plågsamt dödsstraff till mötes. Polismästaren kunde så 

småningom arrestera ytterligare ett 30-tal sammansvurna, 

men Anckarström var den ende som fick dödsstraff. 

 

Porträtt av Gustav III från 1777  

av Alexander Roslin 

I mitten på 1800-talet fångade den kände italienske operakompositören Giuseppe Verdi upp 

historien och operan Maskeradbalen hade urpremiär i Rom i februari 1859. Texterna har 

skrivits av Antonio Somma. Historien är dock annorlunda med en kärlekshistoria som grund 

för mordet. Verdi var kanske inte så insatt i hur svensk politik hade bedrivits 60 år tidigare.  

Den 13 mars for 43 med-

lemmar från SPF Senio-

rerna Håbo med buss till 

platsen för brottet (dock i 

en senare byggnad). Un-

der resan informerade 

reseledaren Gert Lidö 

om föreställningen och 

chauffören Martin släpp-

te resenärerna på trap-

pan till Kungliga Operan.  

För dagen var Pier Giorgio Morandi dirigent över Hovkapellet och rollen som Gustav III 

sjöngs av Leonardo Capalbo. Anckarström spelades av Karl-Magnus Fredriksson och Ame-

lia av Angela Rotondo. Verdis operamusik är ju känd för sin dramatik och mäktiga toner 

strömmade upp från diket, och sångarna var mycket bra. Scenografi och kostym kändes 

relevanta, och nog var det en fin föreställning. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alexander_Roslin
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Efter applåder och ridåfall var det enkelt att ta sig ut till den väntande bussen, och det är ju 

synnerligen bekvämt att ta del av Stockholms kulturliv med buss. Här gör föreningens rese-

kommitté ett gott jobb. Innan sällskapet landade i Bålsta informerade Gert om vårens kom-

mande resor. 

Sverker Jonasson 


