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1. INLEDNING 

I min uppsats kommer jag att undersöka hur dräktframställningen såg ut i det nationella 

genremåleriet under 1700- talets andra hälft. Med utgångspunkt i konstnären Pehr Hilleströms 

(1732-1816) konstnärskap vill jag undersöka hur framställandet av dräkter sett ut och varför. 

Hilleström anses vara grundaren till den svenska genrekonsten, vilket gör honom intressant i 

sammanhanget. Hans förmåga att skildra kläder detaljerat har gjort att hans målningar 

betraktats som en källa för dräktskicket under den gustavianska tiden (1772-1809). Hilleström 

arbetade som hovmålare åt Gustav III och fick då mycket specifika order om 

framställningarnas utförande. Kungen hade ett brinnande intresse både för kultur- och 

dräkthistoria samt att han såg klädernas psykologiska påverkan som viktig. Med inspiration 

från historien, internationellt håll och de svenska folkdräkterna lät kungen upprätta en 

nationell dräkt som skulle hjälpa honom i sitt arbete att ena landet. Dräkten var precis som 

genremålningarna ett sätt att förena folket och genom att ta med historiska element även 

skapa en nostalgisk känsla med gamla seder och traditioner.  

   Anledningen till att jag låtit framställandet av dräkterna stå i fokus är att jag intresserat mig 

för deras viktiga roll i tolkandet av konsten, då kläder ofta bär på en symbolisk betydelse som 

uttryck för kön, samhällsstatus, tid, kultur och identitet.  

    

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur trovärdiga dräktframställningarna i målningarna är 

och vad konstnärens främsta syften varit vid framställandet av konsten. Målet är att med hjälp 

av dräkthistorien samt den kulturella och sociala kontexten ifrågasätta den tillförlitlighet 

Hilleströms konst fått som dräkt- och kulturhistorisk källa.  

   De frågeställningar som kommer att besvaras är: Hur har Hilleström skildrat dräkter i sina 

olika målningar och vilka preferenser ligger till grund för de olika framställningssätten? Hur 

skiljer sig framställningen av dräkter i de olika motiven, d v s av modedräkt, teaterdräkt och 

folkdräkt? Vilken relation har dräktens symboliska betydelse till verkligheten, vad det säger 

om exempelvis, ålder, kön, sociala skikt, politiska eller ideologiska avsikter? Hur trovärdiga 

är framställningarna i sin helhet med hänsyn till tiden som framställs? 
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3. TEORI 

I diskussionen förs resonemang som är grundade på den sociala konstteori som Ragnar 

Josephson presenterar i sitt verk, Konstverkets födelse. Enligt denna är konsten uppkommen 

med hänsyn till sociala aspekter som är avgörande för konstens kvalitéer.
1
 Josephson menar 

att det enligt denna teori inte finns någon konsthandling som inte i sitt ursprung kan förklaras 

som beroende av praktiska förhållanden eller utförd för att tjäna ett verklighetssinnat 

ändamål.
2
 Han menar att detsamma gäller genrekonst, det vill säga att konsten är framtagen 

för att tillmötesgå ett behov hos människorna. Människan har alltid haft ett behov av att skapa 

en greppbar verklighet menar han, och konsten är ett sätt att fånga upp verklighetens 

andemeningar. Han menar även att den fungerar som överförare av en social, politisk, 

moralisk eller historisk tanke genom att illustrera ett motiv. Josephson påpekar att konsten 

alltid bär på en djupare mening, oavsett om konstnärens avsikter endast varit att uppnå något 

av estetiska grunder. Detta menar han framförallt gäller de verk som har en uppdragsgivare, 

eftersom att det då tyder på att det finns ett bestämt syfte med konsten. Dock menar Josephson 

att oavsett vilka huvudsakliga syften som legat till grund för skapandet i sin början så kommer 

konstnärens estetiska faktor ta överhand. Oavsett om det finns ett politiskt eller ideologiskt 

syfte så kommer han alltid att vara mest mån om att framställa något estetiskt tilltalande
3
. 

 

4. BEGREPP  

Det mest centrala begreppet i uppsatsen är ”dräkt” eller ”dräktframställning”, med det menas 

en uppsättning kläder som bärs av en person samtidigt. Det kan också vara ett plagg som gör 

en hel beklädnad. Detta medan kläder syftar på enskilda plagg som tillsammans utgör en 

dräkt. I uppsatsen fokuseras det på tre olika typer av dräkter: modedräkt, teaterdräkt och 

folkdräkt. Modedräkt är de dräkter som ansetts moderiktiga och burits framförallt av 

borgerskapet och aristokratin under den rådande tiden, då lägre samhällsklasser inte haft 

ekonomiska förutsättningar för att uppdatera garderoben efter modets ändringar. Med 

teaterdräkt menas precis som ordet antyder dräkter som bärs inom teatern och är uppsydda för 

att användas i detta syfte. Folkdräkt är ett samlat begrepp för kläder som har en lokal 

särprägel och är burna av landsbygdens befolkning innan industrialiseringen på 1800-talet.  

                                                           
1
 Josephson, Ragnar, Konstverkets födelse, Natur o. Kultur, Stockholm, 1940. 

2
 Hilleström, Pehr, Gustaviansk teater, Föreningen Drottningholmsteaterns vänner, Malmö, 1947, s 30. 

3
 Josephson, Ragnar, Konstverkets födelse, Natur o. Kultur, Stockholm, s 14-15. 
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5. METOD 

Hilleströms målningar analyseras utifrån en ikonologisk metod som syftar att identifiera 

motiven och analysera varför de framställts som de gjort med hänsyn till målningarnas 

kulturella kontext. Med metoden är syftet att ta reda på vad kläderna ger uttryck för i 

målningarna och vad de symboliserar ur verkligheten.
4
 Metoden som valts till arbetet är 

grundad av Erwin Panofsky och finns presenterad i Anne D’Allevas bok Methods & Theories 

of Art History, utifrån vilken det analytiska perspektivet grundats på.
5
  

 

6. TIDIGARE FORSKNING 

Av det som skrivits om Hilleström tidigare är det förhållandevis liten del av litteraturen som 

ifrågasatt trovärdigheten i hans målningar. Även om det konstaterats, som i Gerda Hilleströms 

två verk Pehr Hilleström som kulturskildrare” I och II, att dräkterna genomgående tycks vara 

trovärdiga medan interiörer och föremål inte göra det, så diskuteras det inte djupare om 

varför.
6
 Detta medan det desto oftare tycks ha ifrågasatts huruvida den samtida motivkretsen 

historiemåleriet visar på historiska felaktigheter. En anledning till detta skulle kunna vara att 

genremåleriet till sin karaktär kan uppfattas som politiskt neutralt och fritt från ideologier då 

det till synes endast föreställer oskuldsfulla folklivsskildringar. Detta har jag dock valt att 

ifrågasätta och undersöka närmare med utgångspunkt i den tidigare forskningen. 

   Till beskrivningen av genremåleriet och av konstnärens bakgrund har flera källor 

tillsammans fått ligga till grund. Däribland Borgerligt liv och leverne skildrat av Pehr 

Hilleström skriven av Marianne Rudsgård-Kralli och Lena Eriksson.
7
 Till mitt arbete har det 

varit nödvändigt att teckna en bild av Gustav III som haft stort inflytande som uppdragsgivare 

åt Hilleström. Hans relation till teatern och historiska dräkter och framtagande av den 

nationella dräkten har Lena Rangström skrivit om i boken Kläder för tid och evighet: Gustaf 

                                                           
4
 Methods and theories of art history D'Alleva, Anne, Methods & theories of art history, Laurence King, London 

2005. s 29. 

5
 Ibid. 

6
 Cederblom, Gerda & Hilleström, Pehr, Pehr Hilleström som kulturskildrare. 2, Stockholm, 1929. 

7
 Rudsgård-Kralli, Marianne & Eriksson, Lena, Borgerligt liv och leverne under det sena 1700-talet skildrat av 

Pehr Hilleström, Länskonstmuseet, Stift. Stockholms läns museum, Södertälje, 1993. 
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III sedd genom sina dräkter utgiven av Livrustkammaren.
8
 För att få en förståelse för 

trovärdigheten i Hilleströms målningar har jag använt mig av en artikel skriven av Christine 

Bladh som heter Pehr Hilleströms kvinnoporträtt, där hon beskriver kläderna och föremålens 

trovärdighet med bakgrund till hur det såg ut under 1700-talet.
9
 I artikeln Svenskt 1700-tal sett 

med Pehr Hilleströms ögon skriver Gina Leffler om Hilleströms 1700-talsskildringar i 

samband med en utställning som hölls på Liljevalchs konsthall. I artikeln lyfter hon bland 

annat fram vad som är så speciellt med just Hilleströms målningar.
10

 De målningar av 

Hilleström som studeras är hämtade ur Cederbloms två verk.
11

 I analyserna kommer de 

modedräkter som Hilleström framställt att jämföras med dräkthistoria bestående av 

illustrationer skapade av Elisabeth Thelanders Kompendium i dräkthistoria, som visar på 

dräktens utseende och utvecklig under 1700-talet. Illustrerande modebilder och fotografier av 

bevarade kvinnliga modedräkter från tiden finns även i Kvinnligt mode under två sekel av 

Britta Hammar och Pernilla Rasmussen, som också använts till mina jämförande analyser av 

modedräkterna. Framställningarna av teaterdräkterna är hämtade ur Gustaviansk Teater 

skildrad av Pehr Hilleström skriven av Agne Beijer.
12

 Till jämförelsen av teaterkostymerna 

som Hilleström framställt används Rut Erikssons avhandling En kostymhistorisk studie kring 

kungl. Teaterns repertoar från gustaviansk tid till nationalromantikens genombrott, som 

beskriver teaterkostymernas utseende bland annat utifrån bevarade teaterkostymer och 

inventarieförteckningar.
13

 Lena Rangström, som tidigare nämndes, har skrivit ytterligare en 

bok vid namn Modelejon: manligt mode 1500-tal 1600-tal 1700-tal, där precis som titeln 

antyder, det manliga modet har studerats. Verket har varit värdefullt då det där finns 

dokumenterande fotografier av Livrustkammarens dräkter som även ska ha förekommit i 

Hilleströms målningar.
14

  

  

7. AVGRÄNSNINGAR 

                                                           
8
 Rangström, Lena, Kläder för tid och evighet: Gustaf III sedd genom sina dräkter, Livrustkammaren, 

Stockholm, 1997. 

 
9
 Bladh, Christine, 'Pehr Hilleströms kvinnoporträtt.', Folkets historia., 1994 (22:2), s. 24-37. 

10
 Leffler, Gina, 'Svenskt 1700 - tal : sett med Pehr Hilleströms ögon', Tidevarvet., 7(1929):18-19, s. 4, 1929. 

11
 Cederblom, Gerda & Hilleström, Pehr, Pehr Hilleström som kulturskildrare. 2, Stockholm 1929. 

12
 Hilleström, Pehr, Gustaviansk teater, Föreningen Drottningholmsteaterns vänner, Malmö 1947. 

13
 Eriksson, Rut, En kostymhistorisk studie kring Kungl. teaterns repertoar från gustaviansk tid till 

nationalromantikens genombrott, Diss. Stockholm : 1974,Stockholm 1974. 
14

 Rangström, Lena, Modelejon: manligt mode, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, Livrustkammaren, Stockholm 2002. 
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I min uppsats kommer jag låta Hilleströms konstnärskap representera hur framställandet av 

dräkter såg ut under den tid som undersöks. Som nämndes ovan så var Hilleström en av de 

första svenska konstnärer som ägnade sig åt att skildra historia och kultur och kan därför 

betraktas som normgivande inom genremåleriet.  

   Endast ett urval av konstnärens målningar kommer att analyseras. De verk som kommer att 

väljas ut kommer vara de där modedräkten, teaterdräkter och folkdräkter skildrats. Det har 

inte varit för avsikt att analysera och jämföra samtliga dräkter i Hilleströms målningar med 

andra källor som vittnar om dåtidens dräktskick. Istället har enstaka eller ett fåtal dräkter ur 

varje målning valts ut för jämförelse med andra källor som vittnar om dräkternas utseende den 

tiden.  

   Interiörer och föremål kommer i vissa fall att studeras men då endast utifrån eventuella 

anmärkningsvärda förhållanden med dräkterna, framförallt om trovärdigheten skiljer sig med 

dräkterna.  

   Det har fallit sig naturligt att till modedräkterna endast undersöka borgarklassen och 

överklassens dräkter då de är det folk som burit moderiktiga kläder till skillnad från 

tjänstefolket som inte haft möjlighet att följa tidens nycker.   

   I undersökningen av folkdräkterna har jämförelsen med dräkter från museala samlingar 

avgränsats till ett fåtal dräkter som fått representera folkdräktsframställningarna. I 

diskussionen kommer dock fler av Hilleströms målningar att tas med i beaktning än de som 

legat till grund för analys. Detta för att utifrån ett bredare material exemplifiera det som kan 

ses som karaktäristiskt för framställningarna.  

 

8. PEHR HILLESTRÖM  

Pehr Hilleström föddes i Väddö prästgård där hans far som var löjtnant hittat en fristad hos sin 

bror som var prost. Som tioåring blev Pehr satt hos en ämbetsmålare Johan Philip Korn i 

Stockholm, som skulle lära honom teckna.
15

 Till en början arbetade Hilleström som 

tapetvävare på Stockholm slott. Hans arbete bestod då av att förse slottet med mattor och 

andra vävnader. På 1770-talet började dekoreringen av slotten dock att avta och Hilleström 

ägnade sig då allt mer åt att måla.
16

  

   År 1776 blev han anlitad som hovkonstnär åt Gustav III och målade mycket på uppdrag av 

                                                           
15

 Cederblom, Gerda & Hilleström, Pehr, Pehr Hilleström som kulturskildrare. 1, Nordiska Museet, Stockholm 

1927. 
16

 Karlsson, Åsa & Lindberg, Bo (red.), Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige, Univ., Uppsala 

2002, s 19. 
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kungen.
17

 Som konstnär var han produktiv, och mellan åren 1773-1810 producerade han 1065 

verk.
18

 Hans målningar har därför haft stor kulturhistorisk betydelse då de visar på tidens 

olika levnadssätt, vanor och dräktskick.
19

 

   Hilleström ses idag som en pionjär inom bondeskildringarna. Detta då böndernas liv knappt 

hade skildrats tidigare. På uppdrag av Gustav III reste han ut på landsbygden för att måla 

allmogen i sina dräkter, särskilt Skåne, Södermanland och Dalarna. Målningarna blev mycket 

populära och gavs ut som gravyrer. Andra uppdrag han fick var från riddarspelen på 

Drottningholm samt från operor, skådespel och kungliga ceremonier. För eftervärlden 

kommer enligt Rudsgård-Kralli troligtvis Hilleströms konst alltid att betraktas som några av 

de värdefullaste inom genren.
20

  

 

9. HILLESTRÖM OCH GENREKONSTEN 

Genremåleriet blev en av de vanligaste motivkretsarna under andra hälften av 1700-talet och 

1800-talet. Genren utgår ifrån människan och är oftast berättande.
21

 Framställningarna är 

realistiska och motiven är hämtade från medelklass och småfolk men den kan även få en 

nationell prägel genom sin inriktning på allmogens seder och bruk. Bortom den vardagliga 

ytan döljer sig även dåtidens uppfattning om sin egen tid och vad som ansågs vara svenskt.
22

  

   Det är först efter 1700-talets mitt som genremåleriet får sitt fäste i Sverige. Även om det 

sedan tidigare funnits ett fåtal konstnärer som bidragit med några genrebilder såsom Karl 

Gustav Pilo och Carl August Ehrensvärd så är det först med Pehr Hilleström som 

genremåleriet ansågs få ett svenskt uttryck.
23

 Hilleström lät sig dock influeras från 

internationellt håll. Detta då han studerade konst under en vistelse i Paris där han enligt 

Rudsgård-Kralli och Eriksson lär ha varit influerad av den franske konstnären Jean Baptiste 

Chardins mästerliga vardagsskildringar som visade hemlivsscener i borgerlig miljö. Han ska 

även ha varit starkt influerad av 1600-tals konstnärer från Holland och Flandern.
24

 

                                                           
17

 Rudsgård-Kralli, Marianne & Eriksson, Lena, Borgerligt liv och leverne under det sena 1700-talet skildrat av 

Pehr Hilleström, Länskonstmuseet, Stift. Stockholms läns museum, Södertälje 1993, s 7. 
18

 Ibid. 
19

 Cederblom, Gerda & Hilleström, Pehr, Pehr Hilleström som kulturskildrare. 1, Nordiska Museet, Stockholm 

1927. 
20

 Rudsgård-Kralli, Marianne & Eriksson, Lena, Borgerligt liv och leverne under det sena 1700-talet skildrat av 

Pehr Hilleström, Länskonstmuseet, Stift. Stockholms läns museum, Södertälje 1993, s 7. 
21

 Alm, Göran (red.), Signums svenska konsthistoria. [Bd 9], Karl Johanstidens konst, Signum, Lund 1999, s 

187. 
22

 Ibid, s 187-188. 
23

 Ibid, s 187. 
24

 Rudsgård-Kralli, Marianne & Eriksson, Lena, Borgerligt liv och leverne under det sena 1700-talet skildrat av 

Pehr Hilleström, Länskonstmuseet, Stift. Stockholms läns museum, Södertälje 1993, s 7. 
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   Vid den svenska konstakademien under det tidiga 1700-talet, då genremotivet fortfarande 

låg långt ner på skalan och konstnärer, uppmanades konstnärer att istället att välja religiösa, 

mytologiska eller historiska motiv trots att genremotivet inte var något främmande. Dock 

betraktades de holländska 1600-talsmålningarna som mer acceptabla än de svenska. Trots 

denna rådande uppfattning gjorde sig Hilleströms skildringar av borgarhemmen sig populära 

bland folket. Sannolikt hade denna acceptans enligt Rudsgård-Kralli och Eriksson att göra 

med det ökade borgerliga inflytandet under tiden.
25

  

    

10. KONTEXT 

Under 1700-talet blev Stockholm långsamt industrialiserat vilket gjorde att borgerskapet 

växte och att det blev svårt att placera folk utifrån det gamla ståndssystemet. Under tidigare 

seklen hade borgerskapet bestått av en tydligt avgränsad grupp av köpmän och 

hantverksmästare. För konsten och kulturen innebar detta att en ny, bred och bildad publik 

växte fram med ett ekonomiskt och socialt inflytande som ökade konstant och innebar att det 

blev deras intressen, drömmar och förhoppningar som gav tidens kultur dess prägel.
26

  

   I Stockholm under 1700-talet var kommunikationen i form av vägar och tågrälsar 

fortfarande dålig och det gick en klar gräns mellan stad och landsbygd. Denna markerades av 

stadsportar och tullbomar. Den markerande gränsdragningen innebar att det som fanns utanför 

tullarna var relativt okänt för de som bodde i städerna.
27

  

   Upptäckten av Sverige skedde i en långsam takt precis som utbyggnaden av vägarna.
28

 För 

de adliga resenärerna var därför de svenska bönderna en aning exotiska och Hilleströms konst 

kom därför väl till pass. Allmogens dräkter studerades och kom sedan att inspirera Gustav III 

då han utförde modeller för en nationell dräkt. Uniformsmodet i den nationella dräktens snitt 

kom att visa på bondeplaggens skärning och utstyrningar.
29

  

   Nilsson menar att det är dräkterna som är i blickfånget i Pehr Hilleströms skildring av 

bönderna. Han beskriver dem som mycket noggrant studerade då alla knappar och röda 

garneringar sitter där de ska och är otvivelaktigt svenska.
30

  

                                                           
25

 Ibid. 
26

 Rudsgård-Kralli, Marianne & Eriksson, Lena, Borgerligt liv och leverne under det sena 1700-talet skildrat av 

Pehr Hilleström, Länskonstmuseet, Stift. Stockholms läns museum, Södertälje 1993, s 6. 
27

 Sandström, Sven & Nilsson, Sten Åke (red.), Konsten i Sverige. 1700-talet efter den karolinska tiden, 

AWE/Geber, Stockholm 1980[1974], s 113. 
28

 Ibid, s 114. 
29

 Ibid, s 119. 
30

 Ibid. 
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   Leffler beskriver 1700-talet som det århundrade då konstnärerna började måla den moderna 

människotypen vilket hon menar gör att motiven känns aktuella även i senare tid. Hilleström, 

menar hon, visar på en levande inblick i tidens utseende och kulturliv.
31

  

 

11. GUSTAV III  

 Gustav III:s stora intresse för historien kan delvis förklaras med att han uppfostrades i en tid 

med en överdriven tro på de historiska exemplens makt menar Solfrid Sönderlind och Ulf G. 

Johnson.
32

  

   Gustav III blev tidigt introducerad till historiska kostymeringar genom en praktvolym med 

avbildningar av svenska och europeiska kunga- och fursteporträtt ur Gripsholms samlingar 

som var avsedd att användas i prinsens undervisning.
33

 Gripsholms porträttsamling blev även 

i fortsättningen en källa till kostymhistorisk inspiration. Detta menar Rangström syns tydligt i 

kostymerna till de nationalromantiskt färgade gustavianska operorna och dramerna som 

erinrar om dräkter från hans ättlingars tider.
34

  

   Boktitlarna i kungens eget bibliotek vittnar om att han hade tillång till ett brett utbud av 

kostymhistorisk litteratur att tillgå. Illustrerade verk med antika och moderna dräkter, exotiska 

kostymeringar från andra världsdelar, europeiska länder och städer, folkdräkter från Ryssland, 

Finland och Lappland är några exempel.
35

  

   Med inspiration från Frankrike och Ludvig XIV såg Gustav III till att livet vid hovet blev 

strängt formaliserat med en förkärlek för yttre form, etikett och ceremoni. Utifrån detta menar 

Rangström att det förfaller sig naturligt att Gustav III även ville reglera och sätta sin prägel på 

dräktskicket.
36

   

   Bo Lindberg beskriver 1700-talet som en övergångsfas för Sverige från ett spritt och 

outvecklat land till ett nationellt och fullgången ideologi tack vare nationalismen.
37

  

Under Gustav III blev den nationella prägeln tydligare med kungens kulturprojekt som den 

nationella dräkten var en del av tillsammans med operan, som innebar en politiskt strategisk 

                                                           
31

 Leffler, Gina, 'Svenskt 1700 - tal : sett med Pehr Hilleströms ögon', Tidevarvet., 7(1929):18-19, 1929, s 4. 
32
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33

 Rangström, Lena, Kläder för tid och evighet: Gustaf III sedd genom sina dräkter, Livrustkammaren, 
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34
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35
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odling av det nationella. Allt detta ägde rum inom hovkulturen som var franskpräglad och 

internationell samtidigt som Sverige under 1700-talet blev alltmer svenskt.
38

  

   Gustav III:s dräktreform menar Lena Rangström låg i tiden. 1700-talet var en tid då idén om 

ett uniformt dräktskick dök upp vid många europeiska hov. Med uniformerandet går klädseln 

vid Europas hov in i en ny fas. Från att tidigare ha varit normgivande inom modevärlden blir 

hovets kostymering från slutet på 1700-talet en stil vid sidan av folkets precis som deras liv 

var avskilt från samhället. Rangström menar att en tendens som gör sig synlig i Gustav III:s 

dräkt är den historiskt romantiska som i Sverige gick hand i hand med kungens passion för 

teatern. I propagandan för den svenska dräkten framhålls denna aspekt föga men Rangström 

menar att det ändå ges en känsla av att det är det historiserande utförandet som är mest 

betydelsefullt för kungen. Med kostymeringen skulle medborgarna fyllas av en nationell 

känsla. Ända sedan han tillträdde tronen ska han ha klätt sig i historiserande dräkter för att 

påminna folket om fosterlandets historia.
39

  

 

12. MODEDRÄKTER  

 

Bild 1: Målning av Hilleström. Cederblom, 1929, b 14. 

12. 1. ”Stor tafla med figurer som spår i Caffe” från 1770-talet  

På bilden skildras två borgerliga kvinnor som vänt sig till en spådam för att bli spådda i en 

kaffesump. Målningen visar en detaljrik framställning av kläderna, vilket gör att den har ett 

högt dräkthistoriskt värde enligt Cederblom. Damen med ryggen vänd åt betraktaren bär en 

                                                           
38
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39
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prickig, blå sidendräkt med watteauveck, benämningen på en rik veckbildning som förekom 

på överklädnader på 1700-talet. Hon har en vit, tunn fischy, en smal skarf eller själ som bärs 

över axlarna och fästs med en brosch på bröstet samt engageanter, avtagbara halvärmar som 

fästs i en klockformad ärm. Cederblom observerar att koiffuren är särskilt noggrant återgiven, 

det vill säga huvudbonaden som den ena av kvinnorna bär. Den andra unga damen är iklädd 

vit mössa med det obligatoriska skarpa pressvecket över hjässan. Hon bär en svart dräkt med 

vit chemisett, ett blusliv som sätts i klänningars urringningar, och ärmkrås. Spåkvinnan är 

iklädd en mörkblå kappa med kapuschong, fodrad med ljusare blått tyg. Kappans dubbelkrage 

är kantad med samma ljusblåa tyg.
40

  

   Livet var under denna tid hårt åtsnört med korsett, en styvkjol återinfördes som underplagg 

som kallas panier, som betyder korg . I början på 1700-talet kom en löst hängande överdräkt 

att införas i kvinnodräkten, den kom att kallas adrienne och började bäras offentligt utom till 

gala, då stramare klädsel krävdes menar Thelander. Andrienne är öppen framtill och har lagda 

veck i ryggen s.k. watteuveck.  

 

Bild 2: Ett fotografi av en befintlig adrienne bakifrån. Hammar & Rasmussen 2001, s 16. 
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   Under den vida adriennen bars dock stela kläder som var en dräkt bestående av liv och 

kjol.
41 Frisyrerna är här fortfarande små och den ena bär en vardaglig klädsel i form av 

rosettprydd mössa.
42

 Medan damen till vänster i målningen är klädd i fransk stil tycks det som 

att hon till höger är klädd i engelsk dräkt. Det är en betydligt enklare stil än den franska 

dräkten. Den har inga watteauveck över ryggen och framtill är livet samlat över bröstet. Det 

tunna halsklädet som täcker urringningen hör även den till denna stil.
43

 Under slutet av 1700-

talet kom modet att ta en vändning då de engelska lantliga, naturliga, idealen slog igenom 

enligt Leffler.
44

 Det kan ses i dräktframställningarna från denna tid då den engelska 

kvinnodräkten gör sitt intåg och figurerna inte så snörda längre samtidigt som dräktens linjer 

blir rakare. Den fyrkantiga, djupa urringningen försvinner och en mjuk fischy läggs i kors 

över bröstet. Håret blir svalligt i stora lockar, fritt från allt puder och den lilla hatten med sitt 

framtill eller på sidan uppvikta brätte fästes kokett snett på huvudet.
45

  

                   

 Bild 3: Illustration av en fransk dräkt. Thelander 1992, s 39.        

       

Bild 4: Illustration av en engelsk dräkt. Thelander 1992, s 45. 

 

                                                           
41

 Thelander, Elisabet, Kompendium i dräkthistoria, Omarb. uppl., [E. Thelander], [Stockholm] 1992, s 39. 
42

 Ibid, s 41. 
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 Hammar, Britta & Rasmussen, Pernilla, Kvinnligt mode under två sekel, Signum, Lund, 2001, s 51. 
45
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   Detaljrikedomen i framställningen av klädnaderna visar dels på den tid de är ifrån men även 

på att kvinnorna är från den högre medelklassen, då dräkterna är mer nedtonade än vad 

överklassens var. Hilleströms detaljer visar på att han varit medveten om det mode som rådde. 

Många av Hilleströms målningar av borgerskapet visar just denna syssla med kvinnor som 

följts till en sierska. Sierskan, kan ses som ett uttryck för folkets vidskeplighet och tro på det 

övernaturliga. Med de samhällsförändringar som ägde rum under tiden som ledde till ett ökat 

borgerskap och osäkerhet om klasstillhörighet är det även troligt att folket upplevde en 

vilsenhet och kände att de behövde vägledning i den nya tillvaron. 

 

Bild 5: Målning av Hilleström. Cederblom, 1929, b 45. 

12. 2. ”Hos spågumman” från 1780-talet 

Denna bild illustrerar hur borgerskapets dräkter skiljer sig från aristokratin och allmogen, 

enligt Cederblom. I målningen skildras en sierska som ska spå den ena av de unga flickornas 

hand. Både sibyllan och de unga damernas dräkter betraktas som tidstypiska för 1780-talets 

borgerliga dräktskick menar Cederblom.
46

  

   Borgerskapets kvinnor har långt ifrån lika pråliga dräkter som överklassens kvinnors, men 

är samtidigt elegantare än pigornas och arbetarskornas. De hade ofta utbyggd stuss, vilket var 

                                                           
46
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på modet då, precis som mössan med volang och knytband.
47

   

   Denna målning från 1780 visar på det nya högt uppbyggda hårmodet. Det användes sällan 

peruker men togs däremot hjälp av löshår och tagelstyvnader för att få ett önskat resultat.
48

 

Hatten som kan ses på kvinnan i mitten blev enligt Thelander ett sätt att på 1780-talet 

kompensera för den höga frisyren.
49

  

   De borgerliga kvinnorna lär dock inte ha nått samma höjder på frisyrerna som adeln då det 

var ett kostsamt och tidskrävande arbete menar Thelander. De klara färgerna erinrar 

fortfarande om rokokon medan damen till vänster i målningen tycks ha en klänning i engelsk 

stil.
50

 Under den gustavianska tiden, som de flesta av Hilleströms målningar är ifrån, 

återupptäcktes intresset för antiken. Intresset kan ses i Hilleströms målningar vars interiörer 

visar på de klassiska stildragen. Även om folks intressen under denna tid främst riktade sig åt 

antiken så fortsatte dräktmodet vara rokoko. I dräktskicket förekommer det en blandning av 

fransk stil med bevarade drag från äldre tiders ideal som samtidigt är påverkad av den 

engelska stilen och har även klassicistiska inslag.
51

 Dräkten är enkel, av siden och på bröstet 

har hon en fischy som täcker urringningen. Hon är klädd i en dräkt bestående av kjol och 

kofta.
52

  

   Den engelska dräkten är mer åtsittande i livet än den franska roben, något som tydligt kan 

ses i klänningen t v i målningen. Den är avskuren i midjan sömmar som markerar kjolen, 

något som introducerades 1770-80, från att tidigare ha varit tydliga veck. Livet består av bak- 

fram- och sidstycken och skulle knäppas mitt fram.
53

    

   Koftan och kjolen användes vid sidan av den formella dräkten av överklassen, både 

utomlands och i Sverige. De gjordes i skimrande siden och i starka klara färger och användes 

då antingen som en elegant hemmadress eller av borgerskapet som en festklädsel.
54

 

Kvinnorna ger därmed skenet av att vara uppklädda och visar därmed inte den klädsel de 

troligtvis haft till vardags, även om det fortfarande rör sig om en klädsel som ger uttryck för 

och kopplar dem till deras samhällsklass.
55
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Bild 6: Målning av Hilleström. Cederblom, 1929, b 63. 

12. 3. ”Ett gammalt fruentimmer sitter vid toiletten och sätter moucher i ansiktet” från 

omkring 1791  

På bilden sitter en äldre dam som sitter vid sitt toalettbord och ska just fästa en mouche på ena 

kinden efter att redan ha placerat ut två. Det var enligt Cederblom inte ovanligt att man 

mottog besök under dessa omständigheter under 1700-talet. En ung man iklädd den nationella 

dräkten, med värja och rött skärp betraktar hennes syssla.
56

  

 

Bild 7: Illustration av den nationella dräkten (även kallad den svenska dräkten). Thelander, 

1992, s 48. 
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En jungfru med rika lockar och en dräkt som Cederblom beskriver som något omodern och 

syftar då på kvinnan med uppdraperad bakvåd går ut genom dörren med en pelisse på armen. 

Väggfälten är gulmålade med girlander och lister i gråblått. Pilastrar, dörrar och dörrfoder är 

gråa. Gustaviansk interiör. Det är intressant att Hilleström valt att skildra den ena kvinnan i en 

omodern dräkt när han framställt de andra två personerna i moderiktiga dräkter.
57

  

   Cederblom beskriver dräkten som något omodern.
58

 På axlarna har hon en fischy, fäst med 

en brosch framtill, enligt 1700-talets mode. Hon bär troligtvis en polonaise, en överklänning 

som draperas till tre tunga veck. Kjolmodet introducerades 1772. Ärmarna är till synes 

försedda med spetsvolanger som kallas engageanter. Dräkten var med andra ord inte det 

senaste modet 1791 men lär ändå ha förekommit.
59

  

 

Bild 8: Illustration av en polonaise bakifrån. Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se.proxy.hgo.se/a-la-polonaise, 2012-01-04. 

Mannen är uppklädd i den svenska dräkten bestående av en kortare jacka, vida knäbyxor.
60

 

Damen framför spegeln som är sysselsatt med att sätta på sig moucher har en hårklädsel av 

spets. Det som går att se av hennes dräkt är att hennes bak är fyllig. Resterande plagg ser ut att 

ligga på stolen t h i målningen, där bland annat en blomprydd hatt kan ses tillsammans med 

ett veckat tyg, troligtvis tillhörande en robe. Styvkjolen blev i slutet på 1700-talet ersatts av en 

stoppning, en s.k. turnyr som var en kudde av tagel, som skulle framhäva baken.
61
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Bild 9: Illustration av en dam med turnyr. Thelander, 1992, s 46. 

   Moucherna hon förser ansiktet med visar på tidens syn på hygien. Trots alla dyrbara 

material som bars så badades det sällan. Badning blev förbjudet under renässansen efter att 

Veneriska sjukdomar spridits och blivit kopplat till badandet. För att råda bot på smutsen 

användes istället stora mängder smink och moucherna var ett sätt att dölja orenheter i hyn och 

användes av både kvinnor och män.
62

 I denna målning kan den gustavianska interiören och 

sysslan kopplas till tiden medan dräkten, åtminstone jungfruns, brister i sin trovärdighet. Det 

tycks som att fokus har riktats åt annat håll. Inte heller framställs någon av dräkterna i sin 

helhet.  

   Kläderna tycks även här ha använts till att visa på olika samhällsklasser och roller. Det är 

intressant hur Hilleström väljer att vända personerna med ryggen vänd mot betraktaren. 

Anledningen tycks vara för att visa på detaljer i dräkterna. Baken på jungfruns klänning är 

utförligt målad och gör det tydligt att det är en dräkt som inte var modern för tiden och är 

troligtvis ett sätt att understryka hennes status vilken sätts i kontrast till de två andra 

personerna på bilden som är iklädda det senaste modet.  
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Bild 10: Målning av Hilleström. Hammar & Rasmussen, 2001, s 14. 

12. 4. ”Spelparti” troligen från 1779  

Målningen föreställer ett aristokratiskt sällskap eleganta herrar och damer, några klädda i 

hovdräkt som är samlade omkring en flammande brasa. Cederblom konstaterar att väggytan 

visar rokokons klarblåa färg.
63

 Detaljerna i interiören ger uttryck för tiden på ett mer 

markerande och detaljrikt vis än vad de gör i borgarklassen och de lägre skiktens.  

   Den kortspelande unge mannen bär anmärkningsvärt inte en svensk dräkt utan istället en 

dräkt typisk för tiden.
64

  

 

Bild 11: Illustration av en manlig fransk dräkt, Thelander, 1992 s 42. 

   Cederblom menar att det är troligt att han fann den svenska dräkten missklädande och 

påpekar att han inte var ensam om den uppfattningen. Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta 
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skrev angående dräkten att de var tvungna att gå klädda som vildar, att de väckte 

uppmärksamhet och ska ha blivit omtalade i hela Europa. Paret till höger om honom däremot 

bär den kritiserade dräkten.
65

 Den nationella dräkten, som framkommit på initiativ av Gustav 

III infördes 1778. Då det aldrig kom någon förordning som tvingade folk att bära dräkten så 

kom den endast att bäras av hovets kretsar, vilket innebar att meningen med dräkten till stor 

del gick förlorad enligt Thelander. Präster blev redan tidigt undantagna då de redan bar en 

viss uniform. Även allmogen blev undantagna och därmed blev den främst buren av 

aristokratin. Gustav III ska ha sett en tjusning i tanken på att alla, liksom i teatern, skulle gå 

klädda i samma dräkt. Kungen såg klädernas inverkan som en viktig psykologisk verkan på 

människan och men en gemensam dräkt skulle folket enas.
66

  

 

Bild 12: Bild av den manliga nationella dräkten i färg. Rangström, 1997, s 168. 

    Inspirationen till dräkten hämtades ur historien vilket också det var tänkt att stärka 

nationen, genom att knyta an till det gemensamma historiska arvet. Dräkten hade inspirerats 

av allmogens folkdräkter och det tidiga 1600-talet, som var den svenska guldåldern och 

därmed syftade till att erinra om dessa tider.  Den nationella dräkten fanns i olika färger och 

var avsedd att bäras av olika människor i hovet och överklassen. För adeln och högre 

ämbetsmän i den kungliga staben var dräkten svart med röda accenter. Inte långt därefter 

tillkom ljusare dräkter som var avsedda för gala, och även dräkter som bara vissa utvalda fick 
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bära.
67

 Detta lär ha uppstått ett behov att även inom adeln skilja på olika grupper. Det tycks 

därmed som att de skulle enas utan att de skulle framstå som jämlikar. Detta visar på att man 

under 1700-talet fortfarande hade ett starkt behov av att markera klasskillnader och modet lär 

då ha varit ett viktigt verktyg för aristokratin att vidhålla sin höga status. Något som inte 

minst bör ha legat i kungens intresse. 

   Målningen visar både en trovärdig dräktskildring samt den uppfattning som rådde om den 

nationella dräkten under tiden. Även interiören uttrycker stilelement som kan ses som typisk 

för tiden. Mannen som inte är klädd i hovdräkten är tillsynes iklädd en dräkt i fransk stil som 

är rikt dekorerad med guldbroderi, i ett band längs rockens kant. Knapparna gick enligt 

Thelander sällan att knäppa och är här försedda med tofsar. Rocken är i en klar grön färg, 

troligtvis i siden, som gör att den upplevs mattare i färgen än vad den är. Ärmarna är smalare 

än de vart förut, och hade ofta längdskurna uppslag, ur dessa väller skjortans spetsmanschetter 

fram, precis som på bröstet där skjortans krås. Byxorna hade sedan 1750 knäppning med 

lucka och knappförsedda sprund nedtill på byxbenen som nu fästs med linning och spänne 

nedanför knäna ovanpå strumporna. Mansperuken har växt något på höjden under denna tid 

och detaljer som knappar och skospännen med mera blir mer markerande än de varit 

tidigare.
68

  

   Kvinnan längst t v, som speglar sig, bär en fransk dräkt som skulle bli mycket omtyckt och 

långlivad samt genomgå en rad förändringar. Under 1700-talets första hälft var det fortfarande 

Frankrike som främst styrde modebilden. England började samtidigt industrialiseras och fick 

ökad uppmärksamhet runtom i Europa. Även modet blev då engelskinfluerat även om det 

franska modet fortfarande kom att styra högtidsklädseln enligt Thelander.
69
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Bild 13: Modebild av fransk dräkt med wattauveck. Hammar & Rasmussen, 2001, s 15. 

   År 1778 ersattes den franska dräkten av Gustav III:s nationaldräkt, d v s året innan 

målningen blev till. Den kvinnliga nationella dräkten var inspirerad av renässansens 

modedräkt så som den gestaltades på den gustavianska teaterscenen enligt Hammar och 

Rasmussen. Axlarna betonas med genombrutna karmar och puffärmar. Kvinnornas kragar 

skulle gärna stå rakt upp. Hovets vardagsdräkt syddes av siden i kontrastfärgerna svart och 

rött – ett typiskt renässansdrag.  

 

Bild 14: Illustration av den kvinnliga nationella dräkten. Thelander, 1992, s 48. 

   Dräkten ovan är en förening av det samtida modet och historiska element. Rocken är 

damklänningens överklänning. Runt denna går en veckad garneringsremsa. Hovdräkten har 

gallerärmar, bestående av sex tygremsor i samma färg som den övriga dräkten över en ärm av 

florstyg. En tvärremsa över ärmen bildar puffar genom hoprynkningar.
70
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   Dräkterna visar på sällskapets höga status och uttrycker därmed deras sociala status. Även 

kortspelandet knyter dem till deras höga samhällsstatus precis som den praktfulla interiören. 

Att Hilleström valt att inte skildra alla i den nationella dräkten behöver inte avsiktligt ha vara 

avsett att visa på den kritik som riktades mot dräkten. Det skulle även kunna visa på den 

övergång till dräkten som ägt rum bara året innan. Ett trovärdigt scenario, då det sannolikt 

måste ha varit dem som fortfarande gick klädda i det franska modet. En annan trolig 

anledning är att Hilleström, eller snarare Gustav III, velat visa på en bredd och mångsidighet 

vad det gäller dräkter, något som kan ses som troligt då aldrig tycks ha framställt en grupp 

personer med identiska dräkter trots att de ofta tillhör samma samhällsklass.  

 

13. TEATERDRÄKTER 

 

Bild 15: Målning av Hilleström. Rangström, 1997, s 19. 

13. 1. ”Dianas fest” från 1800 

I ”Dianas fest” illustreras tidens inkonsekventa men starkt kreativa historieuppfattning. 

Hilleström skildrar de riddarspel som uppfördes på Drottningholm med historiska 

iscensättningar som innebar övertygande dräkter och heroiska lekar.
71
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  Gustav III ska här föreställa Meleager, en karaktär från den grekiska mytologin, iklädd 

röd/vit romersk dräkt med hermelinsbrämad mantel följd av deltagarna i den första kadriljen, 

en ryttargrupp som utför riduppvisning ryttare. De mottas av Diana med sällskap och hennes 

nymfer. De är klädda i fantasidräkter medan de andra ryttarna är teatermässigt klädda. 

Deltagarna i den första kadriljen är iförda blå, skytiska dräkter och den andra i röd/vit- och 

röd/blårandiga burgundiska dräkter och tigrerade mantlar. Till vänster om Diana står 

drottningen och hennes hovdamer i svenska dräkter, mannen bredvid dem är iklädd grekisk 

kostym. I bakgrunden syns Drottningholms slott.
72

   

   Beijer menar att Diana är iförd fantasidräkt som till största del består av ren rokoko med 

undantag för de uppslitsade ärmarna som han menar är av burgundiskt slag och liknar Gustav 

III:s svenska dräkt.
73

 Den burgundiska eller spanska dräkten, som den också kallades 

användes vid det gustavianska hovet både som högtidlig ceremoniell dräkt vid hovfester och 

som teaterdräkt. Den användes som historisk dräkt i stort och användes i pjäser med ämnen 

från medeltiden ända fram till 1600-talets mitt.
74

  

   Kavaljeren t v om Diana som bär en dräkt som i sitt snitt är identisk med en framställning 

Hilleström gjort av Orfeus, som härstammar från en grekisk myt, vilket enligt Beijer syftar på 

att personen avser att vara grekisk. De spjutkastare som utgör konungens kadrilj bär en dräkt 

under sina blå skinnbrämade rockar som annars inte förekommer i Hilleströms målningar men 

kan enligt Beijer identifieras som skytisk, med hjälp av originalteckningar från bland annat 

Parisoperans arkiv. I Sverige övergick denna skytiska dräkt vid behov till att fungera som 

götisk. Dräkten kom därmed att spela en mycket betydelsefull roll i svenskt fantasiliv under 

dessa år som var den götiska renässansen. Beijer observerar att spjutkastarna bär rödfärgade 

knäbyxor och strumpor, vilket var rokokons sätt att markera de nakna benen. Lansbärarnas 

tigrerade gördlar avsåg enligt Beijer också att ge dem ett vildare utseende.
75

 En salig 

blandning av den tidsenliga rokokon blandades alltså med historiska inslag från antiken och 

dräkterna kunde föreställa att vara från en viss tid utan vidare.  

   Inför denna avancerade antika framställning är det anmärkningsvärt, menar Beijer att den 

mötande kadriljens bågskyttar under sina likaledes tigrerade mantlar har burgundiska dräkter i 

silver och rosa. Beijer ställer sig frågande till vad dessa spanska dräkter har att göra i denna 

förövrigt antika sagomiljö. Dräkten användes som medeltidskostym och lär därför ha använts 
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i de medeltidsinspirerade riddarspelen. Beijer menar att även om målningen i huvudsak var 

antik så uppfattades nog Dianas fest med sina vapenövningar i likhet med de övriga 

riddarspelen i första han som en medeltida skildring och att dräkterna därför kan ses som 

motiverade.
76

  

   

Bild 16: Ett fotografi av en befintlig burgundisk karuselldräkt från Livrustkammarens 

samlingar. Rangström, 1997, s 151. 

   Den burgundiska dräkten har längsgående bouffetter (pösande tyg) både på ärmar och ben. 

Både konungens och kadriljens finns bevarad i livrustkammaren. Dock saknas Gustav III:s 

jacka men man tror att den liknade kadriljens enligt Rangström.
77

 Enligt Beijer ska dräkten 

vara i silver och rosa men Hilleströms målning tycks visa att dem är i guld och himmelsblå 

och ska enligt Rangström ha använts i tornerspelen 1777.
78

  

   De klubbärande faunernas fantasidräkter med sina pösande veckande sidenbyxor är klart 

teatermässiga och hör enligt Beijer hemma i 1770-talets rokokoopera.
79

 Beijer menar att en 

livlig kostymfantasi lett till denna blandning av historiska referenser. Samtidigt menar han att 
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kungens syfte med denna kostymfest var att höja glansen i de mycket krävande 

vapenövningarna som var det huvudsakliga syftet. Med Dianas fest gjorde kungen ett av de 

första stora historieromantiska utstyrselskådespel vilket därför markerar ett viktigt datum i 

teaterhistorien. Beijer menar att om man ser till den rent kostymhistoriska aspekten så finner 

man att det även i dräkterna ingår viktiga historiska element utifrån vilka romantiken byggde 

sina historiska iscensättningar mer eller mindre fritt efter. Dock med egen uppfattning om 

tidens färg, som snarare handlar om fantasin om det förflutna, vilket enligt Beijer är 

karaktäristiskt för romantiken. De tycks enligt Beijer vara präglade av Voltaires uppmaningar 

om att scenbilden skulle förflytta åskådaren i fantasin till det land och den tid där handlingen 

utspelade sig och att det därför krävdes en desto mera övertygande illusion av historisk miljö 

på scenen.
80

  

   I Livrustkammaren finns en burgundisk dräkt, som användes vid Drottningholms karuseller, 

bevarad. Om denna skriver Rangström i sin bok om Gustav III:s kläder. Hon skriver där att 

dräkten introducerades som teaterdräkt på 1760-talet. Tidigare under 1700-talet hade 

aktörerna uppträtt i samtida modedräkter men det var med den franska vågens riddarromantik 

och medeltidssvärmeri som det följde en strävan mot historisk realism i dräkterna, vilket 

mottogs med entusiasm av den dåtida publiken. Dock menar Rangström att det inte var fråga 

om någon vidare noggrannhet vad det gäller historisk exakthet.
81

 Att de burgundiska 

teaterdräkterna inte alltid överensstämde med skådespelets historiska tid var Gustaf III väl 

medveten om menar Rangström.
82

  

    Hilleströms målning är enligt Eriksson en efterkonstruktion och ska ha kommit till 1800 

vilket hon menar gör framställningen mindre trovärdig. Hon påpekar att det bland åskådarna 

står en kvinna i empireklänning som Eriksson menar är otänkbar 1785, då den ännu inte blivit 

modern.
83

 Empireklänningen hörde snarare till slutet av 1700- och början på 1800-talets 

mode, då empirestilen slog igenom med influenser från Frankrike.
84

 Däremot menar Beijer att 

Hilleströms målningar ger en konkret bild av en överraskande snabb utveckling som ägde rum 

under den följande gustavianska epoken vad det gäller operadräkterna.
85

 Tidigare hade 

scendräkterna enligt Beijer nästintill ingen som helst historisk trohet. Vanan och traditionen 

inom scenkonsten ska dock ha gjort att dåtidens teaterbesökare inte ifrågasatte det historiskt 
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inkorrekta i dem. Beijer lyfter fram frågan hur en så felaktig kostymering av den antika 

historiens och sagans gestalter överhuvudtaget kunnat bilda en tradition. Även om han medger 

att det inte lär finnas något entydigt svar på frågan så menar han att en av orsakerna lär vara 

barockens ökade behov av rikare materialåtergivning i den sceniska utstyrseln än vad de 

korrekta antika dräkterna hade. Dräkterna skulle då måleriskt smälta samman till en dekorativ 

helhet med kulissernas pompösa barockarkitektur.
86

 Nästa etapp inom scenkonsten med ett 

strävade efter större historisk sanning är revolutionerande och visar på nya ideal som 

Hilleström är med och förmedlar kunskapen om menar Beijer.
87

 

  

Bild 17: Målning av Hilleström. Hilleström, 1947, s 75.  

13. 2. ”Gustaf Wasa” okänt årtal 

I operan ”Gustaf Wasa” från 1786 slåss den danska kungen Kristian II mot den unge svensken 

Svante Sture. I Hilleströms måleri skildras den danske kungen enligt Beijer i pansarskjorta av 

ståltyg, silverpaljetter, guldbroderi, franska stövletter och skor i rött och gul siden halsduk, 

och ståltygshandskar. Gustav Vasa bär ståltygsharnesk med guldbroderi, stövletter och skor, 

röd och gul sidenhalsduk.
88

 

                                                           
86

 Ibid. 
87

  Ibid. 
88

 Ibid, s 72. 



28 

 

 

Bild 18: Fotografi av befintlig harnesk från Livrustkammarens samlingar. Rangström, 2002, s 

193.  

Rangström skriver om en harnesk i ståltyg som finns bevarad i Livrustkammaren och ska ha 

tillhört Gustav III, enligt kungens bouppteckning. Den ska ha använts i operan och då 

beskrivits som riddardräkt. Bouppteckningen visar på att övriga delar av kostymen dock 

saknas. Det som är värt att nämna om dräkten är att den har ett stålimiterat silvertyg och en 

målad guldbrun dekor i av bladslingor och blommor. Den har rundade förgyllda stålnitar som 

ska bidra till illusionen av en riktig rustning enligt Rangström. I en förteckning från 1792 över 

dräkterna står det att det ska ha funnits ytterligare tre harnesk till operan och en pansarskjorta 

av ståltyg medan övriga riddarrustningar är beskrivna som gjorda av linnelärft.
89

 De dyrbara 

materialen förekom med andra ord inte i onödan utan begränsades och lär istället ha fått nöjas 

med att ge skenet av andra, dyrbarare material.  

   I bilderna av Gustav Vasa finns burgundiska dräkter med deras rokokoveck, draperade vida 

skört kring midjan och damernas burgundiska puffärmar på, i annars rokokomässiga, 
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operadräkter. Kristian Tyranns dräkt förekommer även i andra teaterskildringar Hilleström 

gjort. Beijer påpekar att den burgundiska dräkten haft stor betydelse under kommande 

decennier vid iscensättningar av riddardramer och pjäser med historiska ämnen från 

medeltiden och fram till 1600-talets början. Gemensamt för dessa framställningar menar han 

är att dräkten avser att fungera som en slags kavaljers- eller hovdräkt för dem som inte skulle 

bära rustningar.
90

  

   Enligt Eriksson ska operan ha varit en ny upplevelse för publiken, med sin blandning av 

fantasi, romantik och realism. Ändå tyder en kostymlista skriven av kungen på att han 

planerat ännu mer lyx än vad det slutligen blev. Teatern ska även ha haft en politisk agenda då 

den ska ha väckt kamplust hos publiken mot danskarna.
91

 Färgerna måste ha haft en stor 

psykologisk betydelse i striden menar Eriksson då de är i landsfärgerna och påpekar även att 

dräkterna hade en viktig funktion då det gällde att fängsla och engagera publiken.
92

  

   Eriksson påpekar att det, trots att det rör sig om ett påkostat sceneri med många historiskt 

riktiga detaljer i kostymeringen, generellt sett visar på en rik fantasiromantik dock inte helt 

kan verifieras eftersom att pjäsen i sin helhet inte kan rekonstrueras. Enligt en recension ska 

Gustav Vasa ha utsatts för viss kritik då man anmärkte att hans klädnad försetts med kronor 

på blå botten trots att han ännu inte var konung eller var förmodad att bli. Dock menar 

recensenten att teatrar ursäktas avvikelser från riktigheten då det är fråga om att skapa ett 

ståtligt sceneri.
93

 Detta tyder på att det fanns en källkritisk publik som inte lät felaktigheter i 

dräkternas symboliska betydelse gå obemärkt förbi.  

   Operan Gustaf Wasa ska enligt Beijer visa på ett utomordentligt stort teaterhistoriskt 

dokumentvärde.
94

 Skildringen har fångat hur den sceniska historieromantiken blivit mer 

realistisk i detaljerna tillsammans med en inspirerande fantasifullhet i allmänhet.
95

  

   Beijer lyfter fram frågan om huruvida uttryckssättet kan ses som ett uttryck för målarens 

egna preferenser: om Hilleström strävat efter att uppnå en målerisk livfullhet i bilden och 

därmed själv förvrängt den eller om den återspeglar en scenisk verklighet.
96

  

   Det han menar talar emot är att Hilleström i sina andra verk inte visat böjelse för dynamik 

och teatraliska framställningar. Tvärtom menar han att konstnärens realistiska genrebilder 

visar på rofylld harmoni och refererar till Hilleström som den borgerliga idyllens målare inte 
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någon tolkare av starka känslor. Beijer menar att Hilleström skildrat teatern så har det varit 

med förkärlek för det verklighetstrogna och inte främst av lust att briljera tekniskt.
97

  

Beijer menar att om Hilleström i sina realistiska genrebilder gett senare tid en bild av den 

gustavianska vardagen så har han med sina teater- och festbilder speglat dess fantasiliv, något 

som han menar är nog så angeläget för en historiker.
98

  

 

14. FOLKDRÄKTER 

Bild 19: Målning av Hilleström. Cederblom, 1929, b 25.   
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Bild 20: Närbild av föregående målning. Cederblom, 1929, b 26. 

14. 1. ”Ett slotter öhl” från omkring 1780  

Målningen föreställer en folkfest vid Svartsjö omkring år 1780. Det var Lovisa Ulrika som 

bodde på Svartsjö slott på somrarna när hon blivit änkedrottning. Festen var enligt Cederblom 

ett sätt för drottningen att belöna sina underordnade. Ett flertal öltunnor är placerade längs 

terrassens ytterkant och befolkningen från socknarna Svartsjö, Sånga och Hillersjö håller ihop 

och roar sig.
99

  

   Carolina Ahlund-Brown påpekar hur kungligheterna, som syns intill slottet, betraktar 

folkfesten från avstånd och hur de skiljer sig från allmogen med sina nationella dräkter.
100

 Det 

är intressant, menar hon, hur Hilleström använt dräkterna i målningen för att markera 

skillnaden mellan dem och hur de även i verkligheten lär ha fungerat som en statusmarkör. 

Framställningen visar på dräkternas betydelse för att upprätthålla de sociala skikten då de 

framställs sida vid sida men med ett klart avstånd och en tydlig gräns emellan.
101

 

  I förgrunden syns Hillersjöbönderna iklädda tröja eller långrock, skinnbyxor, vita eller 

mörkblå strumpor samt storbrättiga svarta hattar. Rockar och tröjor varierar även i material. 
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Den bredrandiga tröjan buren av en ung man stående till höger i en grupp bestående av tre 

män bör enligt Cederblom noteras.
102

  

 

Bild 21: Fotografi av befintlig manlig uppländsk dräkt från Nordiska museets samlingar. 

Nylén, 1976, s 140. 

   Målningen är enligt Cederblom den första bild som visar på den uppländska allmogens 

dräktskick under 1700-talet.
103

 Något som visar på vilken betydelse Hilleströms målningar 

haft för dräkthistorien. Att de dräkter Hilleström målat stämmer överens med museets 

samlingar visar på dess trovärdighet. I det här fallet är även tillställningen något som kan ses 

som trovärdigt då det visar på något som brukade äga rum under denna tid.  

   Liknande tröjor har enligt Cederblom burits på flera håll i Uppland. Exempelvis äger 

Nordiska Museet en från Länna socken i Roslagen. Den mest anmärkningsvärda 

kvinnodräkten är den ovanligt stora bindmössan som täcker hela nacken och är försedd med 

stora öronflikar och ett ljust sidenband. Även huvuddukar av bomullstyg eller siden knutna 

under hakan bars.
104
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   I denna målning förekommer stor variation på dräkten bland människorna. Männens dräkter 

tycks dock likna en av de som finns i Nordiska museets samlingar. Jackan är randig i flera 

nyanser blått, rött och gult, den är knäppt i två raderknappar av metall. Den har en rund 

ringning utan krage. Byxorna är i skinn med bred lucka. Skjortan är vit men krage att vika ner 

och har smala ärmlinningar. I museets samlingar hör en vit toppluva till dräkten medan de i 

Hilleströms målning har svarta rundkulliga hattar. Knäbanden liknar dem på bilden och är av 

rött och grått garn. 
105

Folkdräkterna förekom i olika kombinationer och tider då allmogen inte 

hade samma möjlighet att följa med i de senaste trenderna på samma sätt som medel- och 

överklassen. Ändå kunde dräkterna visa på tendenser från modet men det är sällan menar 

Nylén att en dräkt utan tvivel kan hänföras till en modeströmning. Allmogen följde dock inte 

modet på samma sätt som de högre klasserna eftersom att de inte hade det behovet, 

åtminstone inte av en hel dräkt.
106

 Allmogen skaffade ofta kläder för livet och plaggen ärvdes 

mellan generationer. Det som tas upp i en folkdräkt vidhölls därför ofta långt efter att det var 

modernt. Att bönderna inte påverkas av modeströmmarna på samma sätt som människorna 

inne i samhället gör att deras dräkter bär på en längre tradition vilket Gustav III lär ha insett 

och intresserat sig för. Samtidigt som det låg i tiden att intressera sig för landsbygden då det 

var sällan man åkte utanför staden.  
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Bild 22: Målning av Hilleström. Cederblom, 1929, b 54. 

14. 2. ”En skånsk bonde, tvenne Qvinnor” okänt årtal  

Det är oklart menar Cederblom, vad Hilleström velat framställa i denna målning. Den 

traditionella benämningen är ”Skånskt frieri” men detta menar hon är felaktigt utifrån hur de 

är klädda. Flickan bär ett s.k. huvudla, ett präktigt utsmyckat band över hjässan som endast 

brudar, som inte bar krona, och brudpigor burit. Cederblom menar att det är mest troligt att 

Hilleströms främsta syfte var att han ville framställa brudens, moderns och brudgummens 

högtidliga dräkter. Detta då hon menar att hans allmogemålningar i allmänhet närmast kan 

uppfattas som dräktbilder vilket hon menar att även hans egna anteckningar antyder även om 

han gett målningarna en genreartad prägel. Cederblom dömer av brudens ansiktsuttryck att de 

makarna gifter sig på grund av passande förmögenhetsvillkor snarare än av känslor. Bruden är 

iklädd röd kjol med bård nedtill, grönt livstycke med silverbårder samt hopsnörat med 

silverkedja, halssmycken, den tidigare nämnda huvudlan, vitt förkläde och blekviolett brudlist 

med silverspetsar samt ljusbruna handskar. Modern bär vit klut, svart lång tröja, röd kjol lika 

med dotterns samt vitt förkläde. Brudgummens dräkt är svart med röda lister på rygg- och 

axelsömmar. På dukens baksida ska Hilleström ha skrivit ”Scåne”.
107

 I det här fallet kan 
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dräkten ses som trovärdig medan sysselsättningen inte gör det. Detta tycks göra att dräkterna 

visar på ökad betydelse.  

    

Bild 23: Fotografi av befintlig kvinnlig skånsk dräkt från Nordiska museets samlingar. Nylén, 

1976, s 140.  

 

Bild 24: Fotografi av manlig skånsk dräkt från Nordiska museets samlingar. Nylén, 1976, s 

107. 
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   I Nordiska museets samlingar finns dräkter som inte liknar dräkterna i Hilleströms 

målningar i detalj men som har många likheter med dräkterna i sin helhet. I Nyléns bok som 

visar bevarade dräkter i Nordiska museets samlingar finns en från Göinge, som i snitt och 

detaljer är lik men som skiljer sig i färger. Dräkten har en grön vadmalskjol med en kant av 

blått sidenband, är rynkad upptill och har ett liv av mörkt lilafärgad mönstrad sammet kantat 

med silvergaloner. Även denna sammanhålls framtill med en silverkedja som löper genom 

maljor av förgyllt silver. Överdelen liknar den i Hilleströms målning. Den är av vit linnelärft, 

har en nervikt krage kantad med knypplad spets. Ärmar är tvärveckade och försedda med 

smala linningar. Även förklädet skiljer sig i färger och har en bred bård kantad av broderade 

blommor i silke, svart sammetsband och guldspetsar. Vilket saknas på förklädet i Hilleströms 

målning. Livbandet liknar det i målningen och är i Nordiska museets samlingar rött kläde och 

kantat med sidenband och i ändarna broderad med silke. Huvudbonaden är lik den som 

modern i målningen har, d v s en klut av vit linnelärft. Denna dräkttyp har från 1700-talet och 

fram till 1800-talet funnits i sydvästra Skåne.
108

  

   I Hilleströms målning är kvinnans kjol röd med en bård, hon har ett grönt livstycke med 

silverbårder och hopsnörat med silverkedja, halssmycken, huvudla, vitt förkläde och 

blekviolett brudlist med silverspetsar och ljusbruna handskar. Modern bär också röd kjol och 

vitt förkläde, fast har vit klut, svart lång tröja.    

  Brudgummen, som i och för sig står vriden med ryggen mot betraktaren, tycks ha en dräkt 

som liknar den i Nordiska museets samlingar. Samt att den påminner om den nationella 

dräkten som Gustav III införde. Jackan är av svart ylletyg med uppstående vit kant i halsen. 

Kanterna är prydda med rött kläde. Färgkombinationen rött och svart fanns även i den svenska 

dräkten. Byxorna är av samma tyg och är mycket vida upptill och slutar precis under knäna.  

Strumporna är precis som i Hilleströms målning vita och skodonen är lågskor av brunt skinn 

vilket också tycks överensstämma med de i målningen. Huvudmonaden som brudgummen på 

bilden håller i sin hatt är precis som museets en svart rundkullig hatt.
109

  

   Skildringen av den skånska allmogen kan ses som typisk för Hilleströms målningar av 

allmogen då den visar på  en trovärdig dräktframställning men desto mindre tillförlitliga 

sysselsättningar, något som förekommer i denna typ av framställning.  
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15. DISKUSSION 

Hilleström har framställt modedräkterna med detaljer som kan ses som typiska för tiden och 

den samhällsklass personerna som skildras ska tillhöra. Tillsammans med den miljö de är 

framställda i och de sysslor de utför framgår det framförallt på vilket samhällsskikt de tillhör. 

Sysslorna tycks vara schablonartade, medan föremålen är rekvisita som återkommer precis 

som modellerna. Samma kvinna återkommer i bilderna, trots detta menar Bladh att själva 

scenarierna stämmer överens med tiden och att de därför bör ses som trovärdiga 

skildringar.
110

 Det hela ter sig som att Hilleström iscensatt de miljöer han velat skapa och att 

det då rör sig om föreställningar tagna ur hans egen uppfattning. En koncentrerad bild på vad 

som är typiskt för de som skildras vad gäller både sysslor, kläder och interiör. Syftet tycks ha 

varit för att illustrera det socialt karaktäristiska, med dräkterna i centrum och förkroppsligar 

detta.  

   Modedräktsframställningarna tycks skilja sig åt i sin trovärdighet vad det gäller interiörerna 

då aristokratins inomhusmiljöer tycks vara trovärdigare än allmogens. En sannolik anledning 

till det skulle kunna vara att han begränsats av sina erfarenheter från de olika samhällsskikten. 

Hilleströms bakgrund som gobelängvävare på Stockholm slott kan då ha påverkat 

framställningen av interiörerna. Det skulle även kunna vara ett sätt att för Hilleström att 

demonstrativt sätta dräkterna i fokus i folklivsmotiven genom att nedtona omgivningens 

betydelse. Det skulle även kunna visa på att han, eller snarare Gustav III, vars direktiv han 

målade efter, inte ansåg att det var lika relevant att framställa allmogens miljöer utifrån hur de 

såg ut. Ett sätt att medvetet eller omedvetet, markera att det främst är dräkterna som är 

intressanta i det sammanhanget. Detta då avsikten med målningarna var att stärka nationen 

genom dräkterna och inte genom interiörerna, då de inte bar på några historiska eller 

symboliska värden i allmogens hem.  

   Dessa bilder har avsett att skildra kulturen som den var då men det går inte att komma ifrån 

tanken på att Hilleström lär ha varit påverkad av sin konstnärsroll och känt en strävan efter att 

ha velat uppnå något estetiskt tilltalande än realistiskt och riktigt, inte minst vad det gäller 

modedräkten. Att skildra exklusiva tyger och det senaste modet lär då ha varit prefererat. Om 

folket verkligen bar sådana kläder till vardags i de situationer som skildras är tvivelsamt. Flera 

framställningar av tjänstefolket som finns med i Cederbloms verk, visar på att dräkterna inte 

är rimliga utifrån de sysslor de dagligen åtog sig. Målningarna tycks snarare visa på senaste 

modet och de tyger som ansågs exklusiva än på hur de gick klädda till vardags.  
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   Hilleströms bilder är enligt Bladh fyllda med viktiga detaljer trots att bilderna är 

arrangerade och att modellerna ofta inte har något med den framställda karaktären att göra 

och att kläderna inte lär stämma överens med hur verkligheten såg ut. Även om kläderna visar 

på dåtida modedräkter så lär de inte ha använts till vardags. Detta då hon menar att folk 

klädde upp sig för konstnären precis som man idag klär upp sig för fotografen.
111

 Något som 

framstår som trovärdigt. Detta bör dock då inte ses som något som förhindrar Hilleströms 

trovärdighet eftersom att det fortfarande visar på ett verklighetstroget scenario.  

   Även om kläderna i Hilleströms målningar är tidstypiska, så kan det ifrågasättas huruvida 

trovärdiga de är i förhållande till skildringen i övrigt. Generellt kan det enligt Bladh sägas att 

personerna är finare och mer opraktiskt klädda än vad de var i verkligheten, inte minst de 

lägre samhällsklasserna.
112

  

   Då det även tycks ha legat i kungens intresse att markera de olika samhällsklasserna lär 

skildringarna ha präglats av en strävan att förtydliga de olika skikten. Att allt fler människor 

kom att tillhöra borgarklassen lär ha lett till klassförvirring bland folket och genremålningarna 

lär ha varit ett sätt för folket att greppa sin egen verklighet genom att schablonisera grupperna. 

   Cederblom påpekar hur synen av konstnärens alla eleganta sidenklädda damer får en att 

undra om det rör sig om en trovärdig framställning eller om hans förmåga att måla dyrbara 

material frestat honom att klä tidens damer i siden och sidenbrokad oftare än vad de i 

verkligheten förekom. Dock påpekar Cederblom att det är ett faktum, och hänvisar då till 

Hedvig Elisabeth Charlotta som påpekat att sidenet under Gustav III:s dagar var en 

jämförelsevis lättåtkomlig vara. Hertiginnan ska ha skrivit i sina memoarer att varje 

tjänsteflicka hade minst ett plagg av siden. Även om Cederblom påpekar att det förefaller 

överdrivet så menar hon att det bör ligga någon sanning i det.
113

  

   Leffler menar att Hilleströms skildringar av hovets och aristokratins sällskapsliv i form av 

spelpartier, tedrickning, och liknande har ett kulturhistoriskt intresse men att målningar med 

motiv ur de borgerliga skikten i allmänhet har högre konstnärlig kvalitet. Konstnären har då 

varit fri och obunden menar hon och har helt kunnat följa sin ingivelse. Att det ges utrymme 

för hans egna konstnärliga preferenser och att det inte enbart står i fokus att göra en trovärdig 

kulturskildring.
114

 En trolig anledning till detta skulle kunna vara att borgarklassen inte hade 

lika tydliga ramar under denna tid och att det därför uppstod mer frihet för Hilleströms 

                                                           
111

 Bladh, Christine, 'Pehr Hilleströms kvinnoporträtt.', Folkets historia., 1994 (22:2), s. 24-37 
112

 Ibid, s 26. 
113

 Cederblom, Gerda & Hilleström, Pehr, Pehr Hilleström som kulturskildrare. 2, Stockholm 1929, b 21. 
114

 Leffler, Gina, 'Svenskt 1700 - tal : sett med Pehr Hilleströms ögon', Tidevarvet., 7(1929):18-19, s. 4, 1929, s 

4. 



39 

 

konstnärlighet 

   Målningarna visar på den ideologi som rådde under tiden genom att människan framstår 

som nöjd med sin värld och Leffler påpekar även att det redan här påträffades ett svärmeri för 

enkelhet och natur för hemmets stillhet och frid samt barnets oskuld som kom till att råda 

under senare delen av 1700-talet. Svärmeriet för enkelhet och natur blev allt starkare mot 

århundradets slut menar Leffler. Något som kan ses i Hilleströms dräktframställningar då den 

engelska kvinnodräkten gör sitt intåg i målningarna från slutet av 1700-talet.
115

  

   I skildringarna av teaterkostymerna är det främst avsett att dräkterna ska ha en 

historiserande funktion. Den historiska riktigheten var inte det viktigaste utan snarare att det 

skulle finnas historiska element som erinrade om seder och traditioner. Att teaterdräkterna 

fram till 1700-talet inte hade något krav eller några förväntningar på sig att vara historiskt 

riktiga menar Beijer lär vara att traditioner från barocken har levt vidare som innebär att 

dramatik och överdåd prioriteras framför historisk korrekthet. Enligt Beijer har Hilleströms 

bilder haft stor betydelse som teaterhistoriskt dokumenterande värde då Hilleström återger 

scenbilderna på ett utförligt och realistiskt vis, utan att romantisera. Han menar även att 

tillförlitligheten går att styrka genom att det i senare tid har gått att kontrollera deras 

överensstämmande utifrån bevarade dräkter och dekorationsfragment.
116

 

   Beijer hävdar att listan på exempel där dräkter från museets samlingar styrker 

tillförlitligheten i Hilleströms bilder skulle kunna göras lång, men menar på att de inte är 

nödvändiga för att förvissa sig om att hans skildringar av dräkterna stämmer överens med hur 

de ser ut i verkligheten. Dock, menar Beijer, att det bör understrykas att det bör göras en 

reservation då det i några av bilderna, som rollporträtten av Gustav Adolphs ädelmod och 

Gustaf Wasabilden, av Hilleström fokuserats på aktörerna och han har därför nöjt sig med att 

ge dem en rent konventionell arkitektonisk bakgrund, liksom han, enligt vad Gösta Selling 

påpekat ibland gjort det även i sina annars verklighetstrogna genrebilder.
117

   

Det är intressant det Beijer säger angående omgivningen, då han noterar att Hilleström även 

vid skildringen av teaterbilderna inte låtit arkitekturen och omgivningen visa på verkligheten. 

Möjligen att det rör sig om ett sätt att medvetet koncentrera på just dräkterna och inte det som 

finns omkring. Att omgivningen istället bildar en slags oskarp ram omkring det som är i 

skärpa. 
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   Enligt Eriksson ska Gustav III till sina teateruppsättningar och kläduppsättningen ha utgått 

ifrån kungliga klädkammaren på slottet där han hade rika tillfällen att hämta inspiration 

genom studier av de historiska dräkter som idag förvaras i livrustkammaren och nordiska 

museet. Han ska även ha använt sig av litterära vetenskapliga källor författade av Dalin och 

Lagerbring samt Gripsholms porträttsamling för att konkretisera figurerna i den kungliga 

författarens dramatik.
118

  

   Skildringarna av allmogen visar på hög trovärdighet vad det gäller dräkterna men däremot 

inte interiörer, föremål eller sysslor som han tycks ha valt ut för att de setts som typiska för 

samhällsklassen och folket. Detta har dock i efterhand inte visat sig stämma enligt 

Cederbloms studier av konstnärens kulturskildringar. De preferenser som tycks ha legat till 

grund här är troligtvis främst dräktskildringarna. Det kan ses som troligt att Hilleström hämtat 

sin information ur kostymhistorien snarare än att han åkt runt till alla de socknar som 

framställt, åtminstone inte samtliga. Detta talar både samhällets brist på vägar och tågrälsar 

för samt att det lär ha funnits tillgång till dräkthistoria i kungens bibliotek.   

   Hilleströms skildringar av folklivet visar på hur dräkterna fått stå i fokus för att ge uttryck 

för tradition och seder. För Gustav III var dessa ett viktigt redskap i hans arbete med att stärka 

och ena landet. Enligt Josephsons sociala konstteori lär även den estetiska faktorn ha påverkat 

Hilleström i sina framställningar. Det vill säga att även om han haft som uppgift att framställa 

skildringar som visar på kulturerna så lär han inte kunnat komma ifrån sin strävan att skapa en 

estetiskt tilltalande komposition.
119

 Att det finns en utförlighet vad det gäller detaljer behöver 

inte innebära att detaljerna stämmer överens med hur de såg ut. 

   Detta skulle kunna vara fallet med ett par lappländare som Hilleström skildrat framför en 

lappkåta och då låtit öppningen bakom dem vara alltför stor för att vara trovärdig enligt 

Cederblom.
120

 Detta kan ses i proportion till kåtan i sin helhet. Det är svårt att säga om denna 

”felaktighet” beror på konstnärens okunskap eller om han medvetet valt att ändra skalan för 

att uppnå en mer estetiskt tilltalande komposition. Kanske har Hilleström valt att göra 

öppningen med hänsyn till kompositionen, så att öppningen ska utgöra en ram åt paret och 

därmed låta dem och dräkterna i fokus istället för omgivningen. Generellt tycks det finnas en 

begränsning hos konstnären vad det gäller att framställa sådant han känner till på ett 

trovärdigt sätt och det han inte känner till visar sig stämma mindre väl överens med 

verkligheten, något som tyder på att det inte heller fanns en ambition att ta reda på varje 
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sakförhållande utan att han låtit sin egen fantasi fylla i de luckor som fattas.  

   I hur stor utsträckning konstnären på plats drivit dräktstudier är okänt menar Cederblom. 

Det enda man vet är att Hilleström besökt Dalarna år 1781. Detta då hans namn blev 

antecknat i Falu gruva detta år. Cederblom menar att det är sannolikt att konstnären fått i 

uppdrag som tidens främste dräktmålare av konungen att studera Skånes och Blekinges 

mansdräkter inför den nationella dräktens utformande.
121

 Hur han gått till väga saknas det 

dock uppgifter om. Det enda som kan konstateras är att det finns tydliga paralleller genom 

likheter mellan Skånes och Blekinges mansdräkter och den svenska dräkten. Märkas bör 

enligt Cederblom även, att de första allmogedräkter Hilleström utfört, utfördes för konungens 

räkning och är daterad från 1700-talets början.  

   Kungen ska under sin resa i Blekinge sommaren 1773 ha visat intresse för allmogens 

dräkter enligt N.H. Sjöberg i sitt arbete Blekings Historia, som Cederblom refererar till.
122

 

Hilleströms arbete och fokus på dräkterna lär då sannolikt haft syftet att hämta inspiration till 

den nationella dräkten och lär sannolikt haft samma syfte, d v s att ena folket och låta 

dräkterna skapa en känsla av gemenskap genom traditionerna. 

   Pehr Hilleström ska ha varit den förste att konstnärligt intressera sig för de svenska 

landskapsdräkterna och Eriksson understryker att dem har högt etnografiskt värde. Det låg i 

tiden att gå tillbaka till naturen och det rådde ett svärmeri för lantlivet samtidigt som det fanns 

en patriotisk förkärlek för det egna landet, dess seder och bruk samt en vilja att utforska deras 

ursprung och bevara traditionerna.
123

  

   Generellt sett så stämmer det skildrade dräktskicket med verkligheten, med undantag för en 

dräkt då Cederblom gör ett antagande att Hilleström målat dräkten ur sin egen fantasi och att 

kvinnan ska föreställa att ha varit på maskerad, vilket hon ansåg mer trovärdigt utifrån att 

Hilleström aldrig annars skildrade påhittade dräkter. Oftare än så tycks inte Hilleström ha 

ägnat sig åt att fantisera ihop dräkter, vilket han i desto större utsträckning tycks ha gjort når 

det gäller interiörer. Det gör sig tydligt att det varit viktigt med dräkternas trovärdighet för 

Hilleström. Inte minst i allmogeskildringar där interiörerna skapats ur den egna fantasin 

medan dräkterna stämmer överens med hur de såg ut i verkligheten. Däremot har Hilleström 

varit trogen tidens bruksföremål, vilka Cederblom tror att han hämtat hemifrån. Det blir här 

tydligt vad konstnären hade erfarenhet av och tillgång till både vad gäller interiörer, föremål 
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och göromål. Något som även lär visa på att detta inte var det huvudsakliga syftet med 

skildringarna. Böndernas hem visste han inte hur de såg ut medan han däremot visste hur 

överklassens hem såg ut. Vilket kan ses som naturligt då det som Cederblom påpekar föll helt 

utanför ramarna för Hilleströms uppgift att återge böndernas interiörer.
124

  

   Aileen Ribeiro konstaterar att även om kläder i målningar inte liknar de kläder som finns I 

verkligheten så är kläderna fortfarande ett grundläggande uttryck för individen.
125

 Något som 

kan sägas stämma med Hilleströms målningar. Detta då dräkterna är hämtade ur verkligheten. 

Deras koppling till verkligheten och sin samtid kan dels ses i modedräkterna som var ett sätt 

för de högre sociala skikten att skilja sig från de lägre klasserna och vidhålla sin status. Även 

för borgarklassen lär det ha varit ett sätt att trots tidigare ursprung få tillhörighet i den övre 

medelklassen. Även med den nationella dräkten visas en tidstypisk ideologi vad gäller 

uniformeringens effekt på människan. De franska influenserna från Ludvig XIV som ledde till 

att Gustav III införde den svenska dräkten visar på tidens vilja att med kläderna skapa 

formalitet och ordning samt att ena nationen.
126

 Tidigare hade landet varit jämförelsevis 

splittrat och det var under 1700-talet som tanken om att göra Sverige svenskt uppstod, då en 

känsla för nationen var viktig att uppnå hos landets befolkning. Kungens projekt med 

dräkterna som redskap visar på en politisk agenda och symboliserar således tidens nationella 

strömningar.
127

  

   Gemensamt för Hilleströms dräktskildringar är att konstnärens talang för att skildra 

dräkternas exakthet är i fokus och kan ses som anledningen till att de blivit så 

uppmärksammade av eftervärlden som en källa för kultur- och dräkthistoria. Dock har 

Hilleström inte haft som avsikt att bli en historisk dokumenterande källa för dräkthistorien 

vilket gjort att han sannolikt inte låtit sig helt styras av den historiska tillförlitligheten utan 

snarare låtit anpassa målningarna till förmån för kompositionen i sin helhet. Det får inte 

glömmas bort att han var konstnär och därför bör ha prioriterat detta snarare än att göra en 

exakt kopia av verkligheten. Realismen i bilderna bör snarare ses som en strömning i konsten 

som rådde innan det att fotografiet introducerats. Att det finns en utförlighet vad det gäller 

detaljer behöver dock inte innebära att detaljerna stämmer överens med hur de såg ut i 

verkligheten. 
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   De symboliska aspekter som framkommer i dräktframställningarna är sociala, politiska och 

ideologiska. Det kan ses då dräkterna är framställda på ett karaktäristiskt vis med hjälp av 

omgivningen. Dräkterna ger uttryck för de ideologier som rådde under tiden då de visar på 

kungens intresse att skapa ett enat land med dräkten som verktyg. Gustav III använde 

dräkterna för att styra folkets tankar och känslor. Syftet med genremåleriet tycks ha varit ett 

sätt för de som levde att kunna greppa sin verklighet och infinna sig i vilken grupp man hörde 

till. Detta då han illustrerar samtiden på ett sätt som annars inte kan tyckas nödvändigt. 

Målningarnas syfte kan liknas med den funktion fotografiet senare fick, genom att skildra 

samtiden precis som den var. Den nationella dräkten var ett sätt att ena folket och samtidigt 

skapa hierarki och skillnader inbördes genom de olika färgvariationerna. Det här var grunden 

för den kommande uniformeringen som därmed förmodligen förväntades ha samma effekt 

som den senare fått då den hjälper att skala bort personlighet och skapa gemenskap samtidigt 

som det hjälper att främja en viss roll. 

   Teaterdräkten inom riddarspelen och operorna var kläderna viktiga för att lyckas övertyga 

åskådarna och öka deras engagemang. Det viktigaste var då inte att dräkterna var trovärdiga 

utan att de skulle ge sken av att vara antingen historiska eller som den kostym som finns 

bevarad från Gustaf Wasa, som skulle föreställa en riddardräkt men var sydd i silvertyg. 

Teaterdräktens inslag av fantasi tycks bero på att den grundar sig på de barocka målningarnas 

överdrivenhet vad det gäller dräkternas utseende som prioriterades före historisk korrekthet.
128

 

Påkostade material och historiska associationer tycks däremot ha varit viktigt för att det skulle 

vara vackert och spännande att titta på. De politiska intressena tycks här vara stora då det 

gällde att med färger visa på olika nationer och i strider höja den patriotiska känslan hos 

folket, som i fallet med Gustaf Wasa. Även riddarspelen lär ha varit ett sätt att engagera folk 

politiskt till stridslust enligt Eriksson.
129

  

   Med skildringarna av folkdräkten skulle känslan för nationen väckas. Något som var typiskt 

för tidens ideologi. Till skillnad från modeströmningarna bar folkdräkterna på nationella 

traditioner. Det gör sig tydligt i dessa skildringar att dräkterna setts som viktigare än 

omgivningen i övrigt. De visar på att målningarna inte bör tolkas som verklighetsskildringar 

enbart för att de visar på detaljrikedom ur vissa aspekter. Att bidra med egen fantasi lär inte 

ha varit något som ansågs fel för en konstnär inom genremåleri då det inte var fallet inom det 

samtida historiemåleriet. Det var först i mitten på 1800-talet som det skulle komma att anses 
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viktigt med det historiska måleriets historiska korrekthet. Innan dess hade konstnärernas 

fantasi setts som ett självklart inslag i konsten, något som troligt skulle kunna stämma överens 

med genremåleriet. Precis som Beijer uttrycker det vad det gäller teaterframställningarna, att 

fantasin kan ses som ett minst lika viktigt inslag för en historiker som verklighet.
130

 När det 

gäller konsten kan det nog ses som orimligt att konstnären och hans beställare endast haft som 

syfte att framställa verkligheten. Det rör sig sannolikt alltid om en förening av beställarens 

ideologier, politiska budskap och konstnärens egna ambitioner. Även om trovärdigheten och 

källorna som ger uttryck för tiden finns där så gäller det att se de olika lagren och skilja på de 

olika aspekterna för att inte låta sig vilseledas och anta att målningen i sin helhet är trovärdig.   

  

16. SAMMANFATTNING 

Pehr Hilleström blev med sina vardagsskildringar av 1700-talets olika samhällsklasser sedd 

som grundaren av det nationella genremåleriet. Hans målningar har uppmärksammats för sin 

utförlighet vilket gjort att målningarna i senare tid utgjort en källa för tiden. På uppdrag av 

den dåvarande kungen Gustav III skildrade Hilleström dräktskicket i staden såväl som ute på 

landsbygden. Utförliga dräktstudier har då gjorts inför framställningarna medan interiörer och 

föremål inte visar på samma trovärdighet. Dräkterna hade stor betydelse för kungen i hans 

strävan att förena landet. I Hilleströms konst användes dräkterna som symbolbärare för att 

visa på en obruten tradition med Sveriges gamla och ursprungliga historia och arv.  

   I arbetet undersöks det hur Hilleström framställt dräkterna i de olika folklivsskildringarna i 

jämförelse med bevarade dräkter och bilder ur dräkthistorien för att ta reda på hur trovärdiga 

framställningarna är och vad de främsta syftena med målningarna varit. Framställningarna 

analyseras för att ta reda på vilka symboliska betydelser dräkterna har och vad de uttrycker 

om 1700-talet. Hilleström hade ett brett spann i sitt framställande och i uppsatsen kommer det 

att fokuseras på borgerskapet och aristokratins modedräkter, skådespelarnas teaterdräkter och 

allmogens folkdräkter. Enligt en teori presenterad av bland annat Ragnar Josephson i hans 

verk Konstverkets födelse (1940), lär Hilleström dock ha varit påverkad av sin konstnärsroll 

som i slutändan alltid innebär att den estetiska faktorn blir hans främsta strävan, med 

uppsatsen undersöks det hur detta kan ha påverkat framställningarna och deras 

trovärdighet.
131
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