


Gustaf III:s svenska dräktprojekt -
en nationell reform i tiden 

Lena Rangström 

"Ikläden eder alla en esprit nationel, och jag wågar säga, at en nationel drägt 
härtill mera bidrager, än man tror". 

Så löd kungsorden som ackompanjerade införandet av Gustaf III:s 
svenska nationella dräkt. Anläggandet av den nya dräkten skulle ske på 
frivillighetens väg. Ingen kunglig förordning tvingade till lydnad. Istället 
skulle dräkten introduceras med kungen, hans bröder, riksråden, hovet och 
gardet som höga exempel. 

Dräktens premiärdatum hade bestämts till den stora ordensdagen 28 april 
1778. Publicisten Gjörwell kunde på nära håll följa det febrila arbete som 
föregick evenemanget. Han anlitade nämligen samme skräddare som kungen, 
Petter Rungren, och i dennes verkstad hade det de sista två månaderna varit 
fullt av folk från morgon till kväll som tiggt och svurit om nya kläder. 
"Rungren mätte, skar och teg, lät sy, probera och ändra" förtäljer Gjörwell. 
Men trots att den pressade hovskräddaren gjorde underverk med sin sax så 
hann inte alla som så önskade att ekipera sig. Det gick heller inte att upp
bringa tillräckligt stora mängder tyg av enhetlig kvalité och färgnyans. Den 
föreskrivna svart-röda hovdräkten uppvisade därför en mångfasseterad skala 
av röda dekorativa detaljer. De lyckligt lottade fick foder, skärp och passpoaler 
av det rätta coleur defeu - eldfärgade sidenet. Andra fick nöja sig med kulörer 
som ponceau - röd vallmo, sang de boeuf- oxblod eller coleur de rose — rosenröd. 

För männens del resulterade den nya dräktskapelsen i en vid ärmlös kappa, 
en kort jacka med ålderdomligt tungförsedda axelkarmar, en väst av samma 
längd, som med ett äldre språkbruk kallades för tröja samt ett par knäbyxor. 
Plaggen syddes med bekväm vidd eftersom kungen var av den uppfattningen 
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Gustav III i den svart-röda vardagsvarianten av dräkten, introducerad 1778. Oljemålning 1781 
A. Bergius efter P. Krafft d.ä Malmö Rådhus. 

att den franska modedräkten var alltför åtsittande och obekväm och därför 
inte passade vårt klimat. Och hans åsikt om den moderna fruntimmers
dräkten var att den gjorde kvinnan halvnaken och blottställd för den nordiska 
köldens stränghet. Trots det kom den kvinnliga versionen av den nationella 
dräkten att i hög grad överrensstämma med den rådande modedräkten. Klän
ningens nya och mest utmärkande drag var gallerärmarna och en uppstå
ende spetskrage av tidig 1600-tals typ. Den svenska nationella dräkten har 
tydliga likheter med den typ av dräkt som bars på Gustav II Adolfs tid och 
den kunde gott gälla som scendräkt i något av de historiska dramer där 
Gustav III själv gett en bild av den beundrade hjältekonungen. Samtiden 
uppfattade dräkten som teatralt historiserande. Den karaktäriserades om
växlande som spansk, burgundisk - eller med den engelske resenären William 
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Coxe ord - som en fransk renässansdräkt "å la Henry IV". För den manliga 
hovdräkten fanns ytterligare en förebild, den stora Serafimerordensdräkten, 

som med sin vida kappa och korta jacka uppvisar stora likheter med den 
svenska dräkten. Den hade - i arkaiserande anda - skapats av överintendenten 
Carl Hårleman vid ordens instiftande 1748 och presenterats i en gravyr av 
Jean Eric Rehn. Det var även Rehn som trettio år senare fick uppdraget att 
utforma den svenska dräkten efter Gustav III:s idéer och intentioner. Att 
den nya dräkten introducerades på Serafimerordens stora högtidsdag var 
knappast en tillfällighet. 

Mönsterritning till Nationella dräkten 1778. Kungliga biblioteket. 
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Vad var det då för tankar som låg bakom kungens dräktprojekt och hur 

förhöll sig dessa till omvärlden? 
Under Gustav III:s tid blev hovet den sociala och kulturella medelpunk

ten i svenskt samhällsliv på ett sätt som det varken haft tidigare eller senare. 
Kungen lade stor vikt vid etiketten och han utarbetade ett hovceremoniel 
med tydliga influenser från det franska hovet. Många av de nya reglerna 
gick tillbaka till Ludvig XIV:s tid och uppfattades av de samtida som både 
ålderdomliga och en smula löjliga. Till de nyintroducerade franskinspirerade 
ceremonierna hörde uppvaktning i paradsängkammaren då kungen klädde 
sig och gjorde sin morgontoilette - den så kallade levéen. En annan, veckovis 
återkommande ceremoni, var couren - ett slags mottagning då presentation 
av unga adelsmän och fröknar kunde ske och som avslutades med en offent
lig spisning då de kungliga satt till bords och åt inför de församlade stående 
gästerna. Livet vid hovet var således strängt formaliserat, med en förkärlek 
för yttre form, etikett och ceremoni. Mot den bakgrunden faller det sig na
turligt att kungen även ville reglera klädseln och skapa en enhetlig hovdräkt. 
Som vi ska se var det emellertid djupare liggande orsaker än så som föran
ledde 1778 års dräktreform. Gustav III:s ambitioner med den svenska dräk
ten sträckte sig långt utanför hovsamhällets värld. 

Modellen till Serafimerordens dräkt kompo- Illustration av William Coxes reseskildring från 
nerad 1748 av C. Hårleman. Kopparstick av Sverige 1778, utgiven i London 1784. Livrust-
J.E. Rehn. Kungliga biblioteket. kammaren. 
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"Conversation på Drottningholm". Gustav III med familj i en intimare hovkrets. Kungen i 
soffan till vänster och Lovisa Ulrika i mitten är klädda i hovdräktens svart-röda vardagsvariant. 
Sofia Magdalena och Hedvig Elisabet Carlotta bär dräkten i kungligt galautförande. Oljemål
ning av Per Hilleström 1779. Nationalmuseum. 

Ett folk, en dräkt! var mottot. Med likartat snitt men med variationer i 
färgställningen skulle dräkten även bäras av andra samhällsgrupper. Vid hovet 
föreskrevs för dagligt bruk en svart dräkt med garnering i coleur defeu. Materialet 
kunde variera; serge, sammet, sidenatias, taft och rips förekom. För gala 
bestämdes en vit och röd sidendräkt. Galavarianten blev emellertid inte 
omtyckt och redan 1782 byttes herrarnas dräkt ut mot en ljusblå med vit 
garnering och damernas klänning blev helvit med vissa detaljer som skärp 
och rosett i blått. På lustslottet Ekolsund bar man dräkten i gult och blått. 
För borgerskapet bestämdes den så kallade allmäna dräkten, som kunde ha 
valfri färg men oftast bars i svart. Kvinnorna fick heller inte pryda sina klän
ningar med gallerärmar. Dessa var reserverade för damer presenterade vid 
hovet. Andra grupper som berördes av reformen var tjänstemännen vid 
hovrätterna, krigs-och amiralitetskollegierna och akademistaten. Vidare 
ändrades de militära uniformerna och de kungliga ordnarnas dräkter. För präst
erna utfärdades inte någon särskild förordning även om vissa ändå skaffade 
sig en dräkt i det nya snittet. Allmogen, som hade uttalat en önskan att "på 
vanligt sätt få kläda sig i inrikes tillverkning efter vars och ens råd och ämne", 
var helt undantagen från reformen. Den traditionella allmogedräkten med 
sina ålderdomligt korta jackor eller tröjor, kunde behållas. Den hade snarast 
utövat ett visst inflytande på den nya svenska dräkten. 
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En dräktreform i tiden 

Gustav III:s dräktreform låg i tiden. 1700-talet var århundradet då tankar 

om ett uniformt dräktskick dök upp vid många europeiska hov. Det blev 

vanligt att skapa särskilda dräkter för vistelsen på de olika furstliga lust

slotten. Så hade även Gustav III och Lovisa Ulrika tidigare gjort för sejourerna 

på Ekolsund och Svartsjö. På Maria Theresias slott Laxenburg i Österrike 

uppträdde damerna och herrarna i enhetlig klädsel och i LudvigXV:s Frank

rike bar hovets herrar en uniform i grönt och guld, då de följde kungen på 

resa till olika vistelseorter. I Ryssland gjorde kejsarinnan Katarina försök 

med att införa en nationellt präglad hovdräkt, vilken Gustav III hade tillfälle 

att se under sitt besök 1777. Under samtalen med Katarina berättade Gustav 

om sina tankar kring en nationell svensk dräkt och kejsarinnan uppmunt

rade honom till att genomföra reformen som hon tyckte föreföll vara lika ny 

som nyttig. Men samtidigt erinrade hon om de svårigheter som Peter den 

store haft då han försökt få sina ryssar att klippa av sig skägget och klä sig i 

europeisk dräkt. Enligt vissa memoarförfattare skulle de båda monarkerna 

under ett av sina möten ha slagit vad om huruvida det skulle lyckas att få de 

svenska undersåtarna att uppträda i en enhetlig klädsel. Det må vara en 

skröna, men Katarinas uppmuntran fanns med i bagaget då Gustav III åter

vände från St. Petersburg och var enligt honom själv den direkt utlösande 

faktor som fick honom att göra slag i saken följande år. 

Med uniformerandet går klädseln vid Europas hov in i en ny fas. Från 

att ha varit ledande och normgivande inom modevärlden blir hovets kosty

mering från 1700-talets slut en stil vid sidan av - på samma sätt som det 

reglerade, formaliserade livet vid hovet var avskilt från samhället i övrigt. 

Nationalekonomi och historieromantik 

I stort kan man märka tre tendenser i tidens uniforma dräktsträvanden, som 

alla kommer till uttryck i Gustav III:s nationella dräkskapelse. Den första är 

den som främst framhålls för den stora allmänheten : den ekonomiska. 

Klädlyxen var enorm. Vid det kurfurstliga hovet i Miinchen hade man 

exempelvis 33 galadagar på ett år och man kunde inte visa sig två gånger i 

samma dräkt. Hovfolkets ekonomiska börda var tung och det innebar en 

stor lättnad då kurfurst Max Joseph införde en enhetlig klädedräkt. Även 
Gustav III angav sparsamhetsskäl som ett av de tyngst vägande skälen för 

svenska dräktens införande. Den skulle ses som ett led i reformarbetet på 

det ekonomiska området. Kungen diskuterade gärna detta ämne med riks-
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rådet Carl Fredrik Scheffer och det var denne som på majestätets initiativ år 
1773 lät utlysa en pristävlan genom Kungliga Patriotiska Sällskapet, där det 
gällde att bäst förklara för- och nackdelarna med en sådan dräkt, anpassad 
till svenskt klimat och med en nationell särart. Prisfrågan hade formulerats 
av en person som inte ville framträda med namn - det vill säga Gustav III 
själv - och vinnare av den likaså anonymt skänkta guldmedaljen var hov
predikanten Eric Waller, vars åsikter i stort sammanföll med kungens. 

Vilka dessa var framgår av den skrift som Gustav III författade vid refor
mens genomförande fem år senare: Reflexioner om medlen som motiverar in
förandet av den nationella dräkten. 

Inledningsvis konstateras att när yppigheten får rota sig i ett land, blir 
den snart en plåga. Försök att komma till rätta med klädlyxen vid hovet -
vilken även spritt sig till andra modemedvetna medborgare - hade gjorts 
många gånger tidigare. Rikligt med överfödsförordningar som skulle reglera 
lyximporten förekom under 1700-talet. Redan under frihetstidens restriktiva 
handelspolitik, då hattarna ville understödja den svenska siden- och sammets
tillverkningen, hade röster höjts för "svensk man i svensk dräkt". Men, fast
slår kungen, erfarenheten hade visat att smuggling alltid förekommer så länge 
utländska moden är tillåtna. Det måste till en reform för att ändra förhåll
andena - en reform genomförd inte genom en påtvingande lag utan genom 
ett föredömligt exempel från kung och hov. I Reflexionerna stipulerades att 
den nya dräkten skulle sys av svensktillverkade tyger, vilket borde resultera i 
ett uppsving för de inhemska fabrikanterna. Kungen menade också att dräk
ten skulle bli ekonomiskt fördelaktig genom att den var hållbar, lättskött 
och oberoende av modets växlingar. Men till att börja med var det inte så 
många som var benägna att hålla med honom om den ekonomiska vinsten. 
Även om den nya dräkten hade en lång livstid, så var den med alla sina 
obligatoriska tillbehör, kostsam att låta sy. Och vad skulle man göra med sin 

gamla, dyrt förvärade garderob? 
Den andra tydliga tendensen i tidens intresse för dräktskicket är som vi 

redan sett uniformeringstanken — det vill säga en dräkt reglerad till snitt, 
material och färg. Många länder hade ju infört uniform klädsel vid hoven av 
sparsamhetsskäl, men inte i den omfattning som intentionerna i Gustav 
III:s projekt avsåg, där "en hel nation" gemensamt skulle hjälpas åt att för
bättra statsfinanserna genom att avstå från att följa dräktmodet. Som vi tidigare 
sett blev den svenska reformen inte riktigt så allomfattande - i själva verket 
kom endast omkring 5% av befolkningen att beröras, eftersom allmogen var 
undantagen och prästerna i mycket liten utsträckning bar den nya dräkten. 
Den tredje tendensen är den historiskt romantiska, som i Sverige går hand i 
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hand med kungens passion för teatern. I propagandan för den svenska dräkten 
betonas denna aspekt minst, men man får ändå en känsla av det är det histori-
serande utförandet som betyder mest för kungen. Med den Gustav Adolfs-
liknande kostymeringen skulle medborgaren med kungens förhoppning fyllas 
av en "nationell esprit". Gustav III hade stor tilltro till klädernas psykolo
giska inverkan. Från och med kröningen 1772, då han uppträdde i en Karl 
XI-imiterande dräkt, använde han sig högst medvetet av historiserande dräkter 
för att spela på de fosterländska strängarna och för att manifestera en kon
tinuitet i kungamakten. Hans Karl XII -inspirerade uppenbarelse vid 
statskuppen lite senare under kröningsåret är ett sådant exempel. Ett annat 
är de båda bevarade dalkarlsdräkter som han bar då han inspekterade Ovan-
och NedanSiljans dalkarlsregementen, förlagda till Drottningholm under 
den oroliga riksdagen 1789. Då man studerar porträtten av Gustav III blir 
det tydligt att han efter dräktreformens införande inte längre låter avbilda 
sig i fransk modedräkt, utan i patriotisk anda framträder i sina hovdräkter, 
snarlika teaterdräkter och uniformer i den nya nationaldräktens snitt. 

Många av dessa dräkter finns bevarade och här kan de vara på sin plats 
med en liten utvikning och erinra om det märkliga minnesmärke som Gustav 
III skapade över sig själv och sin tid genom sina bevarade dräkter. Han valde 
själv omsorgsfullt ut dessa plagg och lämnade dem till framtida förvar i den 
Kungliga Hovklädkammaren. Kläderna representerade händelser som kungen 
ansåg värda att ihågkomma. Sådana plagg han varit iklädd vid speciellt 
betydelsefulla skeenden - spegelbilder ur hans personliga liv och samtidigt 
ur Sveriges kulturella och politiska historia. Från de vita brodrade 
"Christningskläderna" till den sist burna, suggestiva dräkten från Opera
maskeraden - och däremellan passerar livet revy... Hur medvetet urvalet av 
de sparade dräkterna var från Gustav III:s sida blir uppenbart vid en jämförelse 
med de medaljer som slogs över minnesvärda händelser i hans liv. För mer
parten av de sparade plaggen finns minnespenningar som erinrar om samma 
händelser som dräkterna. Gustaf III:s dräktsamling är ett unikt minnes
märke över en männinska och hans tid. Något så orginellt som ett nationellt 
Monument skapat av kläder! 

Den kungliga Klädkammaren och Livrustkammaren var ständiga 
inspirationskällor för kungens kostymbeställningar. Ur deras rika förråd 
hämtades även rekvisita vid arrangerandet av olika hovfester. Ett exempel 
på en historiskt-romantisk dräkttyp som Gustaf III introducerade och som 
föregick den svenska dräkten, är den så kallade burgundiska dräkten. Dräktens 
vida kappa och korta jacka återfinns senare i den svenska dräkten. Vid 
riddarlekarna som kungen arrangerade på Adolf Fredriks torg 1777 infann 
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Alexander Roslins porträtt av Gustav III iförd 
sin kröningsdräkt 1772. Nationalmuseum. 

Gustav III avbildad i sin revolutionsdräkt. 
Oljemålning av L. Pasch d.y. Nationalmuseum. 

Gustav III:s Karl XI - inspirerade krönings-
dräkt i silverbrokad med ett mönster ritat 
av Jean Eric Rehn. Livrustmammaren. 

Daluniform som kungen bar inför dalkarlar
na på Drottningholm 1789. Stiftelsen Dalar-
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Dräkten från Operamaskeraden 1792 är sydd i svenska dräktens modell men i avvikande färg och 
i silkestrikå-material som kungen favoriserde. Livrustmammaren. 

sig deltagarna under två av tävlingsdagarna i sådana kostymeringar. I pro
grammet för tornerspelen kommenterar kungen dräkterna på följande vis: "A 
thesse twänne dagar har Kong. Maj:t funnit tienligt at Riddare skola, i stället 
för harnesk, kläda sig uti korta tröjor gjorde på samma sätt som the, hwilka 
för aoo år tillbaka wid senaste spärr-ridningar här i Swerige bruktes allmänt. 
Thenna lediga, beqwäma och förmånliga drägt, kan så mycket mindre anses 
som främmande, som then ännu nyttjas uti alla i Europa befintlige större 
Riddare Ordens Samfund, och af wåra prinsar äfwen wid högtidliga tillfällen 
bäres, såsom både förnäm och tienlig." De högtidsdräkter för prinsarna som 
kungen syftar på i programmet introducerades vid kröningen 1772. 
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Den burgundiska eller spanska dräkten som den också kallades, använ
des vid det gustavianska hovet både som högtidlig ceremoniell dräkt, vid 
hovfester och som teaterdräkt. Den kom att beteckna historisk dräkt över
huvudtaget och förekom i pjäser med ämnen från medeltiden och fram till 
1600-talets mitt. Birger Jarl, Gustav Vasa och Gustav II Adolf uppträdde 
alla i små åtsittande jackor med skört och tungade axelkarmar och likaså 
uppslitsade byxor. I tornerprogrammet karaktäriserar kungen dräkterna som 

Porträtt av den 7-årige kronprins Gustav (IV) Adolf i burgundisk dräkt. Oljemålning av Per 
Krafft d.ä. 1785. Nationalmuseum. 
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gamla svenska. Man anar ett utslag av den göticism som kommit till uttryck 
i ett flertal dräkthistoriska arbeten vid denna tid, inspirerade av Gustav III 
och debatten kring införandet av en nationell dräkt. Carl Reinhold Berch, 
Pehr Floding och Johan Elers är några av de personer som fördjupade sig i 
studiet av den svenska klädedräkten genom tiderna. Här framfördes den 
djärva tanken att ursprunget till den burgundiska eller spanska dräkten i 
själva verket fanns i de nordiska dräkterna, som göterna fört med sig till 
södra Europa. Det var ju lätt att se menade man, eftersom stora likheter 
fanns mellan det spanska dräktskicket och det som brukades av allmogen i 
Skåne! 

Gustav III:s intresse för historiska dräkter med nationell anknytning 
tydliggörs genom en dräktkavalkad med ett representativt urval av Kläd
kammarens samlingar som ställdes ut under hans tid på Stockholms slott. 
Att det förhöll sig så får vi veta genom en skildring av greve Francesco de 
Miranda från Venezuela som besökte Stockholm 1787. På kungens uttryckliga 
önskemål visades greven runt av slottsvakten i de "forna svenska härskarnas 
klädkammare", där man ordnat en dräktkrönika från Gustav Vasa fram till 
Gustav III:s egen uniform från revolutionen 1772. Någon autentisk dräkt 
som varit Gustav Vasas fanns visserligen inte att tillgå, men Gustav III hade 
funnit på råd och plockat fram en dräkt i ålderdomlig burgundisk stil, som 
tidigare fört en anonym tillvaro i Klädkammarens förråd. Kungen, som var 
bevandrad i dräkthistorien, visste mycket väl att den tillhörde Gustav Adolf
tidens mode. I en nästan identisk dräkt är Gustav II Adolf avbildad på ett 
porträtt som redan på Gustav III:s tid hängde på Gripsholm. Porträttet 
ingick dessutom i en praktvolym med miniatyrer av Lafrensen som före
ställde de gamla kunga-och fursteporträtten på Gripsholm, Recueil des 
Portraits andens...Boken som försetts med biografiska notiser avTessin, hade 
tillkommit för att användas i prins Gustavs undervisning. Av en notation i 
Klädkammarens inventarium framgår att Gustav III år 1777 lät föra in 1600-
talsdräkten i inventariet med uppgift om att den skulle ha tillhört den förste 
Vasakungen. Motiven för denna vilseledande handling måste ha varit att 
skapa en komplett svensk regentlängd genom de kungliga dräkterna. En 
motsvarighet fanns sedan gammalt i Livrustkammaren, där en mer eller 
mindre historiskt riktig kungarad av rustningar exponerades på specialtill
verkade hästar. 

Gustav III bar själv gärna och ofta den svenska dräkten. Vid hans död 
fanns ett nittiotal dräkter i garderoben, varav inte mindre än 65 i svenska 
dräktens modell. Kungen och hans familj kunde tillåta sig variationer i färg, 
material och utsmyckning. Ett exempel är den paljettbrodrade vilobruna 
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sammetsdräkt, som Gustav III bar vid introduktionstillfället 1778. Den syd
des i Sverige av hans skräddare Petter Rungren, men vi vet att kungen ib
land gjorde avsteg från sina helsvenska direktiv och beställde nationella 
dräkter i lyxutförande genom den svenske ambassadsekreteraren friherre Staél 
von Holstein, i Paris. Även den sist burna dräkten - den från den ödesdigra 
maskeradbalen 16 mars 1792, är en dräkt i den svenska modellen. En av kung
ens många hovdräkter, men i från normen avvikande material och färg. 
Den är sydd i "strumpetyg" - ett trikåliknande, bekvämt material som han 
favoriserade. Istället för de brukliga knäyxorna bar han ett par pantalonger -
dåtida tights - också det ett plagg som introducerdes av Gustav III - troli
gen via teaterns värld och rollfiguren Pantalone. Bekvämt men inte alltid så 
smickrande för figuren... 

Resten av den kungliga familjen och hovet verkar dock ha varit mindre 
roade av den nya dräkten. Den avoga inställningen skymtar fram i dag
böcker och brev. Någon tid före dräktpremiären skriver svägerskan Hedvig 
Elisabeth Charlotta: "Klädedräkten lär blifva särdeles enkel för båda könen. 
Damernas kommer nog att passa bra för välväxta personer men vara i hög 
grad missklädsam för fetlagda. Herrarnas blifver säkerligen missklädande 
äfven för välväxta." Samtidig visar hertiginnan en viss erkänsla för den nya 
dräkten och medger att den har "den förtjänsten att vara mycket bekväm, 
och vi slippa dessa stora 'paniers' som gjorde oss lika breda som långa". 
Riksrådet Axel von Fersen skräder dock inte orden då han liknar dräkt
reformen vid en "nationalmaskerad". Utklädda kände sig även de unga män 
som följde Gustav III på hans resa till Italien och Frankrike 1783-84. Kungen 
hade bestämt att den nya dräkten skulle bäras under presentationerna vid 
de utländska hoven, viket ledde till ständiga tvister med följeslagarna. På 
nyårsdagen 1784 var svenskarna inbjudna av påven Pius VI att bevista en 
ceremoni i Sixtinska kapellet - "par ordres klädda i hofdrägt" skriver Gustaf 
Mauritz Armfelt i ett brev hem till hustrun, men tilläger att så snart tillfälle 
gavs skyndade man att "kläda om på europeiska" . 

Hur uppfattades den svenska dräkten utanför Sveriges gränser? Gustav 
III hade låtit sända sina Reflexioner till de svenska beskickningarna utomlands. 
Med spänning inväntade han reaktionerna, framförallt de franska och ryska. 
Det franska hovet och Marie Antoinette yttrade sig skämtsamt om projek
tet och man kritiserade den svenske kungen för att syssla med dräktfrågor 
vid en tidpunkt då hela Europa höll på att invecklas i krig. Den negativa 
inställningen hängde säkert även samman med att reformen vände sig mot 
franska modevaror. Katarina II:s tidigare entusiasm hade också förbytts i 
viss skepsis. Men 1783 möttes de båda kusinerna än en gång vid ett samman-
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träffande i Fredrikshamn, som förevigats i konstnären Cornelis Höyers be
kanta miniatyr. Gustav är klädd i den svart-röda hovdräkten och Katarina i 
Preobrazjenskijregementets gröna uniformsdräkt. Kanske var det detta möte 
som blev impulsen till att Katarina senare samma år gjorde ett nytt försök 
att införa en sparsammare dräkt och lät uniformera sitt hov. Den här gången 
blev resultatet mer lyckosamt. Den klänning hon skapade för sin hovdamer, 
med de långa, öppna hängärmarna som hämtats från den traditionella ryska 
kvinnodräkten, bars vid hovet ända fram till tiden för revolutionen. En 
odelat positiv reaktion på den svenska dräkten kom från Voltaire vars omdöme 
kungen värderade högt. Den berömde författaren ger sina synpunkter i ett 
brev adresserat till den svenske ambassadören, Gustav Philip Creutz i Paris. 
Här framhåller han vikten av att nationerna behåller sin särart. I beröm
mande ordalag hyllar han Gustav III:s snille - han kommer att ge sitt folk 
goda seder. En mänsklighetens välgörare och ett mönster för kungar! En 
annan diktare som beundrade kungens dräktskapelse var Goethe. I roma
nen om Wilhelm Meisters liv låter han sin hjälte klä sig i den svenska dräk
ten vilken av omgivningen uppfattas både som bekväm och "besonders schön". 
Tankarna om en enhetlig nationell klädsel väckte genklang i Tyskland, Dan
mark och Polen, där diskussioner om införandet av sådana ekonomiskt för
delaktiga plagg fördes med åberopande av svenskt exempel. Endast i Polen 
fick diskussionen praktiska konsekvenser. Redan 1776, två år för svenska dräkt
ens införande, hade den polska riksdagen bestämt att den traditionella polska 
långrocken, kontouszen, skulle ersätta den franska modedräkten och i va
rierande färger bäras i de olika voivodeskapen. Förordningen verkar emel
lertid inte ha haft tillräcklig genomslagskraft för vid en efterföljande riks
dag 1788-92, behandlades frågan på nytt och denna gång framhölls införan
det av en nationell dräkt i Sverige. Den polska nationaldräkten bars sedan 
fram till Polens tredje delning 1795. Allmogen och vissa patrioter som an
vände dräkten i politiskt demonstrativt syfte, fortsatte även därefter. 

En intressant iaktagelse i detta sammanhang är att även Gustav III klädde 
sig i polsk långrock och uppmanade sitt hov att göra detsamma. Det var 
efter kriget mot Ryssland 1788-90, då kungen var ivrigt sysselsatt med nya 
djärva utrikespolitiska planer. I Polen sökte man en ny tronföljare - och den 
svenske kungen kandiderade! Planerna blev ju aldrig förverkligade men för 
att markera sin polskvänliga inställning bar kungen den polska långrocken 
med det obligatoriska och statusmättade sidenskärpet. Hans närmaste om
givning följde efter och plagget, som uppfattades som ett slags bekväm natt
rock blev snabbt populärt. Gustav III lär till och med ha sagt sig ångra att 
han inte inrättade den polska rocken som "svensk deshabiller" år 1778. Tänk 
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om de polska fantasierna funnits i kungens huvud redan vid tiden för dräkt
reformen... Så mycket annorlunda vår bild av det svenska 1700-talet då hade 
tett sig i de många måleriska dokumenten av gustavianska svenska rum be
folkade med hovmän i den svarta och röda hovdräkten! 

Det bestående resultatet av Gustav III:s dräktreform var för de grupper 
den berörde, en genomförd svensk stil som ingen annan epok kan uppvisa. 
Mängder av porträtt, memoarer, arkivalier samt bevarde dräkter, synliggör 
vad kungen skrev till Creutz på 6-årsdagen av revolutionen:" Lydnaden och 
förtroendet för min regering äro fullkomliga. Det nit, hvarmed man ikläder 
sig den nya drägten, visar det." 

Gustav III:s svenska nationella dräkt blev emellertid inte så långlivad 
som han hoppats på. För männens del försvann den så gott som helt efter 
Gustav IV Adolfs avsättning 1809. Ordensdräkterna i det gamla snittet fort
satte att bäras fram till och med Oskar I:s kröning 1844. Men den kvinnliga 
hovdräkten hade längre livskraft. I nästan 200 år bars den svarta gallerärms-
försedda klänningen av svenska hovdamer och av kvinnor presenterade vid 
hovet. Gallerärmarna är än idag den karaktäristiska detaljen på de hovdräkter 
som drottning Silvia nyintroducerade 1988. Inget annat land kan visa upp en 
motsvarande dräkt med så lång tradition. Gustav III:s svenska hovdräkt är 
unik. 

1988 introducerade drottning Silvia sin nya tjänstehovdräkt, där gallerärmarna är en kvarleva 
från Gustav III:s svenska dräkt. 
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