
    

Sällskapet Gustaf III och Livrustkammarens Vänner 

inbjuder till seminariet 

Gustaf III: från vagga till kröning 

Söndagen den 24 oktober kl. 14.00 firar vi 250-årsminnet av Gustaf III:s 

trontillträde med ett seminarium i Livrustkammaren (Hörsalen) med föredrag av 

Marianne Molander Beyer, docent och 1700-talsforskare vid Göteborgs 

universitet och Lena Rangström, fil.dr. och tidigare 1:e intendent vid 

Livrustkammaren. Föredragen kastar ljus över Gustafs uppväxt, utbildning och 

fostran och illustreras med rikt bildmaterial. 

 

Gustaf III som ung kronprins. Porträtt av Gustaf Lundberg, Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. 



Program 

 

14.00 – 14.45: Marianne Molander Beyer, En uppfostran i fransk anda: Gustaf III:s levnad 

från födelse till kröning 

 

Den gustavianska epoken fortsätter att fascinera och förundra oss än idag. Gustaf III 

uppfostrades i en fransk anda. Såväl hans dominanta och frankofila moder, Lovisa 

Ulrika, som hans bägge guvernörer, Carl Gustaf Tessin och Carl Fredrik Scheffer, hade 

ambitionen att tidigt göra honom förtrogen med Frankrike, politiskt, kulturellt och 

språkligt. Den högt begåvade och receptive prinsen utvecklade därigenom ett starkt 

intresse för såväl teater, litteratur och konst som för historia, politik och 

samhällsutveckling i upplysningens anda. Dessa influenser kom sedan att prägla hans 

nationella program för den svenska kulturen och politiken. 

 

 

Paus med förfriskningar



 

15.30 – 16.15: Lena Rangström, Ur Gustaf III:s minnesgarderob 1746-1772 

Gustaf III lämnade efter sig en unik dräktsamling som idag befinner sig i 

Livrustkammaren. Det är uppenbart att dessa dräkter valts ut med stor omsorg av 

kungen själv under hans livstid.  De representerar händelser han själv ansåg värda för 

eftervärlden att komma ihåg – spegelbilder ur hans personliga liv och samtidigt ur 

Sveriges kulturella och politiska historia. Från ”kristningskläderna” till den sist burna 

dräkten från Operamaskeraden – en enastående samling dräkter som utgör ett unikt 

minnesmärke över en människa och hans tid. Något så ovanligt som ett Monument 

skapat av dräkter!   

 

 

 

Biljettpris: 200 kr. Begränsat antal platser. Först till kvarn! Endast medlemmar i 

Sällskapet Gustaf III och Livrustkammarens Vänner. Föranmälan via formulär på 

Sällskapet Gustaf III:s hemsida https://sallskapetgustaf3.se/aktuellt/ Anmälan och 

betalning senast den 14 oktober. 

https://sallskapetgustaf3.se/aktuellt/

