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Inledning 

Makt har historien igenom genomgående reserverats för män. Männen var förmyndarna, 

ägarna, fältherrarna och kungarna. Kvinnorna var underordnade sitt manliga överhuvud och 

skulle lyda, foga sig och föda barn. Makt innebär inte bara ansvar utan också frihet. Män har 

historiskt sett, i och med den makt de haft över kvinnorna, även haft mer frihet att forma sina 

liv. Däremot har det självklart alltid förekommit kvinnor som har utmanat samhällets 

föreställningar och engagerat sig i det politiska livet. En av dessa var Hedvig Elisabeth 

Charlotta av Holstein-Gottorp (1759–1818), gift med Karl XIII (1748–1818) och Sveriges 

drottning åren 1809–1818. Hedvig Elisabeth Charlotta är idag mest känd för sin dagbok som 

ger inblick i politiken, hovlivet och samhällshändelserna under tiden hon levde i. 

Skönlitterära texter kan ge en inblick i det verkliga livet som forskningen inte kan ge, då 

”författaren i många avseenden ärligare, modigare och mer öppet avslöjar verkligheten än 

forskaren som närmar sig den på uppstakade vägar och med referenser och garderingar 

gentemot forskarsamhällets och kollegers uttalade och outtalade krav”.1 På så sätt kan nutida 

skönlitterära historiska romaner vara ett sätt att komma närmare historiens personligheter och 

Hedvig Elisabeth Charlotta har också hon porträtterats i litteraturen. Anna Laestadius Larssons 

(f. 1966) romansvit består av Barnbruden (2013), Pottungen (2014) och Räfvhonan (2015) och 

skildrar tre kvinnors liv under 1700- och 1800-talets Sverige. Romanerna är skrivna i tredje 

person med en allvetande berättare, men trots detta kommer läsaren nära karaktärernas innersta 

funderingar genom fri indirekt anföring (det vill säga Erlebte Rede). Charlotta är här en av 

huvudpersonerna, tillsammans med vännen Sophie von Fersen, gift Piper (1757–1816) och den 

fiktiva Johanna som ger ett perspektiv från samhällets lägre skikt. I romanerna är makt och 

frihet två centrala teman som återkommer och som alla de tre kvinnorna har tankar kring. Därför 

kommer jag i denna uppsats att fokusera på just hur dessa två teman skildras i kvinnornas 

berättelser. Laestadius Larssons skildring kommer även att jämföras med historiska fakta. 

Fokus kommer dock att ligga på den tematiska studien med ett genusvetenskapligt perspektiv 

där jag tar avstamp i historikern Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet. 

 

                                                 

1 Tordis Dahllöf, ”Verklighet och dikt”, i Verkligheten i dikten. Författare som forskare i sin kulturmiljö, 

Stockholm: Carlsson Bokförlag 1994, s. 26–27. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att utreda hur de tre centrala kvinnorna i Laestadius Larssons 

romantrilogi skaffar sig makt och frihet samt hur dessa två faktorer påverkar huvudpersonerna. 

Jag kommer även att göra en kort jämförelse av hur romanerna förhåller sig till de historien, 

det vill säga på vilka sätt Laestadius Larsson har ändrat fakta för att passa in i fiktionen. Här 

kommer jag inte gå in särskilt djupt på de enskilda kvinnorna utan istället undersöka kvinnors 

förutsättningar under den behandlade tidsperioden. Denna jämförelse är relevant då de tre 

romanerna är historiska romaner; en jämförelse mellan fiktion och fakta fördjupar därför 

analysen av hur kvinnor kunde skaffa sig makt och frihet i tiden som romanerna utspelar sig i. 

Jämförelsen kan också säga mycket om vilken bild författaren eller 2000-talets människor har 

av den skildrade dåtiden (i detta fall 1700- och det tidiga 1800-talet). En sådan del av analysen 

kan till exempel få fram om historien ändras i fiktionen för att få fram ett budskap, hur vår 

uppfattning av den historiska perioden kan påverkas av fiktionen eller vad de historiska 

romanernas ambition kan vara: bildning och underhållning, eller en blandning av båda. 

Analysens huvudsyfte kommer dock ligga på tematiken och karaktärerna i romanerna. 

 

Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer att vägleda min tematiska analys är: hur skaffar sig de tre 

kvinnorna makt och hur påverkar den dem? Hur påverkas kvinnornas frihet när deras makt 

ökar? I undersökningen av författarens bruk av historien är den centrala frågan: hur 

överensstämmer de fiktiva kvinnornas villkor med de villkor som rådde för kvinnor i Sverige 

under sent 1700- och tidigt 1800-tal?  

 

Romansvitens handling 

Barnbruden är den första delen i trilogin och utspelar sig mellan sommaren 1774 och slutet av 

1778. Titeln syftar på Charlotta som 1774, endast 15 år gammal, gifts bort med sin kusin hertig 

Karl. Hennes uppgift är att föda en kunglig tronarvinge då kung Gustav III och drottning Sofia 

Magdalena ännu inte fått några barn. I romanen följer vi hertiginnan Charlottas första år vid det 

svenska hovet, hennes steg in i vuxenlivet, vänskapen med Sophie samt Sophies livsproblem. 

Vi tar även del av den utstötta Johannas berättelse. Johanna går i berättelsens början bara under 

namnet ”Pottungen”. Hon står längst ner i rang på slottet, skurar nattkärl och gör som hon blir 
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tillsagd eftersom hon är stum och inte kan säga ifrån (Johanna återfår dock rösten en bit in i 

denna första roman). Charlotta tar henne under sina vingar och Johannas drömmar om ett annat 

liv väcks. 

Den andra romanen i sviten, Pottungen, börjar med mordet på Gustav III år 1792 och pågår till 

1798. Titeln är Johannas gamla öknamn från tiden hon arbetade på slottet, men i romanen 

försöker hon blicka framåt från sina tidigare olyckor och bygga ett nytt liv för sin son Nils och 

sig själv. Hon träffar läkaren och skribenten Filip som hon inleder en relation med samt bygger 

upp en roddarverksamhet tillsammans med vännen Pina. Framtiden börjar äntligen se ljusare ut 

för Johanna men det blir inte som hon har tänkt sig. Vid hovet driver Charlotta och Sophie en 

kamp mot hertig Karls förtryck och bildar en hemlig litterär salong för vittra kvinnor samtidigt 

som deras vänskap fortsätter att fördjupas, även på ett romantiskt plan. 

Trilogins tredje och avslutande del, Räfvhonan, utspelar sig mellan åren 1808 och 1816. 

Handlingen kretsar kring de politiska motsättningarna vid avsättandet av kung Gustav IV Adolf 

(1778–1837), statskuppen 1809 och valet av den danske prinsen Karl August (1768–1810) som 

tronföljare efter Karl XIII. Den danske tronföljaren avlider dock, troligen av ett slaganfall, men 

rykten börjar florera, startade av revolutionärerna, om att prinsen mördats av gustavianerna med 

Sophie och Axel von Fersen – ”räfvarne”, därav syftar romanens titel på Sophie – i spetsen. 

Detta kulminerar med lynchningen och mordet på Axel von Fersen samt Sophies hastiga flykt 

från Stockholm, eftersom folket vill att hon ska gå samma öde till mötes som brodern. Johanna 

driver krogen Glada tackan tillsammans med Pina samtidigt som hon brottas med nya och 

gamla svårigheter, men också erbjudanden. Charlotta får avsluta romanen i det sista kapitlet, 

februari 1816, där händelseförloppen åren innan knyts ihop och vänskapen med Sophie får en 

sorgligt smärtsam avslutning. 

 

Teori och metod 

Min studie kommer att vara tematisk och fokusera på makt och frihet i romanerna. Förutom en 

läsning och analys av romanerna kommer historieskildringen i dessa jämföras med historiska 

facktexter som behandlar kvinnors villkor. Facktexterna är följande: Annika Åkerbloms När 

kvinnor fick rättigheter. Sverige 1700 till 2000 från 2009, Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor 

från antiken till våra dagar (1996) av Yvonne Hirdman m.fl. och Jessica Parland-von Essens 

doktorsavhandling Behagets betydelser. Döttrars edukation i det sena 1700-talets adelskultur 
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från 2005. Då analysen behandlar kvinnors makt och frihet kommer en genusvetenskaplig teori 

att användas, där jag har valt Yvonne Hirdmans genussystem. 

Genussystemet innebär ett skiljande mellan könen man och kvinna, en ordningsstruktur. Att 

ordna upp människor utefter genus lägger grunden för andra ordningar i samhället: sociala, 

ekonomiska, politiska etcetera. Systemet har två logiker som gör att strukturen går att se 

abstrakt och allomfattande i samhället. Den första logiken är dikotomin manligt-kvinnligt, att 

de ska hållas isär. Logik nummer två är hierarkin, att mannen är normen: ”Det är män som är 

människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.”2 Grunden i 

isärhållandet går att se i arbetsfördelningen könen emellan samt i de föreställningar som finns 

om manligt och kvinnligt. Uppdelningen blir ett meningsskapande men också ett maktskapande 

då normen (mannen) blir premiss medan det ”andra” (kvinnan) blir det avvikande. Alla 

individer bidrar till systemets fortsatta existens, det förs vidare i generationerna.3 

I genussystemet finns även genuskontrakten som utgörs av konkreta föreställningar om hur 

könen ska agera och bete sig mot varandra. Kontrakten finns i varje samhälle och tid och är inte 

konstruerade mellan två likställda parter utan skapade av den dominerande parten för att 

definiera den andra.4 Genuslogikerna har gjort att den mänskliga längtan till frihet blivit manligt 

kodad och den lika mänskliga längtan till symbios har blivit kvinnligt kodad: ”Den manliga 

friheten har ständigt uppmuntrats och expanderat, medan den kvinnliga symbiosen bundits av 

barnafödande och kontroll, lagstiftning och sociala ’seder’.” Samtidigt har längtan till frihet 

funnits hos kvinnor och längtan till symbios funnits hos män.5 Genussystemet lever vidare och 

byggs på genom den genusproducerande process, uppdelningen, som finns i vårt samhälle. Här 

finns en tydlig historisk drivkraft i bakgrunden, Hirdman pekar på ”relationen mellan man och 

kvinna som en styrande och avgörande faktor i den historiska processen”. Då relationen får ett 

namn, här genussystemet, blir den observerad och kan problematiseras. Genussystemet kan i 

sin tur sedan användas för att studeras i andra systembegrepp, som till exempel kapitalism, för 

att ”se vilken primär del det utgjorde i dem [systemen], hur de påverkade varandra”.6 

Hirdmans teorier om genussystemet och genuskontrakten är relevanta i min analys om makt 

och frihet då jag berör maktstrukturer, begränsningarna för de kvinnliga huvudpersonerna, 

                                                 

2 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet — reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Tidskrift för 

genusvetenskap, 1988:3, s. 51. 
3 Hirdman, 1988, s. 52–53. 
4 Hirdman, 1988, s. 54. 
5 Hirdman, 1988, s. 55. 
6 Hirdman, 1988, s. 56. 
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skillnaderna eller uppdelningarna mellan vad män respektive kvinnor ansågs ha för uppgift 

samt hur kvinnorna drömmer om det de saknar men männen har. 

 

Tidigare forskning 

Ett mycket välkänt verk om den historiska romanen är den tysk-ungerske litteraturkritikern 

Georg Lukács The Historical Novel (1983), utgiven första gången 1937. Här går Lukács igenom 

genrens utveckling och historia från 1700-talet till början av 1900 med en marxistisk 

litteraturanalys.7 

Tidigare forskning har i stor utsträckning ägnats den brittiska historiska romanen, som till 

exempel Andrew Sanders The Victorian Historical Novel 1840—1880 (1978) och av Harry E. 

Shaw, i studien The Forms of Historical Fiction. Sir Walter Scott and His Successors (1983). 

Shaw skriver i sitt förord om hur den historiska romanens status har förringats. Vidare anser 

han att genren förtjänar att studeras närmare och få ett högre anseende, bland annat för att 

romanerna kan ge en ökad historieförståelse och visa på begränsningarna litteraturen medför.8 

I Mary Lascelles The Story-Teller Retrieves the Past. Historical Fiction and Fictitious History 

in the Art of Scott, Stevenson, Kipling, and Some Others (1980) undersöks hur det förgångna – 

historien – används i den historiska romanen. Ett annat verk om den historiska romanen som 

kan nämnas är Richard Maxwells The Historical Novel in Europe, 1650—1950 (2009) och här 

ges en överblick och bredare förståelse för den historiska romanens historia och framväxt.  

Tidigare forskning om svenska historiska romaner har gjorts av Hans O. Granlid i Då som nu. 

Historiska romaner i översikt och analys (1964). Här analyseras flera svenska historiska 

romaner och analysen syftar främst till att se om de historiska romanerna som undersöks 

kopplas mer till samtiden de skrevs i än till deras historiska handling. Granlid ställer upp två 

aspekter han behandlar: för det första undersöks utförandet av de historiska skildringarna i 

romanerna och hur det skildrade förhåller sig till nuet, och för det andra hur språket anpassas 

för den historiska miljön i berättelserna.9 Några slutsatser som författaren får fram är att de 

                                                 

7 För ett svenskt exempel på forskning om den historiska romanen se Torsten Pettersons kapitel ”En omöjlig 

genres livskraft. Den historiska romanens funktioner” (s. 173–186), i Dolda principer. Kultur- och 

litteraturteoretiska studier (2002). Petterson undersöker vilka ändamål den historiska romaner uppfyller och hur 

genren genom dessa har kunnat fortsätta att finnas kvar. 
8 Harry E. Shaw, The Forms of Historical Fiction. Sir Walter Scott and His Successors, London: Cornell 

University Press 1983, s. 9. 
9 Hans O. Granlid, Då som nu. Historiska romaner i översikt och analys, Stockholm: Natur och kultur 1964, s. 

13–22. 
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analyserade romanerna från 1900-talet är mer inriktade på att göra kopplingar till nutiden än de 

klassiska historieromanerna från 1800-talet (exempelvis Scott och Manzoni). Däremot 

försvinner inte den historiska skildringen i de analyserade romanerna från 1900-talet, då både 

samtiden och den historiska perioden som skildras går att urskilja samtidigt, även om 

historiciteten (alltså den historiska riktigheten) avtar.10 Granlid menar att de senare 

historieromanerna, istället för att återskapa dåtiden som de klassiska historieromanerna, har 

syftet att spegla sin nutid.11 Den historiska romanen behandlas också av Birthe Sjöberg i Den 

historiska romanen som vapen. Viktor Rydbergs Fribytaren på Östersjön och hans 

ungdomsjournalistik (2005), men då med fokus på hur Rydberg använde sig av genren. 

Ytterligare studier av historiska romaner med inriktning på Sverige görs av Anders Öhman i 

Äventyrets tid. Den sociala äventyrsromanen i Sverige 1841–1859 (1990), där Öhman i flera 

kapitel undersöker ”den sociala äventyrsromanen som historisk roman”.12 Två huvudexempel 

från två olika decennier, 1840- och 1850-talen, tas upp (C.F. Ridderstads Svarta Handen från 

1848 och Viktor Rydbergs Den siste athenaren från 1859). Historieuppfattningen är en faktor 

som analyseras i exemplen, men fokus i studien ligger på huvudämnet: äventyrsromanen 

berättelsestil och idéerna som formas i dem. Litteraturen som undersöks i Granlids, Sjöbergs 

och Öhmans olika studier har några år på nacken, svenska historieromaner från det sena 1900-

talet och 2000-talet har ännu inte analyserats lika flitigt. Bland dessa senare svenska historiska 

romaner kan nämnas, förutom Laestadius Larssons trilogi: romaner av Elisabet Nemert, Maja 

Lundgrens Pompeji (2001), Johanne Hildebrants serie Sagan om Valhalla, Kristina Sjögrens 

roman Kvinnokungen (2017) om Drottning Kristina, Catharina Ingelman-Sundbergs två 

historiska trilogier och Jan Guillous två romanserier Arn Magnusson samt Det stora 

århundrandet, m.fl. 

En av huvudpersonerna i Laestadius Larssons romantrilogi, Hedvig Elisabeth Charlotta, har 

varit föremål för flera studier, särskilt med utgångspunkt från hennes dagbok. Bland annat ägnas 

hon ett kapitel i den biografiska Sveriges drottningar 1531—1860. En serie kvinnoöden (1926) 

av Nanna Lundh-Eriksson. Nutida forskning har gjorts av litteraturvetaren Christina Sjöblad 

och historikern My Hellsing. Christina Sjöblad har analyserat just dagboken i Min vandring 

dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet (1997). Dagboken analyseras inte utifrån de 

historiska eller politiska aspekterna utan ”som personligt, genremässigt och kvinnohistoriskt” 

                                                 

10 Granlid, 1964, s. 304. 
11 Granlid, 1964, s. 312. 
12 Anders Öhman, Äventyrets tid. Den sociala äventyrsromanen i Sverige 1841–1859, (diss. Umeå) Stockholm: 

Almqvist & Wiksell International [distributör] 1990, s. 133. 
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dokument. Sjöblad tar bland annat upp Hedvig Elisabeth Charlottas personliga utveckling, 

hennes syn på sig själv, rollen i landet och i kungafamiljen samt hennes ambitioner med 

dagboken.13 Sjöblad kommer bland annat fram till att dagbokens starkaste drivkraft blir att 

”efterlämna ett bestående minnesmärke” och att beskriva ”viktiga händelser i Sveriges politiska 

liv”.14 Charlotta kombinerar de tre genrerna memoar, dagbok och brev i sitt skrivande. Hon 

tycks drivas av en vilja att bli ihågkommen efter sin död.15 Den invecklade vänskapen till 

Sophie Piper är också en av de viktigaste komponenterna i dagboken.16 

My Hellsing har ägnat en stor del av sin forskning åt Hedvig Elisabeth Charlotta varav 

avhandlingen Hovpolitik. Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska 

hovet (2013) och den mer populärhistoriska biografin Hedvig Elisabeth Charlotte. Hertiginna 

vid det gustavianska hovet (2015) kan nämnas. Biografin är en utvecklad och omarbetad version 

av delar av avhandlingen om Hedvig Elisabeth Charlottas politiska betydelse och skildrar också 

hennes tidiga liv vid hovet i helhet. Avhandlingen fokuserar på åren kring år 1790 och hur 

hertiginnan fungerade som politisk aktör vid hovet. Frågorna som analysen utgår från är hur 

Charlottas politiska tillvaro strukturerades, vilka resurser hon brukade i politisk avsikt och hur 

hovets maktförhållanden såg ut.17 Hertiginnan kunde påverka hovlivet genom ”att agera 

värdinna och leda logesammanslutningar”, presentera politiska ärenden för kungen och 

hertigen, visa missnöje över den rådande politiken genom att låta bli att delta i sällskapslivet 

vid hovet där hennes deltagande förväntades och hjälpa personer att skaffa sig en anställning 

vid hovet. Däremot fick hon inga barn som överlevde, vilket innebar att hennes inflytande 

minskade.18 Hellsing för fram att ”tidigmoderna elitkvinnor”, som Hedvig Elisabeth Charlotta, 

”kunde spela en självständigare politisk roll än vad som tidigare hävdats”. Här menar Hellsing 

att den kungliga ställningen kan vara en förutsättning, liksom den ekonomiska strukturen vid 

hovet, då Charlotta var finansiellt oberoende av maken och fick statliga medel av kungen. Hon 

hade även en egen teaterloge samt ett eget våningsplan där hon kunde röra sig självständigt och 

hålla egna bjudningar.19 Hellsing pekar också på hovets särställning som maktsfär och hur 

                                                 

13 Christina Sjöblad, Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet, Stockholm: Carlsson 

bokförlag 1997, s. 217. 
14 Sjöblad, 1997, s. 269. 
15 Sjöblad, 1997, s. 267. 
16 Sjöblad, 1997, s. 269–270. 
17 My Hellsing, Hovpolitik. Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet, (diss.) 

Örebro: Örebro universitet 2013, s. 14. 
18 Hellsing, 2013, s. 94. 
19 Hellsing, 2013, s. 95. 
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kvinnor hade större chans till avancemang just på grund av detta, även om de inte kunde nå 

männens status: 

 

Hovpolitikens förutsättning är även ett absolutistiskt styrelseskick där det personliga tillträdet till 

monarken i informella situationer var väsentligt för att få politiskt inflytande. Kvinnorna vid hovet 

hade därför större möjlighet till deltagande i det politiska livet än när beslutsfattandet koncentrerades 

till de politiska institutionerna. Men kvinnor var jämfört med män i samma ställning trots allt mer 

begränsade. En motsvarande analys av hertigen hade sannolikt utmynnat i ett antal institutionellt 

grundade sfärer utöver hennes, med utgångspunkt i hans offentliga uppdrag, medlemskap i ordnar 

och akademier som kvinnor uteslöts ifrån.20 

 

Hedvig Elisabeth Charlotta själv ansåg sig inte ha hållit på med politik, men det sågs också som 

olämpligt för kvinnor att blanda sig i politiken under Gustav III:s tid; Hellsing menar att 

Charlottas invändningar skulle kunna ses som ”en retorisk strategi som tillhörde 

konventionerna vid den här tiden”.21 Avhandlingen bidrar till en fördjupad förståelse av 

maktspelet i gustaviansk tid samt till kvinnors inflytande i maktsfärer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20 Hellsing, 2013, s. 95. 
21 Hellsing, 2013, s. 96–97. 
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Analys 

Analysen är indelad i fyra delar. Den första är en kort redogörelse för de faktiska förhållandena 

kvinnorna hade under tiden romanerna utspelar sig i. Efter detta följer näranalyser av trilogins 

huvudpersoners förhållande till makt och frihet: först Charlotta, därefter Sophie och sist 

Johanna. Referenser till romanerna kommer fortsättningsvis att göras inom parentes: (B, 

sidnummer) för Barnbruden, (P, sidnummer) för Pottungen och (R, sidnummer) för Räfvhonan. 

 

Kort om kvinnors ställning under 1700-talet och tidigt 1800-tal 

Vilka rättigheter hade kvinnor? 

Det rättsliga tillståndet har skilt sig avsevärt åt mellan kvinnor och män där ”[m]än har åtnjutit 

en betydligt större individuell frihet än kvinnor”. För båda könen har klasstillhörigheten ”varit 

avgörande för deras individuella frihet”. Däremot har det skilt sig mellan könen när det handlar 

om civilståndet (den familjerättsliga ställningen, alltså gift eller ogift): ”En påtaglig skillnad 

mellan kvinnor och män är att kvinnors rättsliga status under lång tid påverkades av deras 

civilstånd, vilket inte var fallet för män.”22 

Fram till 1800-talets mitt var Sveriges kvinnor omyndiga, oavsett om de var ogifta eller gifta. 

Förmyndaren var istället maken eller fadern. Som målsman för kvinnan innehade mannen 

”husbondevälde, förvaltningsrätt och målsäganderätt”. I och med husbondeväldet hade mannen 

den högsta auktoriteten i hushållet och kunde ”bestämma över alla hushållets medlemmar och 

deras egendom samt att han representerade dem utanför hushållet”.23 Det var mannen som stod 

för försörjningen. Som hustru skulle kvinnan lyda sin make, sköta om hemmet och inte ägna 

sig åt annat ”utan mannens tillåtelse”. Allt detta rättfärdigades genom ”uppfattningen att 

kvinnan frivilligt hade underställt sig mannens auktoritet genom giftermålet”.24 Men kvinnans 

underordning förklarades också med att de två könens funktioner i äktenskapet skilde sig åt. 

Samtidigt var äktenskapet kvinnans öde och hon fungerade som en slags ”förmedlare av 

förmögenhet och relationer mellan män”: ”För kvinnan var dock äktenskapet den enda möjliga 

karriären, det var hennes bestämning. Lagarna begränsade hennes utrymme för självständig 

                                                 

22 Annika Åkerblom, ”Rättslig ställning”, i När kvinnor fick rättigheter. Sverige 1700 till 2000, Lund: 

Studentlitteratur 2009, s. 19. 
23 Åkerblom, 2009, s. 20. 
24 Marja Taussi-Sjöberg, ”Giftas och skiljas. Kvinnan, mannen och äktenskapet” i Kvinnohistoria. Om kvinnors 

villkor från antiken till våra dagar, Yvonne Hirdman m. fl. (författare), Stockholm: Utbildningsradion 1996, s. 

65. 



 
11 

verksamhet. Och inom hemmet låg hennes vilja i mannens ficka.” Det enda sättet en kvinna 

kunde komma ur sin underordnade position var om hon blev änka.25 Genussystemet och dess 

genuskontrakt kan alltså synas i historien, där dikotomin manligt-kvinnligt har varit 

framträdande och kvinnan reducerats till att vara i mannens skugga då hon sågs som 

underlägsen mannen. 

 

Adelsdamens läror 

Kvinnorna i adeln under 1700-talet hade begränsade möjligheter. Adeln hade en patriarkal 

struktur och var ”starkt präglad av husfaderskapet som idé” som genomsyrade det omgivande 

samhället.26 Adelsdamen skulle ”upprätthålla både adelskulturen och själva samhället”, samma 

sak gällde adelsmännen, men istället för det militära männen skulle ägna sig åt var det hushållet 

kvinnorna skulle behärska.27 Under 1700-talet var husfaderskapet en grundläggande aspekt av 

adelns livsstil och det var angeläget att stärka detta tillstånd. Denna uppfattning fördes vidare i 

generationerna och ”[d]et handlade alltså lika mycket om en kulturs överlevnad som om 

enskilda släkters eller personers fortbestånd”.28 Det var centralt för kvinnan att hon levde upp 

till normerna som ställdes på henne: ”Viktigt var att flickan till sitt sätt var behaglig – modest, 

men också allmänbildad – och att hon insåg vikten av ett dygdigt handlande, var ansvarsfull 

och saktmodig.” Kvinnorna skulle foga sig i äktenskapet med ”besvärliga äkta män” och ”vara 

kärleksfulla och mjuka”.29 

 

Charlotta: Maktlös i maktens centrum 

Uppväxten 

Den unga Charlotta etableras redan i romanens början som annorlunda: hon passar inte in i det 

ofria, inrutade livet för kvinnor vid det svenska hovet. Hennes uppväxt var friare än vad flickors 

brukade vara. Hon läste böcker och diskuterade vetenskapliga frågor med fadern; ”[Charlotta] 

hade fått lära sig att en kvinna kan göra allt. Bli naturvetare, historiker, härskarinna” (B, s. 23–

24). Sophie däremot har slipats och tuktats till en fullfjädrad adelsdam där hon istället för att ha 

fått springa fritt som litet barn har snörts med korsett och fått träna upp sin hållning med tyngder 

                                                 

25 Taussi Sjöberg, 1996, s. 68. 
26 Jessica Parland-von Essen, Behagets betydelser. Döttrars edukation i det sena 1700-talets adelskultur, (diss. 

Helsingfors) Möklinta: Gidlunds förlag 2005, s. 47. 
27 Parland-von Essen, 2005, s. 50. 
28 Parland-von Essen, 2005, s. 51. 
29 Parland-von Essen, 2005, s. 55. 
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på huvudet (B, s. 20). De två unga kvinnornas uppväxter skiljer sig alltså åt avsevärt; Charlottas 

far hade till och med Charlotta som tilltänkt arvinge då hennes bror hade förklarats sinnessvag. 

Dock sågs det svenska frieriet som ”en enklare lösning” för familjens framtid (B, s. 23–24). 

 

Trotsaren 

Charlotta blir vid sin tid vid hovet lite av den som utmanar systemet för det som anses passande 

och anständigt för en kvinna av hennes ställning. I följande citat beskrivs hur Charlotta med 

tiden rättade in sig i ledet, men vid flera tillfällen utmanar de rådande normerna: 

 

Åren som gått hade lärt henne att behärska maskspelet, de små gracila rörelserna och kontrollerade 

minerna som förväntades av en prinsessa och gemål till regenten. Men hon hade aldrig på allvar 

förstått vitsen med det, och det hände fortfarande att hon gav fanken i alltsammans och bryskt 

kastade upp fötterna på bordet bara för nöjet att se omgivningen förfasa sig. Eller som igår afton då 

hon visat upp sin nya färdighet: att ligga raklång som en planka med kroppens tyngd vilande på tår 

och sträckta armar och sedan böja armarna så att näsan nuddade golvet. (P, s. 216) 

 

Vid samma tillfälle kritiserar hon att ”kvinnor förväntas sitta stilla och brodera”, och menar att 

de istället ska vara i rörelse: ”… ut och rida och promenera i friska luften!”, eftersom ”[f]ör 

mycket stillasittande leder bara till nervsvaghet och dålig matsmältning” (P, s. 217).30 

Charlottas små ”revolter” kan i sin tur ses som frihetsuttryck från de stela och tvingande 

normerna vid hovet. Att ”[e]nvishet och vetgirighet [är] två av Charlottas mest framträdande 

karaktärsdrag” kommer tydligt fram i både hennes handlingar och tankar (B, s. 254). Den något 

okonventionella uppväxten blir ett av fröna som bidrar till hennes frihetslängtan – och 

maktbegär – genom att hon har lärt sig att kvinnor kan nå lika långt som män. Hon har sedan 

barnsben fått utmana strukturerna i samhället och ser därför problematiken i uppdelningen 

mellan könen. 

 

Kampen mot maken 

Ännu en orsak till att Charlottas aptit på makt uppstår – och växer – är förtrycket hon utsätts 

för av maken, hertig Karl. En huvudkonflikt för Charlotta i de tre romanerna är just kampen 

mot maken. På bröllopsnatten behandlar han henne omilt och bryskt och den femtonåriga 

Charlottas drömmar om hur fantastisk denna natt ska vara går i kras (B, s. 63–65). Redan i 

                                                 

30 Ytterligare exempel på ett av Charlottas ”upptåg” är när hon drar med sina vänner för att göra snöänglar, 

sådana som hon gjorde som barn. Detta förvånar tjänstefolket som ”spanade undrande på de fina damerna som 

hickande av skratt låg och flaxade i snön” (P, s. 272–273). 
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början av deras äktenskap har de sina ”duster” där Charlotta tar strid emot hur han behandlar 

henne: ”Den köttsliga samvaron var en sak, den var nödvändig, men i övrigt ville hon inte låta 

honom domdera henne. Hon var inget hjon som han kunde behandla hur som helst.” (B, s. 84) 

Karls konstanta otrohetsaffärer – redan innan de är gifta och genom hela äktenskapet – är inte 

heller något som underlättar deras samliv. Vid ett tillfälle konfronterar Charlotta hertigen 

angående otrohetsaffärerna med orden: ”’Om ni nu föredrar horor framför er hustru kan ni väl 

åtminstone sköta det snyggt’.” För detta djärva yttrande slår han henne på kinden och sparkar 

henne i magen, vilket får Charlotta att förlora barnet hon bär på, ett barn som endast hon och 

Sophie kände till (B, s. 259–260). Under Gustav IV Adolfs förmyndartid behandlades 

kvinnorna vid hovet grymt av männen, med hertigen och hans förtrogne Gustaf Adolf 

Reuterholm i spetsen: ”De [männen] var plumpa mot damerna och roade sig med att sprida 

rykten och förtal om de kvinnor som avspisade dem.” (P, s. 94) Karl möter dock motstånd flera 

gånger från Charlotta vilket irriterar honom, till exempel då hon ber om benådning av sin före 

detta hovdam Magdalena Rudenschöld som blivit anklagad för medhjälp till landsförräderi (P, 

s. 238). Karl är till och med avundsjuk på den omtyckta Charlotta: ”Och trots att det var han 

som hade makten, var det kring hans hustru och syster noblessen slöt sig samman.” (P, s. 292) 

Genom sin popularitet har alltså Charlotta inflytande och makt som Karl inte innehar som 

förmyndarregent. Dels genom makens och andra mäns uppförande runtomkring henne, dels 

tack vare inspirerande berättelser om kvinnor som faktiskt lyckas vinna makt i livet (detta 

återkommer jag till senare i analysen) börjar Charlottas inre maktanspråk växa sig starkare. Hon 

frågar sig själv varför männen är så grymma och vad det är för fel på dem. Män skulle drivas 

”av förnuft, rationalitet och högre tänkande”, men att det inte alltid stämmer visar sig i Sophies 

makes omilda behandling av sin hustru, trots att han älskar henne, och genom hennes egen 

makes häftiga och lynniga humör (B, s. 375). Charlotta påpekar även orättvisan i hur männen 

alltid värderas högre än kvinnor (B, s. 374). Hon börjar drömma om att kunna påverka, göra 

skillnad och faktiskt tro på att hon har någonting att bidra med. Främst inriktas försöken till 

ökad makt på hennes make: 

 

Kronprinsen [Gustav IV Adolf] var omyndig. Det innebar att när kungen [Gustav III] dog, och det 

var såvitt hon kunde förstå bara en fråga om dagar, skulle hertigen bli förmyndarregent. En ilning i 

bröstet av skräckblandad förväntan. Det här var hennes chans. Hertigen var alltför vankelmodig för 

att själv styra ett land, han behövde en starkare vilja vid sin sida. Hon kunde vara honom behjälplig, 

men hur skulle hon få honom att acceptera hennes råd? (P, s. 16) 

 

Här visar Charlotta upp en vilja och tro på att kunna hantera makten väl, vilket hon anser att 

hennes ombytlige make inte kan. I den tredje romanen känner Charlotta till och med frustration 
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och förvåning över hur drottning Fredrika (Gustav IV Adolfs gemål) inte intresserar sig för 

politik, monarkin eller nationen utan istället håller till ”vid hemmets härd” (R, s. 57). Strävan 

efter makt och inflytande blir alltså till slut så självklar för hertiginnan när hon ser hur makten 

missbrukas. Charlotta lyckas dock inte tillskansa sig makten som hon eftersträvar under makens 

tid som förmyndarregent. Karl lägger istället sitt förtroende på Reuterholm, som närmast blir 

den som egentligen styr landet. Hertigen fryser ut Charlotta men hon ger inte upp utan tar till 

andra medel, som ”esprit och humor” (P, s. 91). Bland annat avstår hon från makens supé vid 

ett tillfälle och uppmanar hovdamerna att följa hennes exempel. Istället intar de måltiden i 

hennes våning och damerna klär ut sig till herrar. Charlotta beskriver det ”som om något av 

esprin från Gustavs tidiga regeringsår kom tillbaka” (P, s. 95). Detta ”uppror” är alltså inte bara 

en maktmanifestation mot hertigen – då hon och damerna ratar hans supé för hennes – utan kan 

också ses som en andningspaus och ett tillfälle av frihet från hertigens förtryck vid hovet.31 

Charlottas inre drivkraft växer när hertigen och Reuterholm enligt henne inte agerar strategiskt 

eller för landets bästa, till exempel genom att försämra relationen till fienden Ryssland och att 

planera ett offentligt erkännande av Frankrike som republik: ”En kvinna förväntades vara 

anspråkslös och frukta inblandning i offentliga angelägenheter. Men när enfald så oemotsagd 

fick råda, var det då inte hennes plikt att med sina själsliga tillgångar medverka till att rädda sitt 

fädernesland och bidra med fasthet till de som är svaga?” (P, s. 289–290)32 I den tredje romanen, 

innan avsättandet av Gustav IV Adolf, konstaterar dock Charlotta hur hennes inflytande över 

hertigen har ökat på grund av hans ohälsa (R, s. 19). Kampen mot maken är ännu en faktor till 

att Charlottas maktbegär växer. Äktenskapets – men självklart också det rådande samhällets – 

genuskontrakt är vad Charlotta tar strid mot och utmanar, bland annat genom att: säga ifrån till 

sin make, utföra små ”uppror” eller ”protester” som inte är i enlighet med normerna och som 

han inte uppskattar, vilja bevisa att hon kan bättre än männen och att påverka hertigen när han 

är som mest sårbar. Charlottas agerande kan tolkas som ett ställningstagande mot ett 

genussystem där män och kvinnor ska ha olika roller, därav kan hennes bestörtning över 

Fredrikas ointresse för politik urskiljas. 

 

                                                 

31 Det här sättet att protestera nämner Hellsing i Hovpolitik. Under Gustav III:s styre uteblev hertiginnan och 

hennes svägerska prinsessan Sofia Albertina (och därmed båda kvinnornas uppvaktning) från flera tillställningar 

för att markera sitt missnöje. Frånvaro var för kvinnor ”ett effektivt vapen för politiskt motstånd” då de var 

”hänvisade till de informella politiska arenorna”. Om den högsta aristokratin inte deltog sjönk deltagarantalet 

eftersom inte dennes hov eller uppvaktning kunde delta av solidaritet (Hellsing, 2013, s. 72–75). 
32 När hon dock slutligen lyckas påverka de styrande männen genom en resa till Ryssland för förbättrade 

relationer till landet får hon inte ens följa med (P, s. 371). 
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Barnlös 

Samhället Charlotta lever i har dock tydliga riktlinjer för kvinnor. En av dessa är barnafödande. 

Mannens ätt ska leva vidare och det är kvinnans fel om inga barn föds. Charlottas första 

graviditet blir ett sent missfall, eller en ”missräkning” enligt skvallret och hon blir persona non 

grata vid hovet en tid framöver. Den unga och oerfarna Charlotta vet inte själv vad som hände, 

läkarna hade förklarat henne gravid och hela hovet ville att hon skulle vara det. Hon ber om 

ursäkt men möts bara av förödmjukelse och förebråelser (B, s. 164–168). Under den förmodade 

graviditeten fick hon all uppmärksamhet som kunde tänkas. Hovdamen Matilda Lewenstorm 

beskriver det som att Charlotta ”[m]anipulerade sin omgivning för att inte gå miste om någon 

av den plötsliga framgångens frukter” (B, s. 148). Livet som gravid kvinna vid hovet ger alltså 

större möjligheter att påverka sin omgivning till egen vinning, något som Charlotta utnyttjar. 

Att barn är vägen till makt och frihet för en kvinna framgår med all tydlighet i berättelsen. 

Änkedrottningen Lovisa Ulrika påpekar för Charlotta hur barnafödande är en ”plikt” som en 

senare kan ”skörda frukterna av” och att en måste göra sig ”förtjänt av sin frihet” (B, s. 208). 

Lovisa Ulrika menar att det är Charlottas uppgift att ”förföra” sin make för att väcka hans 

intresse. Först efter att hon fött en tronarvinge kan det bli tal om frihet (B, s. 262). Charlotta får 

återkommande missfall men föder två barn: en dödfödd flicka år 1797 och en pojke år 1798 

som bara överlever i sju dagar (P, s. 406–407 + s. 438–439). Genom att inga barn överlever 

minskar hennes inflytande. Om Charlotta hade fått barn som överlevde till vuxen ålder hade 

hennes potential till makt, inflytande och frihet ha ökat, då hon enligt samhällets rådande 

normer hade utfört sin uppgift som kvinna. 

 

Vänskapen med Sophie och dagboken 

Charlotta och Sophie har en stark och nära vänskap som utvecklas till en kärleksrelation. De 

sover ofta i samma säng och tillsammans kan de dela med sig av sådant de inte berättar för 

någon annan. I ett brev till väninnan skriver Charlotta om sina känslor: 

 

… det är nästan kärlekssymptom. Man säger att kvinnor inte kan känna kärlek för varandra, jag för 

min del tänker inte analysera denna känsla. Om den är mer än vänskap eller mindre kan göra det 

samma, den är alltför behaglig för att jag inte skall bevara den till livets slut. (P, s. 256) 

 

Samma brev ”[avslutas] med en uppmaning att kyssa den fläck som avsändaren själv kysst” 

vilket Sophie även gör. I ett annat brev beskriver Charlotta återigen vänskapen mellan de två: 

”Vår vänskap är något mera fullkomligt, mindre hetsigt än kärlek, men lika stark, och har hela 
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kärlekens utseende; åtminstone tror jag, att om jag hade en älskare, skulle jag inte känna mer 

än jag gör för min kära Sophie – men har du samma känslor?” (P, s. 256–257) Att Charlotta 

har romantiska känslor för Sophie (och att hon vill uttrycka dem) är uppenbart.33  

Även om Charlotta inte lyckas få all den makt hon drömmer om, har hon ändå sin vän. Och en 

väldigt konkret makt hon däremot innehar är den över just Sophie. Sophie, som är grevinna, är 

i beroendeställning till Charlotta vid hovet. Grevinnan är anställd vid Charlottas hov, och även 

om de har en kärleksfylld vänskap kan Charlotta manifestera sin makt över vännen. Charlotta 

har bland annat lätt för att bli avundsjuk och vill ofta att Sophie ska rikta uppmärksamheten 

mot henne. Vid ett av tillfällena då Sophie omsvärmats av prins Fredrik (Gustav och Karls 

yngre bror) irriteras Charlotta och påpekar i vredesmod att hon ska tilltalas med ”Ers höghet” 

och att det är hennes förtjänst att Sophie är vid hovet, nära Fredrik (B, s. 188–189). När Sophie 

vid ett senare tillfälle berättar att hon ska göra en resa i Europa utan Charlotta reagerar 

hertiginnan med panik. Hon hade ”uppmanat Sophie att handgripligen slita hjärtat ur kroppen 

på henne när hon nu ändå hade krossat det” och ”melodramatiskt, som en scen ur en sämre 

roman, slängt sig på golvet och gripit tag i Sophies ben för att hålla henne kvar när hon reste 

sig för att gå”. Charlotta skäms över sitt uppträdande men menar att Sophie är allt hon har ”när 

allt hon värdesatte så grymt drogs undan” (P, s. 441). Detta är precis efter att hon förlorat sitt 

efterlängtade barn år 1798 och hon ser Sophie som den enda ljuspunkten i livet. Att reaktionen 

över att Sophie vill lämna henne blir så kraftfull är alltså inte överraskande. Sophie är den 

person som Charlotta verkligen kan räkna med och ha kontroll över. Utan vännen vid sin sida 

kan hon inte använda den makten och maktlöshet är en förödande situation för Charlotta. 

Men vänskapen mellan de två kvinnorna innebär inte bara en ökad makt för Charlotta, utan 

också en ömsesidig kärlek och frihet. Det är i Sophies sällskap som Charlotta kan anförtro sig 

och vara sig själv, bland annat är det endast Sophie hon vågar anförtro sin dagbok när dess 

säkerhet är i fara (R, s. 98). Och då Sophie och Charlotta inte kan ha ett öppet romantiskt 

förhållande blir Sophies bröder ersättare – ”de näst bästa” – för vännen (P, s. 168 + R s. 229). 

Det är alltså i varandras sällskap de helt kan ge sig hän samt delge den andra det mest hemliga. 

Och genom vänskapen föds dagboken: ”Charlotta hade hittat ett sätt att säga det som föll henne 

in utan att behöva vara rädd för konsekvenser. Det ska bli min dagbok, tänkte hon, skriven i 

form av brev till Sophie. Plötsligt kände hon sig nära väninnan trots avståndet.” (B, s. 120) 

Skrivandet blir en tillfällig frihet – men också ett bruk av makt – från samhällets tvång och 

                                                 

33 Om Sophies känslor för Charlotta se analysen om Sophie. 
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regler: ”I hennes berättelse var det hon som styrde. Under hennes penna förvandlades alla de 

andra till marionetter.” (B, s. 239) Charlotta skriver ner allt hon vill ha sagt, även om det är 

farligt: ”Hon skrev för att bringa ordning i sina egna tankar men också för eftervärlden, för att 

lämna något efter sig. […] Det var farliga ord som aldrig skulle kunna publiceras. Alltför intima 

och avslöjande.” (B, s. 393–394) Dagbokens viktigaste funktion, ett vittnesbörd om samhället 

och förhållanden blir därmed hennes eftermäle: ”Det här var hennes livsgärning. […] I slutet 

av varje månad satte hon sig ner för att redigera ihop sina betraktelser i ett brev till Sophie. 

Brevet var en ren formsak, det här var hennes egen journal och inte ämnad ens för väninnans 

ögon.” Dagboken ska få bli tillgänglig för allmänheten efter Charlottas bortgång och då vara 

”hennes bidrag till framtida generationer” (P, s. 46). Charlotta vill berätta för framtida 

generationer om tiden hon levde i och skrivandet blir därmed ett verktyg att skriva in sig i 

historien, ett verktyg för att skaffa sig makt över historien. 

 

Blåstrumporna 

Änkedrottningen Lovisa Ulrika bannar visserligen Charlotta för att hon inte får några barn, men 

svärmodern uppmuntrar och leder även in henne på den intellektuella frihetsstigen. Charlotta 

beskriver tiden hos sin svärmor som en tid av självständighet och hon minns sin otyglade 

uppväxt: ”Inom Svartsjös ägor fanns en frihet som på sätt och vis påminde Charlotta om hennes 

uppväxt i Eutin. […] Hon botaniserade bland skatterna i änkedrottningens bibliotek. […] Hon 

ägde sin tid. Var kvinna över sig själv.” (B, s. 120–121) Det är hos Lovisa Ulrika som Charlotta 

kommer i kontakt med – eller fördjupar sin relation – till upplysningstidens filosofer och 

författare: Rousseau, Voltaire, och Nordenflycht. Hon hittar inspirerande kvinnor att ta efter, 

som forskaren och författaren Émilie du Châtelet, drottning Kristina, Katarina av Ryssland, 

författaren Madame de Genlis och forskaren Maria Sibylla Merian. Litteraturen blir en viktig 

milstolpe på hertiginnans frihetsstig. Charlotta delar med sig av Lovisa Ulrikas lärdomar till 

Sophie om att ”kvinnor kan, kvinnor kan så mycket mer än vi tror” och genom dessa växer de 

båda kvinnornas frihetslängtan men också en kraft om att de kan lika bra som männen (B, s. 

152). Samtalen med Lovisa Ulrika och frihetstidens efterlevande ideal blir två drivkrafter för 

bildandet av Charlottas och Sophies egna, hemliga salong för kvinnor: Blåstrumporna. Här 

ingår flera vittra kvinnor Charlotta och Sophie känner förtroende för så som poeterna Anna 

Maria Lenngren och Ulrika Widström samt en handfull kvinnor med koppling till hovet. 

Salongen blir en flykt från hertigens förtryck och samhällets krav. Här diskuterar damerna frihet 

och ofrihet, texter från upplysningen och andra ämnen. Vid deras första sammankomst på 
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Rosersbergs slott diskuterar de bland annat Mary Wollstonecrafts A Vindication of the Rights 

of Woman (publicerad 1792) (P, s. 138–144). Däremot splittras sällskapet i slutet av andra 

boken, men de resterande medlemmarna har en sista träff (P, s. 367–371). Blåstrumporna är 

förvisso hemlig för alla andra än de invigda men genom bildandet av sällskapet kan Charlotta 

manifestera sin makt, för sig själv liksom inför kvinnorna i sällskapet. Främst är det dock en 

frihet diskussionerna i Blåstrumporna ger de kvinnliga medlemmarna, då de fritt kan samtala 

om sådant de annars inte skulle få vid hovet eller i samhället. Det blir en kvinnlig separatistisk 

utopi fri från männens samhällsenvälde, en utopi som endast de sammansvurna känner till. 

 

Drottning 

Charlotta drömmer om både makt och frihet berättelsen igenom, men drottningrollen visar sig 

även vara ett fängelse för henne. Hon och Sophie har förberett att resa iväg för att leva 

tillsammans resten av livet, men dessa planer grusas när det visar sig att Karl ska bli kung och 

Charlotta drottning (R, s. 105–106). Två dagar innan kröningen skriver hon följande i sin 

dagbok: ”Allt jag för egen del åstundat är ett liv tillsammans med den jag älskar. Är det så 

mycket begärt? Istället befinner jag mig i en situation jag aldrig eftertraktat. Jag är drottning, 

men jag är också fången.” (R, s. 139) Sett till hur Charlotta eftertraktat makten går det att 

förvånas över hennes reaktion här då hon som drottning kan ha inflytande och makt i mängder. 

Friheten och Sophie väger dock tyngre i Charlottas ”lycklighetsvåg”. Charlotta finner sig 

däremot relativt väl i sin roll som drottning. Hon anser sig vara kompetent, förståndig och att 

folket behöver henne. Vid flera tillfällen funderar hon till och med på att försöka avsätta sin 

make och själv ta tronen: ”[Hon] [f]öreställde sig hur det skulle vara att på allvar ha något att 

säga till om och fann det tilltalande. Nej, hon skulle aldrig fostra egna barn. Men hon kunde bli 

en mor till sitt folk.” (R, s. 230) Charlotta vill göra gott i sin roll som drottning och bildar ”rikets 

första skola för blinda och dövstumma”, en tydlig nick till Johanna (R, s. 151). Däremot slutar 

Charlottas liv i maktlöshet och ofrihet när hon inte får lov att träffa sin Sophie innan vännen 

dör 1816, då Sophie fortfarande tros konspirera för gustavianernas fördel (R, s. 405–406). Detta 

visar på den yttersta maktlösheten Charlotta känner i slutet av berättelsen, skild från den hon 

älskade över allt annat. 

Sophie: Den ambivalenta frihetssökaren 

Uppväxten 

Sophie har, till skillnad från Charlotta, haft en väldigt strikt uppväxt och uppfostran. När 

Sophies bröder uppmuntras att lära sig nya saker för att kunna briljera ska istället Sophies 
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lärdomar användas för männen: ”Sophies uppgift var att lära sig i det tysta, för att kunna 

framhålla andras bildning. Hennes kunskaper fyllde ett enda syfte, att artigt konversera män 

och få dem att känna sig intelligenta. Inte visa vad hon själv kunde.” (B, s. 220) Hon har snörts 

med korsett så länge hon kan minnas, övat upp sin hållning genom att bära en bok på huvudet 

och ständigt kontrollerats av sin moder. Det innebär exempelvis en frihet för Sophie då hon får 

springa fritt tillsammans med Charlotta, precis under näsan på modern, på båten som ska ta de 

nyblivna vännerna till Stockholm för det åstundande hertigbröllopet. När Charlotta påpekar hur 

vackra händer – liljevita och lena – Sophie har i jämfört med hennes egna nariga säger Sophie 

att ”[j]ag är en vacker tavla, men den är målad av min mor” (B, s. 19–20). Korsetten och 

barnafödandet ger henne senare ständiga ryggsmärtor vilket gör att hon inte klarar av 

ansträngningar för kroppen. Det är även Sophies far som bestämmer vem hon ska gifta sig med, 

oavsett om Sophies hjärta brinner för prins Fredrik. Hennes syfte som dotter är att vara till gagn 

för familjens intressen: ”Hon var hans dotter och hennes uppgift var att genom giftermål stärka 

familjens ställning, både ekonomiskt och genom allianser med andra adelssläkter. […] Hela 

hennes uppfostran hade varit ämnad för det.” (B, s. 46) Sophies uppfostran har alltså varit en 

krävande miljö med tydliga ideal som hon ska leva upp till. Hon är som kvinna hänvisad till 

”den kvinnliga symbiosen” där hon ska kontrolleras och formas, medan hennes bröder får njuta 

av ”den manliga friheten”. Sett till hur familjen behandlar Sophie framstår hon som en bricka i 

ett spel där hon inte har någon egen makt. Uppväxten och familjeförhållandena är betydande 

anledningar till Sophies frihetslängtan och hennes vilja att ta makten över sitt eget liv. 

 

Äktenskapet 

Familjen (det vill säga fadern) beslutar att gifta bort Sophie med greve Adolf Ludvig Piper. 

Hennes affär med prins Fredrik har inte gått helt obemärkt förbi och accepteras inte av Gustav 

III eller hennes familj trots Charlottas medlingsförsök. Slutligen stödjer inte ens Charlotta 

Sophies önskan om ett äktenskap med prinsen. Fredrik ber till och med Sophie att rymma 

tillsammans med honom vilket kungen får reda på. Flyktförsöket avstyrs och Sophie tvingas 

gifta sig med greve Piper. Sophie känner dock bara avsky inför sin framtida make och menar 

att hon ”[a]ldrig […] säger ja till den fjanten” (B, s. 217). Charlotta försöker trösta sin vän med 

att säga att ”[h]an verkar trots allt inte vara så svår att tas med” och att Sophie kan fortsätta livet 

hos henne vid hovet. Vidare fortsätter Charlotta ge tröst åt vännen med att hon möjligen kan 

”hitta en ny kärlek vid hovet efter att [hon] har fött honom ett par barn”. Charlotta påpekar att 

det inte spelar någon roll vad Sophie anser utan att det är hennes ”familjs framtid [som] står på 
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spel” eftersom hela Sophies släkt drabbas ifall familjen hamnar i onåd hos kungen. Sophie 

ifrågasätter däremot om det i själva verket är hennes ansvar att se till att släkten inte hamnar i 

onåd: ”’Är det verkligen mitt ansvar? Har jag inte rätt att se till min egen lycka?’” (B, s. 217–

218) Innan bröllopet orkar Sophie inte längre strida för sin sak och överlämnar alla bestyr till 

modern: ”Hon hade försökt ta sitt öde i egna händer. Och nu skulle hon sona sitt brott.” Hennes 

högt älskade bror Axel kommer inte med några uppmuntringar utan menar att Piper är deras 

”räddare”, att hon ska vara ”tacksam över att Piper friade” och att ”’[s]läktens heder går före 

personlig lycka, syster’”. Sophie tänker dock bestämt att hon aldrig kommer kunna respektera 

eller älska greve Piper på grund av att han gifter sig med henne mot hennes vilja (B, s. 264). 

Äktenskapet blir heller inte lyckligt, Piper utövar all den makt han kan i egenskap som make. 

Sophie tvingas stanna på Engsö (makens fideikommiss) i början för att ”ta igen det som enligt 

honom försummats i hennes utbildning” medan han åker tillbaka till Stockholm och hovet. På 

Engsö ska Sophie lära sig allting en husfru behöver kunna (B, s. 289). Det visar sig dock att 

makens tilltänkta straff snarare bli någonting positivt för Sophie: 

 

Det var tänkt som en bestraffning, ett sätt att ta högfärden ur henne. Men hon hade i hemlighet börjat 

uppskatta lektionerna i att ta hand om ett hushåll. Till sin förvåning fann hon det tillfredsställande 

att arbeta med händerna, att ta i och göra något nyttigt för en gångs skull. […] För första gången 

sedan tidig barndom gick hon okorsetterad med en ilande värk i rygg och nacke som straff. Hennes 

kropp var inte van att hålla sig upprätt av egen kraft. Trots det förundrades hon varje dag över 

frihetskänslan det gav henne. Hon tog trapporna ner till bottenvåningen med två steg i taget, inte för 

att hon hade bråttom utan bara för att hon kunde. (B, s. 289–290) 

 

Sophie lyckas alltså hitta en frihet i det avsedda fängelset, ett utrymme fritt från hovets och 

samhällets yttre krav. Som husfru är det hon som utövar makten i makens frånvaro och kan få 

en självständighet i att exempelvis arbeta med den annars åtsnörda och stillasittande kroppen, 

samt att kunna röra sig som hon vill och kan inom godset. Även om Sophie lyckas finna 

tillfällen av frigjordhet i äktenskapets fångenskap kan det förtryck som Adolf Ludvig utsätter 

henne för inte nog betonas. Han har förvisat henne till Engsö, ”använt deras lille son som 

utpressning för att tvinga henne till underkastelse” (det vill säga vägra låta henne ta med sonen 

till hovet). Först när deras ”överenskommelse” är infriad – när hon har fött ”den andre sonen 

som skulle garantera svärdslinjen om något hände deras förstfödde” – är hon fri att göra som 

hon vill (P, s. 302). Sophie har dock kluvna känslor när maken dör. Hon har hatat maken så 

innerligt genom åren men på hans dödsbädd är det hon som tar hand om honom och får höra 

hur han i alla dessa år har älskat henne men ”efter bröllopet, när han insåg hur djupt hon faktiskt 

föraktade honom” endast ville hämnas. Adolf Ludvig ber om ursäkt och Sophie säger att hon 

förlåter honom. Efter att maken har avlidit undrar hon om hon kanske själv ”borde ha bett om 
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hans förlåtelse” (P, s. 302–303). Medan Charlottas kamp mot sin make främst är en maktkamp 

handlar Sophies strid mot sin make om frihet. Hon leds från ett fängelse, familjehemmet, till 

ett annat, äktenskapet. Att en ”längtan till frihet” är universell för alla människor blir tydlig i 

Sophies fall, för det Sophie drömmer om är att kunna styra sitt eget liv. Friheten från sin make 

får hon dock först när hon har utfört sin kvinnliga plikt, att föda honom manliga arvingar.  

 

Förgänglighet och missbruk 

Efter alla barnsängar och påfrestningar på kroppen börjar Sophies utseende förändras, något 

som påverkar hennes mentala hälsa. Sophie beskriver det själv som att ”[h]ennes skönhet var 

hennes kapital, utan den var hon inget” och hur ”[s]könhet var flyktig” (P, s. 254–255). Hennes 

bekymmer över åldrandet återkommer i den tredje romanen, då hon vid ett tillfälle önskar att 

ansiktet vore ”en mask” eller ”en maskeradföreklädnad” som kunde dras av och ”blotta det 

ungdomliga köttet därunder” (R, s. 12). 

Flera ur hennes familj dör under en kort period – först hennes far 1794, sedan maken och dottern 

Hedvig 1795 (den yngsta dottern Charlotta dör också några år senare, 1798) – vilket bidrar till 

att Sophie drabbas av en djup melankoli. Att inte kunna kontrollera livets förgänglighet (både 

i hur hon åldras och hur människor hon älskar avlider) ger förstås en känsla av maktlöshet. 

Sophie funderar återkommande på hur det skulle kännas att dö och bli ”[b]efriad från det här 

livets smärta” (R, s. 36). Och som ett sätt att hantera sorgen och sina negativa tankar börjar hon 

därmed ta mer av det opium hon blivit ordinerad mot sin kroppsliga värk.34 Drogen blir ett sätt 

för Sophie att fly undan verkligheten. Denna flykt kan ses som ett ögonblick av frihet, frihet 

från alla de påfrestningar och bördor Sophie utsätts för i livet. Men snarare innebär drogen det 

motsatta, och stärker bara hennes känsla av vanmakt då hon inte har kontrollen över hur hon 

lever. Sophie tar beslutet att avstå från opiumet då ”hon inte längre ville mildra smärtan på 

bekostnad av sitt känsloliv, att hon ville vara närvarande i livet, inte vandra runt som en levande 

död” (R, s. 80). Drogen blir alltså ännu en instängdhet, som gör att hon inte kan leva fullt ut. 

Sophie finner alltså att livet fortfarande är värt smärtan, väljer livets frihet framför drogens – 

                                                 

34 I opiumets rus får Sophie en förhöjd bild av verkligheten, hennes smärta och ångest dämpas och ett lugn 

infinner sig som hon inte kan finna i den verkliga världen (för två exempel på effekterna opiumet har över 

Sophie se: P, s. 301 och R, s. 13). 
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och dödens – fängelse. Genom detta beslut tar hon makten över både sig själv och ett beroende 

som kunde ha lett henne till den slutgiltiga vilan.35 

 

Vänskapen med Charlotta och frihetslängtan 

Att Sophie och Charlotta har en mycket nära relation som med tiden blir ett kärleksförhållande 

har redan konstaterats. Charlottas tillgivna känslor för Sophie går inte att ta miste på, men 

Sophies känslor för Charlotta är mer ambivalenta och hon tvivlar ofta på hur hon själv känner. 

Vid ett tillfälle då Charlotta ger Sophie massage för den onda ryggen börjar de prata om 

kärleken de känner för varandra; och Charlotta vill att Sophie ska lova att älska henne till sitt 

sista andetag. Sophies svar blir då: ”’Du har min kärlek, älskade. Men du måste vara beredd att 

dela den med andra.’” Efter detta svar är Charlotta märkbart besviken (P, s. 98). Problemet som 

Sophie ser i deras relation är just att Charlotta är krävande, svartsjuk och att hon förväntar sig 

att Sophie ska finnas till hands. Detta är också någonting som har vuxit fram – eller uppenbarat 

sig – med åren: ”Deras vänskap hade varit sådan, sublim. Så när uppstod den första sprickan, 

när tänkte hon för första gången att Charlotta var krävande, gnällig och självupptagen?” (P, s. 

257) Sophie har andra i sin närhet som hon också älskar: sina barn och sin älskare baron Evert 

Taube. Charlotta vill sätta sig själv i första rummet, att det är hon som ska betyda mest för 

Sophie men ”Sophie ville inte jämföra Charlotta med sina barn och Evert, hon behövde dem 

alla och hade svårt att fördra väninnans svartsjuka” (P, s. 258). Charlotta har det återkommande 

problemet att hon inte kan släppa Sophie, även om hon har stunder då hon inser att ”hon måste 

släppa greppet, ge Sophie hennes frihet för att kunna behålla henne” eftersom ”[k]ärlek dog i 

bur” (P, s. 372). Dock släpper hon inte greppet tillräckligt för att Sophie ska känna sig tillfreds. 

Sophie vill i slutet av andra romanen göra en resa i Europa tillsammans med sin älskare Evert 

istället för att resa med Charlotta: ”’Nej, min vän, jag har givit dig nästan hela mitt vuxna liv. 

Det är hög tid för mig att finna min egen lycka.’” Charlotta blir förkrossad och ställer till en 

scen (P, s. 440–441).36 Vid avfärden med Evert känner Sophie lättnad: 

 

Hon ville inte såra, men kärlekens pris hade blivit alltför högt. Sann vänskap borde vara lätt som en 

bäck med friskt vatten, bygga på välvilja och givmildhet, men Charlotta begärde ständigt nya 

uppoffringar. Men jag då? frågade sig Sophie allt oftare. Kan jag inte kräva någonting, räknas jag 

inte alls? Hon var tvungen att skära av bandet som knöt dem samman. […] Hon hade slagit sig loss, 

kapat alla bojor. Hon var fri. (P, s. 445–446) 

                                                 

35 Beroendet är dock svårt att bli av med och Sophie fortsätter att använda opiumet mot sin nedstämdhet (se 

exempelvis R, s. 225). 
36 Denna scen tas även upp i analysen om Charlotta. 
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Vänskapen med Charlotta innebär alltså inte bara tillgivenhet för Sophie, utan det finns ett tvång 

och en ofrihet hon vill bli befriad från. Då Sophie genom hela livet har levt i en instängdhet – 

först i uppväxten och sedan i äktenskapet – är hennes frihetsbehov stort. I relationen med 

Charlotta hamnar Sophie i samma situation som hon alltid har gjort: ofri och styrd av någon 

annans anspråk. Därför ser Sophie ingen annan utväg än att tillfälligt klippa vänskapsbanden 

för att få en andningspaus. I och med resan får Sophie äntligen vara oberoende och fri. 

 

Den slutgiltigt maktlösa ofriheten 

Även om Sophies högsta önskan är frihet – och att det därför borde vara den som är första 

prioritet – vill hon ändå i den tredje romanen tillskansa sig makten. Visserligen tackar hon nej 

till Charlottas (som nu är drottning) erbjudande om att bli överhovmästarinna vid drottningens 

hov, då hon fortfarande prioriterar ”friheten att komma och gå som hon ville” även om denna 

position är ”den högsta befattning en kvinna kunde ha vid det svenska hovet med en excellens 

rang och generals lön” (R, s. 143). Som överhovmästarinna skulle Sophie kunna ha mycket 

inflytande och makt men fortfarande lyda under Charlotta. Sophie har istället andra 

maktambitioner.37 Hon vill återinföra prins Gustav, sonen till den avsatte kungen Gustav IV 

Adolf, som tronarvinge; inte bara för att hon är gustavian utan också för att hon hoppas att 

familjen ska bli ännu mäktigare genom ett äktenskap mellan hennes barnbarn Magdalena och 

prins Gustav (R, s. 146). Hennes planer att återinföra prins Gustav som tronarvinge skulle ses 

som landsförräderi och försök till statskupp enligt riksdagen som nyligen valt Karl XIII till 

kung och den danske prinsen Karl August till tronarvinge. Att vara gustavian som Sophie i 

dessa år, precis efter statskuppen 1809 och den franska revolutionen tjugo år tidigare, är alltså 

inte ofarligt och inte heller någonting som man talar om öppet. Sophie börjar istället, 

tillsammans med brodern Axel som delar hennes åsikter, kontakta och samla sympatisörer för 

att organisera gustavianerna. Hon ser sig själv som ”en mycket mäktig kvinna” genom att hon 

är ”drottningens förtrogna” och tänker använda det till sin fördel (R, s. 146). Men samtidigt 

som Sophie och Axel organiserar gustavianerna grupperar sig deras motståndare – 

revolutionärerna – som skriver smädesskrifter om Sophie och Axel.  

Gustavianerna samlas och Sophie blir den som leder deras möten: framför fakta, leder 

diskussionen och fördelar arbetsuppgifterna (R, s. 156–161). Hon kallar sig själv i tanken för 

                                                 

37 Och ambitioner som skulle vara livsfarliga för Charlotta om Sophie hade blivit överhovmästarinna. 



 
24 

”härförare” och är ”full av kampvilja och tillförsikt” (R, s. 160). Allting går dock inte som hon 

har tänkt sig då hon inte ens lyckas få stöd från kungaparet Gustav Adolf och Fredrika. Utan 

deras stöd är Sophies planer utsiktslösa (R, s. 196). Sophie ger därför upp dessa försök och 

lämnar politiken. Hon har däremot inte glömts bort av sina motståndare. Revolutionärerna har 

fått folket med sig mot gustavianerna och när den nyblivne kronprinsen Karl August hastigt dör 

är det Axel och Sophie som pekas ut som skyldiga. Alla ryktena och förtalet kommer allt 

närmare Sophie: ”Axel och Sophie smädades när de for genom staden i sin kaross med den 

grevliga kronan på taket, det hände att folk kastade dynga på deras livréklädda lakejer”, till och 

med hennes tjänstestab drabbas av hot och förolämpningar som ”rävslickare”. Syskonen kallas 

för just ”räfvarne” och Sophie för ”räfvinnan” eller ”räfvhonan” i Nya Postens nidvers och de 

beskylls för att ha förgiftat Karl August. Sophie är oskyldig men beskyllningarna från 

allmänheten tar hårt på henne och hon vågar bland annat inte träffa Charlotta med rädsla för att 

vännen också ska utsättas (R, s. 351–355). Smädelser räcker dock inte för folket. När 

kronprinsens liktåg är i Stockholm, nära slutdestinationen Stockholms slott, lynchas Axel von 

Fersen till döds. Sophie blir tvungen att fly i all hast, utklädd till piga. Väl i säkerhet hos en 

annan grevinna ser Sophie hur alla händelserna har tärt på henne: 

 

Då dörren stängdes och hon var ensam satte hon sig framför spegeln vid toalettbordet, betraktade 

utan att riktigt känna igen sitt ansikte, strök med fingrarna över rynkor hon aldrig förut sett. När hon 

knöt upp sjaletten följde håret med. Hon lutade sig närmare spegeln. På den bleka, kala skallen 

trängde fjunigt stubb fram som fina snöflingor. Hon hade blivit vithårig under natten. (R, s. 399–

400)  

 

Sophie förlorar i slutet nästan allt hon håller kärt: sin frihet, makten, sitt anseende och utseende, 

brodern och Charlotta. Sophie blir visserligen frikänd från anklagelserna om giftmord men 

folket ser henne ändå som skyldig; det är för farligt för henne att besöka Stockholm under de 

sista levnadsåren och hon får inte träffa Charlotta (R, s. 405). Sophies ambitiösa maktförsök 

slutar alltså i tragedi där hon står ofri och maktlös. Ryktena om henne blir dödsstöten som hon 

inte kan försvara sig mot. 

 

Johanna: En kamp för ett friare liv 

Tjänstehjonets maktlöshet och styrkan en röst kan inneha 

Johanna börjar sin historia som namnlös, föräldralös, stum och lägst i rang av slottets 

tjänstehjon. På grund av att Johannas utseende sticker ut, med det sprakande röda håret och de 

gröna ögonen, undviker människor henne och ser henne som ”något slags oknytt” eller en 
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”häxunge” (B, s. 72). Detta ger henne en ”outsider”-status bland tjänstefolket. I början av 

berättelsen minns hon inte sitt namn och har två distinkta minnen: ett lyckligt och ett 

fruktansvärt. Det lyckliga är ”en leende kvinna, en varm famn, en mjuk hand på kinden”. Det 

fruktansvärda är hur hennes mor (som var prostituerad) har samlag med ”råbarkade män”. 

Johanna försöker stoppa det genom att skrika ”[s]luta! Lämna henne ifred”, men istället våldför 

sig männen då på henne: ”En hand som tvingade upp hennes mun och sedan något stort och 

hårt som trycktes in i den. […] Hon kunde inte andas. Någon skrattade hest och munnen fylldes 

av något varmt och kladdigt. […] ’Mor’, snyftade hon. Ljudlöst. För inte ett ord kom över 

hennes läppar.” Efter detta kan hon inte tala. Modern lämnar in sin dotter på slottet och sedan 

dess har Johanna inte sett henne (B, s. 89–90). Det föga smickrande smeknamnet ”Pottungen” 

får Johanna på grund av det arbete hon gör på, att tömma och rengöra slottets alla pottor: ”Det 

var så hon blev Pottungen, flickan som tog hand om andras skit. Gjorde som hon blev tillsagd. 

För att hon inte hade något annat val. Och inte kunde säga ifrån.” (B, s. 72) Eftersom Johanna 

är stum kan hon inte opponera sig och vågar inte heller på grund av sin unga ålder och ställning. 

Ingen känner heller till hennes riktiga namn. Lisen, en äldre flicka som också arbetar på slottet, 

blir Johannas första auktoritet som både är hennes beskyddare och plågoande. Som beskyddare 

kan Lisen vara hjälpsam när Johanna råkar i trångmål (se exempelvis B, s. 130). Men Lisen är 

också grym mot flickan: lägger de hemskaste arbetsuppgifterna på henne och kräver en del av 

gåvorna Johanna får av Charlotta (se B, s. 72 + 173). 

Hertiginnan blir Johannas andra främsta auktoritet. Eftersom Charlotta till en början har svårt 

att sova om nätterna får Johanna till uppgift att hålla henne sällskap och ha pottan i beredskap, 

hon är som sagt ändå stum och utgör inget hot. Charlotta, som är uttråkad och inte har Sophie 

till hands, börjar umgås med Johanna: lära henne franska samt att läsa och skriva. Det Johanna 

får lära sig hos hertiginnan blir en viktig fördel och ett sätt att påverka (se exempelvis B, s. 320 

+ 338 och R, s. 150).38 Johanna beskriver själv Charlotta som ”en mäktig beskyddarinna”, då 

hon tack vare henne slipper de värsta arbetsuppgifterna, latrinerna (B, s. 190).39 Hertiginnan 

gör henne slutligen till kammarjungfru, en position ”som man som källarbarn inte ens vågade 

drömma om” vilket gör att Johanna börjar tro att ett annat, bättre liv är möjligt (B, s. 231). Vid 

sin plats som hertiginnans ”hjälpreda”, sällskap och senare kammarjungfru får Johanna se 

många händelser utspela sig som hon inte borde få se och skulle kunna råka illa ut på grund av 

                                                 

38 Johanna väcker Charlottas sympati som sedan övergår i ett engagemang och en omtanke (B, s. 266). 
39 Ingen av tjänstefolket vågar heller ge sig på Johanna och hon får nya finare, speciellt uppsydda kläder (B, s. 

190–191). 
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den farliga informationen. Bland annat får hon höra, när drottning Sofia Magdalena kommer på 

besök hos hertiginnan, att kung Gustav III inte vet hur han ska få sin hustru gravid (B, s. 222–

224). Hon bevittnar även hur Gustav III skiljer sig från sin drottning och låter gifta bort henne 

med hovstallmästaren Adolf Fredrik Munck för att de ska kunna frambringa honom en arvinge 

(B, 305–310). Vid båda gångerna förklarar Charlotta att Johanna är stum och därför inte utgör 

något hot vilket gör att hon slipper undan. Vid det andra tillfället är dock Johanna inte stum 

längre vilket gör att hon omöjligt kan berätta denna nyhet för hertiginnan utan risk för sitt liv 

(B, s. 311). Hon återfår sin röst efter att ha bevittnat Stina Persdotters avrättning tillsammans 

med Lisen. När Stinas huvud hålls upp för att beskådas av allmänheten känner Johanna igen sin 

mor och yttrar samma ord som förut hade varit hennes sista: ”Sluta! Lämna henne ifred!” (B, 

s. 279–281) Den återfunna rösten och de återfunna minnena innebär förstås en ny sorts makt 

för Johanna. Hon är inte längre försvarslös, minns vem hon är och kan stå upp för sig. Däremot 

innebär rösten också en risk som gör att hon inte fullt ut kan bruka sin nyfunna makt och frihet 

(se exempelvis B, s. 288). Ifall hon berättar för Charlotta att hon kan tala efter allt hon har 

bevittnat mister hon antagligen både sin plats och sitt huvud då hon känner till hemligheter som 

inte får komma ut. 

I slutet av romanen får hertigen upp ögonen för Johanna. Hon är jungfru, stum och oskuldsfull 

vilket lockar honom.40 Hertigen hittar på en historia (att Johanna ska få en tjänst på en annan 

plats för en tid) för att lura sin hustru att avvara Johanna ett tag. Charlotta frågar Johanna om 

hon vill resa och får ett jakande svar (B, s. 380–382). Johanna är upphetsad över att få 

uppmärksamhet från kungligheterna vilket gör att hon tackar ja. Under sin tid hos hertiginnan 

har hon även behandlats väl och upptäckt en ny syn på livet genom allting hon lärt sig – en 

nyfikenhet – vilket också kan ses som en anledning till att hon vill åka. Men detta slutar givetvis 

i en tragedi för Johanna. Hon blir kidnappad, instängd i fyra dagar, drogad och därefter utnyttjad 

sexuellt av flera män, däribland hertigen (B, s. 387–392). Efter detta lämnas hon ute på gatan, 

enligt männen förbrukad och oanvändbar. Johanna skrivs in på spinnhuset där minnena från 

gruppvåldtäkten hemsöker henne. Hon tas in på förhör hos polismästaren då hon ”skrikit och 

rabblat […] förfärliga anklagelser mot högt uppsatta personer i vårt rike”. Polismästaren kräver 

svar från henne. Johanna kommer först inte på något att säga, skyller på feber men lyckas inte 

komma undan med det. Därefter bygger hon upp ett mod och säger: ”Jag har det i blodet. Är 

dotter till Stina Persdotter, horan som nackades för barnamord för något år sedan om 

                                                 

40 Han anser att dessa egenskaper kan hjälpa honom i de frimurarritualer han och hans frimurarbröder utför, 

genom ritualerna anser Karl att han kommer kunna se in i framtiden och ifall han kommer bli kung en dag. 
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polismästaren minns? Om herrn är sugen kan han få rabatt…” och senare: ”Sanningen är att jag 

är en sköka och en horas dotter som har legat sjuk i en feber som jag säkerligen väl förtjänat. 

Och att den dagen en sån som jag får träffa kungen och hertigen, det är dagen då de stumma 

börjar tala.” Efter dessa två uttalanden låter polismästaren Johanna gå (B, s. 404–407). Johanna 

visar vid det här tillfället hur hon kan ta kontroll över situation. Trots sin utsatthet, övergreppen 

och trauman låter hon rösten bära för att nå friheten med livet i behåll. Hon lyckas övervinna 

de fruktansvärda minnena och ta kontrollen – makten – över sitt liv. Det förgångna ska inte få 

styra hennes framtid, utan det ska hon göra. 

 

Äktenskapets nedtyngande boja och friheten i att ha något eget 

I den andra romanen arbetar Johanna som piga på värdshuset Baggen (som drivs av vännen fru 

Boman) och kämpar för att försörja sig själv och sonen Nils (resultatet av hertigens våldtäkt i 

slutet av första romanen). Hon blir erbjuden att utföra vissa tjänster av kopplerskan Lilja och 

accepterar slutligen för att kunna dryga ut kassan. Det är dock vid ett av dessa tillfällen som 

hon träffar läkaren och skribenten Filip Munter. Filip har kontaktat Lilja eftersom han har fått 

upp ögonen för Johanna. När de väl ska ha samlag vill Filip däremot inte gå igenom med det: 

”’Det går inte, det var inte så här jag tänkte mig det.’” (P, s. 52) Efter detta fortsätter de två att 

träffas, men bara för att samtala med varandra. Han är intresserad av Johannas liv och hon får 

berätta om sina mödor och om sonen hon oroar sig för som inte passar för kroppsarbete utan är 

mer lämpad för pennan (P, s. 64–67).41 Filip önskar mer av Johanna men för Johanna är intimitet 

avskräckande efter alla trauman, även om hon har starka känslor för Filip, samt att ”[b]ördan 

av alla hemligheter tyngde” (P, s. 108). När Johanna blir erbjuden att flytta in med honom och 

vara hans älskarinna vill hon inte det då hon ser det som ”ett liv i synd”. Istället för att vara 

beroende av honom vill hon att han ska hjälpa henne att öppna en roddarverksamhet genom ett 

lån och Filip går med på att hjälpa till (P, s. 109–111). För med en egen verksamhet förblir 

Johanna sin egen och fri. Senare i romanen efter mycket slit är lånet avbetalat, hon äger sin 

egen båt och ”kunde utan dåligt samvete tillåta sig en ledig dag, hon tjänade en tredjedel av 

intäkterna utan att röra ett finger” (P, s. 267). Genom roddverksamheten träffar hon också pigan 

Pina, en redig sjömansänka, som blir hennes närmaste vän. 

                                                 

41 Filip bjuder in henne och sonen till Djurgården på picknick där Nils får visa för Filip vad han kan. Genom 

detta får Nils öva upp sin skrivkonst och tilldelas en tjänst på ett tryckeri med Filips hjälp (P, s. 73). 



 
28 

Johanna och Filip gifter sig till slut och får en liten dotter, Stina. Giftermålet ger visserligen en 

ny trygghet samt ett liv där hon och barnen inte behöver svälta, men samtidigt passar hon inte 

in i Filips borgerliga värld och känner sig isolerad. Filip har nu blivit hennes förmyndare. 

 

Johanna visste att hon var en besvikelse. Filip hade trott att hon kunde inrätta sig i hans borgerliga 

leverne, men hon passade inte in, var alltför kantig och fåordig och visste inte att föra sig. Hon hade 

ingenting att tillföra om matlagning, sömnad och inredning i konversationen med fruarna och 

inbjudningarna hade blivit färre och färre för att så småningom helt upphöra. […] den kur hon 

behövde var sällskap, hon var inte van att gå ensam, hade hela sitt liv haft fullt av folk omkring sig. 

Hon saknade Pina, fru Boman och den råa med hjärtliga gemenskapen bland rodderskorna, men 

visste att det var lönlöst att be om Filips tillstånd att träffa dem. (P, s. 349–350) 

 

Det äktenskapliga samlivet blir allt mer ansträngt och kärleksfattigt, Filip bestämmer mer och 

mer över Johanna och hon får reda på att han har sålt hennes roddverksamhet på grund av 

bristande inkomster. Johanna protesterar med att: ”’Men den var min, den var allt jag hade’” 

men Filip slår bort det och pekar på sin husfaderliga rätt (P, s. 388). Efter att ha förlorat det hon 

kämpat för så länge känner hon sig tom och maktlös: 

 

I hela sitt liv hade hon längtat efter något eget. Hon hade slitit som ett djur för att bygga upp 
roddverksamheten. Och ändå låg hon nu här med två tomma händer. Allt var hans, att bruka bäst 

han ville. Till och med hennes kropp. Hon ägde ingenting och inget hade hon att säga till om. (P, s. 

388–389) 

 

Kontrasterna mellan hennes nya inrutade liv och hennes vänners blir allt tydligare.42 ”[Johanna] 

hade gift sig upp i världen, men vart hade det fört henne och hennes flicka förutom till den 

ensligaste ensamhet. […] Hon hade trott på Filip när han lovade henne frihet, men hade låst in 

henne, slängt iväg nyckeln och fortsatt med sitt. Fått hennes son att vända sig ifrån henne […]” 

(P, s. 424–425). Filip beslutar att de ska åka till Greifswald i Svenska Pommern för att pröva 

lyckan men i vagnen på väg från Stockholm konfronterar Johanna sin make: ”’Du satte en ring 

på mitt finger och tog det enda jag ägde i pant […] Min frihet, båtarna och rodden – allt som 

har viktigt för mig.’” Hennes konfrontation leder till ett bråk där Johanna deklarerar att hon 

lämnar honom tillsammans med Stina, vilket hon också gör (P, s. 434–435). Äktenskapets 

trygghet och Filips löften om friheten ger inte det Johanna hade hoppats på. Hon, som hunsats 

hela livet, värdesätter sin frihet och egenmakt för att högt för att kunna fortsätta bära 

äktenskapets boja. Här delar Johanna både en längtan till makt, som Charlotta, och en längtan 

                                                 

42 Pina och fru Boman har startat upp en lyckad krog, Glada tackan, som också har en koppleriverksamhet där de 

som jobbar där får bra betalt och aldrig tvingas till att utföra några sexuella tjänster de inte vill genomföra. Och 

rodderskorna Johanna arbetade med förut har sammanslagit sina verksamheter. 
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efter frihet, som Sophie. Makten handlar däremot snarare om att kunna bestämma över sitt eget 

liv, vilket kan likställas med frihet. Till skillnad från Charlotta och Sophie lyckas Johanna bryta 

upp från ofriheten äktenskapet ger. Den värld Filip har gett Johanna passar hon heller inte in i. 

Hon hör samman med Pina och fru Boman på Glada tackan, där de skapat sig egna och fria liv. 

Det är också till Glada tackan Johanna beger sig med sin dotter för att få livet hon drömt om. 

 

Röstliga resurser och en ljus framtid i sikte 

I den tredje romanen driver Johanna och Pina den framgångsrika Glada tackan tillsammans.43 

Filip kommer dock tillbaka till Stockholm och än en gång in i hennes liv. Johanna och Filip 

börjar en långsam försoning där han återförenar henne med Nils. Krogen Johanna driver är 

däremot ingen trygg plats. Vid ett tillfälle tränger sig berusade soldater in och våldtar Johannas 

dotter Stina. Efter övergreppet är dottern som förändrad: ”Borta var den sprudlande unga 

flickan med drömmar om att göra sig sin lycka på scenen, i hennes ställe en stum, sorglig spillra 

till liv.” (R, s. 129–130) Johanna ser förtvivlat hur hennes eget liv upprepas i dotterns men hon 

förstår också varför dottern inte talar: ”Det var av samma anledning som hon själv varit tyst 

under större delen av sin barndom: för att inte synas.” Johanna kan dra paralleller till sitt liv, 

alla de lögner hon sagt för att dölja det förflutna och de gånger hon inte kunnat säga sanningen 

eller vad hon tyckte (R, s. 152). Hon är efter alla dessa år, på något sätt fortfarande stum. Stina 

återfår dock sin röst efter att Johanna trevande har öppnat upp om sitt traumatiska förflutna för 

dottern (R, s. 173–174). Det ouppklarade förflutna hemsöker Johanna genom dottern men hon 

lyckas övervinna sina hinder för att läka dottern men också sig själv. Hon behöver få någonting 

som liknar ett avslut på de traumatiska händelserna från barndomen och när hon berättar för 

dottern har hon påbörjat en sådan process. Genom att Johanna tar kontroll över sitt hemska 

förflutna visar hon att dåtiden inte ska få hålla henne ofri och att det är hon som har makten att 

skriva sin egen historia, oberoende av vad som har skett. Johannas liv må ha varit fyllt av 

motgångar och fruktansvärda händelser men trots detta slutar berättelsen om henne lyckligt. 

Hon och Filip når en definitiv försoning där han för sig själv lovar ”att aldrig ignorera hennes 

synpunkter mer” (R, s. 340).44  

 

                                                 

43 Hon har lagt äktenskapet med Filip tio år bakom sig, ändå kan hon sakna den lyckliga tiden de hade i början, 

men nu vet hon att hon inte tänker lägga sin lycka ”i andras händer” (R, s. 41). 
44 I det avslutande kapitlet om Johanna är hon, Filip och Stina på väg till Ystad där de ska bygga upp ett nytt liv 

tillsammans (R, s. 402–403). 
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Slutsatser och diskussion 

Här vill jag återvända till frågeställningarna rörande den tematiska analysen som ställdes upp i 

inledningen, det vill säga: hur de tre kvinnorna skaffar sig makt och hur den påverkar dem, samt 

hur deras frihet påverkas av en ökad makt? Min analys har visat att både kvinnor i lägre ställning 

(Johanna) och i högsta skiktet (Charlotta, Sophie) brottas med liknande problem rörande makt 

och frihet i romanerna, men på olika sätt.  

Charlotta lyckas på många sätt skaffa sig makt, bland annat genom Sophie där Charlotta genom 

sin hertiginna-status är den som är auktoriteten. Sophie ser ofta Charlotta som krävande och 

känner sig ofri vid flera tillfällen där Charlotta utövar makten över henne. Ett ytterligare sätt 

som Charlotta får makt är hennes separatistiska salong Blåstrumporna där kvinnorna kan 

diskutera fritt utan samhällets krav och männens dominans. Visserligen är salongen hemlig och 

därför ingen offentlig maktmanifestation, men inom salongen har Charlotta en klar 

maktposition då det är hon som är ledaren. Salongen innebär en ökad makt för alla kvinnorna i 

salongen – inklusive Charlotta – då det bara är de som känner till Blåstrumporna och att det är 

vid sammankomsterna som de bestämmer själva över mötenas innehåll och diskussioner. Det 

faktum att salongen är separatistisk är också en viktig maktaspekt. I många fall är det också 

Charlottas ställning som ger henne en extra makt, exempelvis i rollen som hertiginna och 

drottning, eller också hennes uppväxt som ger henne förutsättningarna att vilja ha makt. 

Charlottas frihet påverkas både positivt och negativt av att hennes makt ökar. Genom salongen 

Blåstrumporna ökar Charlottas och medlemmarnas frihet då de får ”ett eget rum” eller ett 

tillfälle att ”andas ut” från den krävande omgivningen. Vid maktutövandet över Sophie är dock 

Charlottas frihet i princip oförändrad. Maktpositionerna som hertiginna och senare drottning 

påverkar däremot snarare Charlottas frihet negativt: hon har en begränsad rörelse- och 

beslutsfrihet, drottningrollen blir ett fängelse där hon skiljs från Sophie och är fast i ett 

kärlekslöst äktenskap som är en ständig kamp. Det faktum att hon inte får några barn begränsar 

hennes möjligheter till makt och därmed en ökad frihet i de två positionerna betydligt. En 

förutsättning till att Charlotta får upp ögonen för hur (makt)strukturerna i samhället påverkar 

kvinnor negativt är hennes relativt fria uppväxt. Hon kan se hur uppdelningen mellan män och 

kvinnor inte är rättvis eller förnuftig, och hennes försök till ökad makt kan tolkas som ett sätt 

att utmana genussystemet. Det är också Charlottas historia som tydligast utmanar detta system. 

Sophie lyckas under berättelsernas gång skaffa sig flyktig makt, till skillnad från Charlottas 

som kan ses som mer beständig och explicit. Främst beror detta på deras olika status, Charlotta 

är hertiginna/drottning medan Sophie är grevinna. Den flyktiga makten kan till exempel 
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uppkomma då hon konfronterar Charlotta, när hon är ensam auktoritet på Engsö istället för sin 

make och när hon planerar tillsammans med gustavianerna. Hennes konfrontation med 

Charlotta och vistelsen på Engsö leder eller ger henne också en ökad frihet. Däremot påverkas 

Sophies frihet negativt av hennes organisering av gustavianerna och rykten sprids som leder till 

broderns död samt hennes slutgiltiga maktlöshet och ofria tillvaro. Hon försöker även 

återkommande sätta sig själv i en ”falsk” frihet genom opium, men drogen leder snarare till det 

motsatta och en maktlöshet som blir svår att bekämpa. Sophie är den av romansvitens kvinnor 

som oftast känner en total maktlöshet, vilken bottnar i hennes uppfostran som adelsdam där 

många krav ställs på uppförande och skönhet. I familjen har hon inte heller någon makt att 

bestämma sin egen framtid. Den starkaste drivkraften hos Sophie blir därför en längtan efter 

frihet, den som hennes bröder har. I Sophies historia är genussystemets negativa konsekvenser 

för kvinnor väl synliga då hennes önskningar ofta går tvärtemot patriarkatets strukturer. Adelns 

patriarkala normer kring hur en kvinna bör vara och se ut tär även hårt på hennes psykiska hälsa 

vilket leder till ett opiummissbruk. 

Johanna har en betydligt lägre ställning än de två ovannämnda kvinnorna och har därför helt 

andra förutsättningar för makt och frihet. Hon känner ofta en maktlöshet, exempelvis som stumt 

tjänstehjon då hon måste lyda och i äktenskapet då hon är isolerad. Makt lyckas hon däremot 

få genom det hon lär sig hos hertiginnan och genom att hon återfår sin röst. Båda dessa leder 

till ökad frihet även om det sista också visar sig vara problematiskt och riskfyllt för Johanna. 

Rösten innebär en risk då hon känner till farliga saker som hon inte får yttra till någon. På så 

sätt inser hon att fastän hon nu har en röst fortfarande är stum på ett vis. För Johanna tar snarare 

vägen till friheten och makt ett motsatt håll än min frågeställning: hennes makt påverkas (alltså 

ökar) genom att hennes frihet ökar. Eftersom Johanna vill kunna bestämma över sitt eget liv – 

vilket är just en frihet – ökar hennes makt när hon inte är instängd. Att utläsa vad som är hönan 

och ägget här är däremot förstås svårt. De trauman som Johanna har utsatts för (våldtäkterna av 

männen) är en del av tidens genuskontrakt, det vill säga att männen kunde göra vad de behagade 

med kvinnorna. Men Johanna utmärker sig, i jämförelse med de två andra kvinnorna, genom 

att använda sina trauman till att bygga upp en styrka. Hon tar kontroll över det förflutna och 

låter det inte förstöra det som har lyckats bygga upp. Därmed har hon också övervunnit tidens 

genuskontrakt som bakbundit henne. Hennes styrka är en slags makt som också ger henne 

frihet. I romansviten är det även Johanna som är den av kvinnorna som får det lyckligaste slutet 

med en ny makt och frihet, bland annat i äktenskapet och i livsbeslut, vilket Sophie och 

Charlotta aldrig uppnår. Det visar att en hög position med sina synliga maktanspråk ändå kunde 

vara begränsande och att kvinnor i lägre ställning kunde ha ett friare utrymme i samhället.  
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Min tredje fråga om hur de fiktiva kvinnornas villkor förhåller sig till de villkor som rådde i 

Sverige under tiden som romanerna utspelar sig ska även kort besvaras. Där romanernas fiktion 

och historiens fakta tydligast stämmer överens är hur kvinnornas villkor i äktenskapet var. Det 

är också äktenskapet – eller civilståndet –  som definierar hur mycket makt och frihet kvinnorna 

i romanerna får, precis som i historien. Charlotta, Sophie och Johanna har alla ett ofritt 

äktenskap vid något tillfälle och därmed speglas deras öden i historien. Kraven på adelsdamer 

under den här tiden är också någonting som passar in på hur Sophies liv är i romanerna, där 

Charlotta däremot är ett undantag då hennes uppväxt varit mer fri. 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats har behandlat temana makt och frihet samt hur dessa förhåller sig till varandra i 

romansviten om Charlotta, Sophie och Johanna. Alla tre kvinnorna lyckas få makt vid olika 

tillfällen på skilda sätt och makten leder vid vissa tillfällen till frihet, däremot kan makten också 

leda till det motsatta. För en kvinna behövde inte en högre samhällsställning betyda en ökad 

frihet och makt över sitt liv. Kvinnor i de lägre samhällsskikten hade förvisso det sämre 

ekonomiskt och en svagare ställning men hade vissa möjligheter att forma sitt eget liv. 

Äktenskapet var för samtliga kvinnor, vilket romanen visar med exemplen Charlotta, Sophie 

och Johanna, en synnerligen osäker tillvaro. Charlotta är den av kvinnorna som tydligast 

utmanar genussystemet, medan Sophie är den som drabbas av det i högsta grad. Johanna får 

också lida av de patriarkala strukturerna och genuskontrakten – exempelvis i äktenskapet och 

genom våldtäkterna – samtidigt som hon tar strid mot dem. En stor del av Johannas berättelse 

är dock också en kamp för ett bättre liv som en kvinna i lägre ställning, vilket kan ses som en 

slags klasskamp. Laestadius Larssons romansvit återspeglar den historiska verkligheten på ett 

realistiskt sätt där läsaren kan komma närmare de gestaltade personerna. 
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