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Abstract 
 
My Hellsing (2013): Hovpolitik. Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk 
aktör vid det gustavianska hovet. Örebro Studies in history 14. 
 
This dissertation examines political life at the Swedish Gustavian Court 
through Duchess Charlotte (1759–1818). She was the Swedish monarch’s 
sister-in-law and well-known for her political memoirs. This study reas-
sesses the Duchess as a political agent in her own right by taking into ac-
count earlier neglected sources.  

Drawing inspiration from previous research, I elaborate my empirical 
findings in an analytical framework called court politics. My claim is that 
politics involved both men and women at court since it was a key part of 
social life. I also structure the political agency of the Duchess into six dif-
ferent spheres. Each sphere is equivalent to a combined set of space, social 
relations, and activities, each of which supplied her with political capital. 
There are four spheres corresponding to the essential features of the royal 
identity: firstly, being at the head of a court; secondly, as part of the Swe-
dish royal family; thirdly, in the performance of social duties at court; and 
fourthly, being the Duke’s consort. The two other spheres derive from the 
Duchess’s personal life, such as in her relationship with the Fersen family 
and her close circle of female friends. My examples reveal the Duchess 
acting as a leading figure in the social life of the Stockholm elite, hereby 
influencing the composition of political circles. She acted as a patron for 
court positions and solicited the Duke and the monarch for political pur-
poses. When she was unsatisfied with their political decisions, she refused 
to host any social occasions, creating disorder within court society. 

The major focus in previous investigations of elite women’s political 
power has been on their marital status as a means of influence. By framing 
the Duchess’s agency in six spheres, I position her between the aristocracy 
and royal authority, together with both men and women of her social sta-
tus. Thus, this case study offers a display of the complex dynamics of pow-
er at the Gustavian court. 
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gustavianska hovet, elitkvinnor, politiska praktiker, hovpolitik, politiska 
sfärer. 
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Förord 

Vid inloppet till Stockholm, några hundra meter från mitt barndomshem, 
ligger ett gult sommarnöje i trä från 1700-talet. Där har jag promenerat, 
joggat och firat midsommar och Valborg så länge jag kan minnas. I riktigt 
unga år visste jag inte att det var ett sommarnöje eller ens vad 1700-talet 
var för något. Men i takt med att min nyfikenhet på historia vaknade − och 
det var nog rätt tidigt – började jag utöka min analys. De olika byggnader-
na hade olika karaktär och ålder, märkte jag. Herrgårdens otillgängliga 
läge och knaggliga vägar förklarade varför man oftast kommit sjövägen.  

När jag senare började läsa historia på universitetet insåg jag att egen-
domen var en manifestation av rikedom och makt hos en familj som hade 
förvärvat en förmögenhet genom Svenska Ostindiska kompaniet. De var 
också lierade med kungafamiljen. I juli år 1774 landsteg här på Nyckel-
viken den unga hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotte av Södermanland 
på sin väg mot huvudstaden. På en äng presenterades hon för sin nya familj 
i en sjuglasvagn. Iscensättningen hade som förebild Ludvig XVI:s och Ma-
rie-Antoinettes första möte några år tidigare. 

Nu ligger min avhandling om hertiginnan färdig. Några personer har gi-
vit ovärderliga bidrag till att jag har uppnått denna första etapp på vägen 
mot allt större historisk förståelse.  Jag tänker i första hand på mina hand-
ledare Christina Carlsson Wetterberg och Mikael Alm som med intelligens 
har visat på såväl styrkor som svagheter i min argumentation och engage-
rat stått vid min sida. Opponenterna vid mitt mittseminarium och slutse-
minarium, Leif Runefelt och Svante Norrhem, bidrog med kompetent kri-
tik och uppmuntran till det färdiga resultatet. Jag tackar även min oppo-
nent och betygsnämnd som har sagt ja till att lägga ned tid på mitt arbete 
inför disputationen.  

Örebro universitet har under dessa fem år varit en utmärkt arbetsgivare. 
Historieämnet har där utgjort en stöttande och stimulerande forsknings-
miljö. Värdefulla tillfällen att diskutera min forskning har även erbjudits av 
European Social Science History Conference, International Society for 
Eighteenth Century studies, nätverket för förmodern politik, nordiska 
kvinnohistorikermötet, svenska 1700-talssällskapet och det tidigmoderna 
seminariet vid Göteborgs universitet. Sven och Dagmar Saléns stiftelse, 
Engkvists stiftelse, Kungliga Vitterhetsakademin, Kungl. Gustaf Adolfs 
akademien för svensk folkkultur och Stiftelsen Lars Hiertas minne har givit 
generösa bidrag till forskningsvistelser och konferenser. Mina studenter på 
kandidatkursen i historia har med sina arkivfynd och resonemang stimule-
rat min forskning det senaste året. Till de förlag och redaktörer som har 



 

beviljat att avhandlingens arbeten tryckts i befintligt skick riktar jag ett 
varmt tack. 

Martin Almbjär, Malin Arvidsson, Sanela Bajramovic Jusufbegovic, 
Charlotte Bellamy, Margareta Björkman, Erik Bodensten, Elaine Chalus, 
Maurice Daumas, David Dunér, Bo och Kristina Ekero Eriksson, Johanna 
Ilmakunnas, Stina Karlgren, Einar Lyth, Marianne Molander Beyer, Sylvie 
Mouysset, Sari Nauman, Jonas Nordin, Brita Planck, Anna-Maria Rimm, 
François-Joseph Ruggiu, Karin Sennefelt, Catriona Seth, Christel Storm, 
Henrika Tandefelt, David Tjeder, Per Widén och Marcus Willén skänker 
jag ett särskilt tack. Ni har införlivat mig i era projekt och nätverk, visat 
mig källor och arkiv, formulerat rekommendationsbrev, delat med er av 
forskningsresultat i form av otryckta manus och tagit er tid för vetenskap-
liga samtal. Ni har ägnat många timmar åt kritisk läsning av mina texter, 
givit mig råd och tips om 1700-talet, akademin och livet i stort. Er entusi-
asm över min forskning och tro på min förmåga betyder mer än ni anar.  

Min familj och min nästanfamilj Lodén-Jönsson har sedan tiden i Nacka 
stöttat mitt yrkesval, uppmuntrat, granskat och korrekturläst. Pierre-Brice 
Béguinet-Hellsing har med talang och uthållighet översatt min samman-
fattning från svenska till franska och språkgranskat mina artiklar. Jag kan 
inte sammanfatta allt du betyder för mig, men lånar ur ett brev från Char-
lotte till Sophie: qu’il est heureux d’aimer, qu’il est heureux de pouvoir le 
dire. 

 
 
 

Stockholm den 3 september 2013 
My Hellsing 

 

  



 

Kommentar till namnskick, stavning och återgivning av citat 

Namnbruket för gifta kvinnor vid denna tid var inte konsekvent och är det 
inte heller i avhandlingen. Jag har valt det namn som var enklast att förstå 
inom ramen för framställningen. I kappan kallar jag genomgående Sophie 
von Fersen med sitt flicknamn (till skillnad från Jeanna von Lantingshau-
sen, född von Stockenström) för att betona Sophies anknytning till kretsen 
von Fersen och för att jag även skildrar hennes tid som ogift. I vissa artik-
lar använder jag emellertid Piper, Sophies efternamn som gift. 

Jag har valt de (oftast franska) förnamnsformer som förekom i kommu-
nikationen kvinnorna emellan. Jag skriver således Hedda och inte Hedvig, 
Sophie och inte Sofia, Jeanna och inte Johanna. Hertiginnan benämns av 
samtiden och av tidigare forskning omväxlande Charlotte, Charlotta eller 
med hela sitt officiella namn Hedvig Elisabeth Charlotta. Jag kallar henne 
hertiginnan eller Charlotte.  

Jag stavar Carl och Carlberg med C, förutom i de fall då redaktörerna 
för avhandlingens artiklar har förordat en annorlunda stavning. 

Citaten på franska och svenska är återgivna efter originaltexterna, med 
bibehållen felaktig stavning och grammatik i förekommande fall. Samtliga 
översättningar från franska till svenska är mina egna. 
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Inledning   
Den sista oktober 1817 avslutade drottning Hedvig Elisabeth Charlotte av 
Sverige ett halvsekels anteckningar om hovlivet och politiken. Hon låste in 
sin journal i en kista och anförtrodde den till vännerna Carl Göran Bonde 
och Erik Ruuth att hållas hemlig i femtio år, då ingen längre skulle kom-
prometteras av dess innehåll. Efter Charlottes död i juni 1818 förvarades 
manuskriptet på det Bondeska släktgodset Ericsberg.1  

I slutet av 1800-talet påbörjade politikern och hovmannen Carl Carlson 
Bonde arbetet med en utgåva av journalen. Han översatte drottningens 
svårgenomträngliga franska till stram svenska och försåg manuskriptet 
med rubriker, noter och index. På hösten 1902 trycktes den första volymen 
med titeln Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok. Allmänhetens och forskar-
nas mottagande var mycket positivt. Dagboken var en lättillgänglig skild-
ring av det politiska livet från en kvinna som hela livet funnits vid maktens 
sida. Hon redogjorde för centrala händelser och personligheter detaljerat 
och klarsynt. I jämförelse med andra samtida memoarer verkade inte heller 
drottningens skildring behäftad med de gängse värderande inslag som an-
nars skymde sikten för sekelskiftets historiker.  

Oscar Levertin skrev en uppskattande recension av dagboken när den 
kom ut: ”[D]et som gifver hennes framställning värde, är välvilja, san-
ningskärlek och rättrådighet – stora gåfvor i synnerhet för en historisk 
skildrare”, sammanfattade han sitt omdöme. ”Hennes själ var ett förträff-
ligt litet urverk, som hvarken gick för fort eller för långsamt och därför 
kan antagas att med stor precision hafva visat, hvad klockan var slagen”.2 
Hertiginnan, senare drottning, Charlottes uttalade ambition med journalen 
hade just varit att bli sin samtids politiska sanningssägare. “Jag skriver inte 
för mina samtida utan för eftervärlden, och jag kommer att vidta tillräck-
liga försiktighetsmått för att de inte ska få kännedom om mina tankar”, 
skrev hon efter sin svåger Gustaf III:s död i april 1792. ”Men sanningen 
måste uppdagas, för att den historiker som vill få upplysningar ur mina 
brev en dag ska finna sann information till sin framställning”.3  

                                                      
1 Se Hallendorff 1924. 
2 Levertin 1902. 
3 ”c’est pour la posterité que j’ecris, mais non pour mes contemporains et je prend-
rais d’assée grandes precausions pour ne point devoir risquer que mes pensée leurs 
parviennent; mais il faut que la verité perse et qu’enfin un historien qui voudras 
consulter mes Lettres pouras un jour avoir des moment veridiques pour son 
Histoire”, Journal, Lettre au mois d’avril 1792, s. 158, EA, drottning Hedvig Elisa-
beth Charlottas samling, vol. 2.  
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Den första volymen av Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok följdes av 
ytterligare åtta band som tillsammans skildrade åren 1775 till 1817.4 Den 
har sedan dess blivit ett standardverk om den gustavianska tiden. Men 
kanske har framgången hos Bondes version av journalen också bidragit till 
att skymma omständigheten att drottningen, förutom detta manuskript, 
även lämnade en stor samling av andra handlingar till eftervärlden. Hennes 
brev, manuskript och räkenskaper har med få undantag varit föremål för 
historikers intresse. Ur detta material framträder en annan bild av hertigin-
nan och drottningen: inte bara som iakttagare av det politiska livet, utan 
som politisk aktör i egen rätt.  

Från mitten av 1780-talet började den då knappt trettioåriga hertigin-
nan Charlotte tillämpa sina färdigheter för en aktiv inblandning i det poli-
tiska livet. Hon deltog i den aristokratiska oppositionens förberedelser 
inför riksdagen som öppnade i februari 1789. När flera av männen som 
ingick här arresterades på befallning av Gustaf III tilltog hennes förbittring 
mot kungen. Hertiginnan hämnades på honom genom att utebli från hans 
mottagningar och baler och engagerade de andra damerna vid hovet att 
följa hennes exempel. Gustaf III bannlyste då en av hertiginnans närmaste 
väninnor Jeanna von Lantingshausen från hovet. Hertiginnan fortsatte 
trots det att träffa Jeanna i hemlighet. Upptäckten av väninnornas täta 
brevväxling i form av biljetter blev min utgångspunkt för en undersökning 
om den gustavianska hovpolitiken och hertiginnans politiska sfärer.  

Den här avhandlingens syfte har varit att analysera gestaltningen av det 
politiska livet vid det gustavianska hovet med hertiginnan Hedvig Elisabeth 
Charlotte (1759-1818) som prisma. Tillvägagångssättet har varit en bio-
grafisk utforskning av hertiginnan kring år 1790. Jag har undersökt hov-
livet i Stockholm och på landet, sällskapslivet som politisk arena, mäns och 
kvinnors villkor vid hovet samt hertiginnans författarskap både som ett 
sätt att agera politiskt och som en frukt av hovkulturens värderingar. Tre 
frågor har varit vägledande i arbetet med de fem delstudier som ingår i 
avhandlingen: Hur strukturerades hertiginnans politiska tillvaro? Hur såg 
maktförhållandena vid hovet ut? Vilka resurser använde hertiginnan sig av 
i politiskt syfte?  

Hertiginnans arkiv rymmer ett osedvanlig brett spektrum av hovlivet, 
från utrikespolitiska analyser till vardagens organisation och rutiner. Jour-
nalen var den del av hertiginnans produktion som hon själv framhöll som 

                                                      
4 Hedvig Elisabet Charlotta 1902–1942. Bondes utgåvor utkom 1902 (1775–82), 
1903 (1783–88) och 1907 (1789–92). Af Klerckers översättningar utkom 1920 
(1793–94), 1923 (1795–96), 1927 (1797–99), 1936 (1800–1806), 1939 (1807–11) 
och 1942 (1812–1817). 
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sitt mest värdefulla bidrag, och som även utgör den här avhandlingens 
stomme. Här ville hon förmedla bilden av sig själv som observatör av sam-
tida skeenden. Hovlivet och politiken framställdes distanserat och förment 
neutralt. Genom hertiginnans brev till vännerna får man en tydligare bild 
av hovets vardagsliv och de personer som omgav henne. Hertiginnan 
kommenterade omgivningen mer frispråkigt än i den omsorgsfullt redige-
rade journalen. Hennes korta brev, så kallade biljetter, inkomna fakturor 
och egenhändiga kassanoteringar har särskilt bidragit till avhandlingens 
resultat. Dessa tidigare förbisedda, kortfattat nedtecknade fragment ur 
hovtillvaron, ger en mindre retuscherad men samtidigt flyktigare inblick i 
hertiginnans liv.  

Mitt arbete har utgjorts av en korsläsning av ovan nämnda källor från 
åren kring 1790. Att beakta var och hur hertiginnnan framställde sitt age-
rande i vilket källmaterial har för mig varit en viktig nyckel till att klargöra 
de förväntningar som ställdes på en gustaviansk prinsessa. Till exempel 
skrev hertiginnan i sin journal att hon och och svägerskan Sophia Albertina 
inte gick på Gustaf III:s bjudningar och vägrade uppfylla de sociala upp-
drag vid hovet som de var ålagda. Hon nämnde också att väninnan Jeanna 
von Lantingshausen bannlystes från hovet. Men hertiginnans hemliga mö-
ten vid slottet Carlberg och planeringen av en kupp för att störta kungen 
från tronen och bereda väg för sin make hertig Carls maktövertagande, var 
ämnen som endast behandlades i hennes brev och biljetter. Eftersom herti-
ginnans ambition även var att hemlighålla journalen för sin samtid, är min 
uppfattning att detta snarare berodde på den önskade självbild hon ville 
förmedla än en diskretion gentemot samtiden. Hertiginnan överträdde 
sannolikt i dessa fall normerna för ett accepterat politiskt handlande, vilket 
hon var föga mån om att eftervärlden skulle få veta.  

Den här studien erbjuder en fokusförskjutning i förhållande till tidigare 
forskning om det gustavianska hovet. Under större delen av 1900-talet var 
skildringarna förankrade i ett nationellt politiskt drama där Gustaf III all-
tid hade huvudrollen, oavsett om det gällde politiken, kulturen eller hov-
livet.5 Kungens maktutövning har varit en fråga om hur han spelade sina 
kort i förhållande till den närmaste omgivningen. De gustavianska famil-
jemedlemmarna eller hovet har inte varit osynliga i forskningen, men an-
vänts för att illustrera Gustaf III:s snille eller fiasko. Hertiginnans journal 
har här varit en väl använd källa i egenskap av ögonvittne. Den här av-
handlingen har däremot, för att spetsa till det något, inte handlat om att 

                                                      
5 Förutom flertalet biografiska framställningar om Gustaf III, se Alm 2002; Tande-
felt 2008; Mattsson 2010; Nell 2011, som har fokus på kungen för att belysa bre-
dare fenomen i samtiden. Se även hänvisningar i Hellsing 2013b, not 3 (artikel 2). 
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fastställa huruvida hertig Carl var lättledd eller inkompetent, inte heller om 
hertiginnan var välmenande, intrigant eller maktlysten, Sophia Albertina 
enfaldig, Fredrik Adolf sedeslös eller Lovisa Ulrika dominant.6 Istället vill 
jag använda hertiginnans texter för att ompröva bilden av det gustavianska 
hovets politiska liv. Jag kommer att belysa hovets maktfördelning, inter-
nationella förbindelser och kvinnors och mäns ställning vid hovet i syfte att 
fördjupa förståelsen för hur ett tidigmodernt hov kunde fungera i prakti-
ken.  

Hertiginnan utgör av flera skäl en lämplig utgångspunkt för att förstå 
hovets och det informella politiska livets förutsättningar. När det gäller 
tolkningen av det politiska livet leder analysen av en kvinnas verksamhet 
med nödvändighet in forskaren på de indirekta och snåriga vägarna till 
inflytande. Centralmaktens källor och den parlamentariska politiken blir 
mindre viktiga eftersom kvinnor, oavsett social ställning, uteslöts härifrån. 
På grund av sin sociala ställning hade hertiginnan visserligen större möjlig-
heter till maktutövning än andra samtida kvinnor. Men som kvinna och 
som prinsessa (dvs. inte drottning) påverkades hon ändå i högre grad av ett 
system än hon kunde bidra till dess utformning.7 Min undersökning kom-
mer att visa att hertiginnan Charlotte hade inflytande över tjänstetillsätt-
ningar och hovfolkets politiska karriärer, men kunde inte skapa några nya 
tjänster. Hon hade ett självständigt socialt umgänge, men måste alltid an-
passa sina bjudningar efter kungens, drottningens och sin makes önskemål.  

Den tidigmoderna monarkin bör snarare liknas vid en familjefirma än 
ett enmansföretag.8 Det är utgångspunkten i min tolkning av hovet och 
hertiginnans politiska roll. Hovet bestod i själva verket av flera administra-
tiva enheter eftersom varje familjemedlem hade sitt eget hushåll och sin 
egen maktbas. Maktförhållandena inom kungafamiljen byggde på deras 
position i hushållet: huruvida den kungliga personen var gift eller ogift, 
man eller kvinna, regent eller ”bara” prins eller prinsessa. Kungafamiljens 
ömsesidiga band var motsägelsefulla, för de var varandras stöttepelare 
samtidigt som kunde vara kontrahenter i politiken. Det biografiska per-
spektivet är lämpligt för att fånga växelverkan mellan olika faktorer för 
maktutövning: kön, ålder, position, social ställning och historiska omstän-

                                                      
6 Jag avser här verk av följande författare som innehåller underhållande och ibland 
uppseendeväckande karaktärsporträtt över den gustavianska kungafamiljen: Stave-
now 1901, främst kapitel 3, s. 45–70; Kuylenstierna 1921; Söderhjelm 1945; Hen-
nings 1957, främst kapitel 7, s. 108–39. 
7 Orr 2004, s. 1, för fram detta argument för att fokusera på drottningar och inte 
på monarker i syfte att förstå de tidigmoderna monarkierna i Europa. 
8 Metaforen är lånad från Lyngby, Mentz & Olden-Jørgensen 2010, s. 204. 
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digheter. Genom att koncentrera framställningen på en person kan hon 
belysas ur desto fler perspektiv: som prinsessa, maka, väninna och älska-
rinna.  

Hertiginnans position nyanserar även synen på den tidigmoderna poli-
tiska konfliktytan som en rivalitet mellan kung och adel i kampen om nat-
ionens intressen. Charlottes umgänge bestod både av kungligheter och 
aristokrater. Hon föddes vid hovet i Eutin, levde hela sitt vuxna liv i Sve-
rige men upprätthöll internationella kontakter via brev. De starka banden 
till den aristokratiska kretsen von Fersen positionerade henne mellan 
kungafamiljen och aristokratin. Solidariteten med den ena eller andra 
gruppen varierade efter omständigheter och sammanhang. Hertiginnan 
hävdade förvisso själv att hennes intressen och Sveriges rikes intressen var 
gemensamma.9 Hennes samhörighet med Sverige förstärktes sannolikt av 
att hon inte hade någon framstående bakgrund som kunde konkurrera med 
hennes position som gift. Hennes make hertig Carl var dessutom hennes 
kusin. Det främsta motivet till deras äktenskap tycks därmed ha varit att 
stärka banden inom den närmaste släkten, inte att arrangera ett storpoli-
tiskt äktenskap som förenade två dynastier.10  

Ståndsskrankor utgjorde på 1700-talet en mer svåröverkomlig barriär 
än riksgränser för vänskap inom högre sociala skikt. Äktenskap över nat-
ionsgränserna, en delad livsstil och franskan som gemensamt språk under-
lättade aristokratins rörlighet inom Europa. Internationella släktband och 
rekommendationsbrev gav tillträde till societeten i olika europeiska stor-
städer.11 Hertiginnan och bästa väninnan Sophie von Fersen delade värde-
ringar, uppfostran och kulturella referensramar. De hade förmodligen mer 
gemensamt med den aristokratiska fransyskan Camille du Bois de la Motte 
som hade vuxit upp vid det franska hovet, än med de svenska adelsfamiljer 
som bodde på landsbygden.12  

Fokus i den här undersökningen är därmed snarare på aristokratin än 
på adelsståndet som helhet. Med aristokrati avser jag en liten, samhällelig 
                                                      
9 Se artikel 1, not 39.  
10 Om den politiska bakgrunden till äktenskapet, se framförallt Manderström 
1847–49, s. V–X; Gustaf III till hertig Carl 18/7 1770 (tryckt i Proschwitz 1986, s. 
83–85). Om hertiginnans familjebakgrund i den Oldenburgska dynastin, se Stein-
wascher 2011. 
11 Om elitens transnationalitet och kosmopolitism på 1700-talet, se Wolff 2005; 
Beaurepaire 2007; Henshall 2010, s. 45–46, 56–70; Vainio-Korhonen 2011; Brown 
2012; Ilmakunnas 2012.  
12 För en utförlig beskrivning av möten med personer utanför hovkretsen, se till 
exempel hertiginnan till Sophia Albertina, 4/7 1783, EA, prinsessan Sophia Alberti-
nas samling, vol. 12. 
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elitgrupp, oftast av adlig börd, som utgjorde hovets kärna.13 Mina artiklar 
har genom internationella jämförelser velat framhålla vad som förenade 
det gustavianska hovet med andra europeiska hov istället för att lyfta fram 
Sveriges nationella särprägel. Det innebär att resultaten snarare bidrar till 
att belysa liknande fenomen i andra europeiska länder än till en ”svensk” 
historieskrivning. 

Varje delstudie som ingår i den här avhandlingen avser att belysa olika 
aspekter av den gustavianska hovpolitiken. ”Hertiginnan & hovpolitiken”, 
avhandlingens första artikel, har presenterat hertiginnans politiska metoder 
och relationer vid tiden för ryska kriget. Den andra artikeln, ”Hertiginnan, 
hovet & staden i det gustavianska Stockholm”, har analyserat hertiginnans 
urbana rörelsemönster som ett sätt att befästa monarkins status i kommu-
nikationen med Stockholms befolkning. ”Honnêta män, kunglig impotens 
och italienska seder: Hertiginnan Charlotte om Gustaf III:s hov” har disku-
terat hertiginnans manlighetsideal och hennes uppfattning om mäns roll i 
hovsamhället. I den fjärde artikeln, ”Libertinage féminin à la cour suédoise 
du XVIIIe siècle à travers les écrits de la duchesse de Sudermanie”, har jag 
koncentrerat mig på aristokratiska kvinnors sexuella relationer som ett sätt 
att beskriva deras handlingsutrymme vid hovet. Den sista artikeln, ”‘que 
dumoin apres ma mort la verite perse’: La duchesse Charlotte, journaliste à 
la cour de Suède”, har utforskat hertiginnans författarskap i ljuset av hen-
nes engagemang för kretsen von Fersen och den franska revolutionens poli-
tiska omvälvningar. 

Föreliggande kappa till avhandlingens artiklar kommer att behandla 
hertiginnan och hovpolitiken ur ett övergripande perspektiv. Det inledande 
kapitlet består av en forskningsöversikt som redogör för den här studiens 
upprinnelse i olika fält. Sedan följer en närmare beskrivning av avhand-
lingens källor och tillvägagångssätt. Efter en sammanfattning av avhand-
lingens artiklar följer kapitlet ”Hertiginnan & hovpolitiken” som innehål-
ler en från delstudierna fristående empirisk och teoretisk analys. Hertigin-
nans agerande skildras inom ramen för sex sfärer av släkt, vänner och an-
ställda vid hovet, där varje sfär hade sina särskilda politiska förutsättning-
ar. Avsikten med sfärerna är att utifrån hertiginnans tillvaro exemplifiera 
en kunglig kvinnas maktresurser och dynamiken mellan aristokrati och 
kungamakt vid det gustavianska hovet. 
 
 

  
                                                      
13 Se även Smith 2006b.  
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Utgångspunkter 

Hertiginnan i tidigare forskning 
På grund av sin journal har hertiginnan Charlotte utmärkt sig bland histo-
riens ofta anonyma svenska kungliga kvinnor.14 Carl Carlson Bondes över-
sättning har sedan tidigt 1900-tal gjort hertiginnans journal till ett känt 
och spritt referensverk för kunskap om den gustavianska tiden. I förordet 
till den första volymen av Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok motiverade 
Bonde den form han valt för utgåvan:  

Jag inser mer än väl, att det för den samvetsgranne forskaren kunde hafva 
varit af största intresse att få se den återgifven på originalspråket och med 
ortografisk noggrannhet, men jag fruktar likväl att den sålunda offentlig-
gjord skulle hafva blifvit betydligt mindre njutbar för en större allmänhet, 
som helt visst snart skulle hafva tröttnat på de långa och understundom 
mycket tunga satsbildningarna samt det ej alltid fullt korrekta stafningssät-
tet.15  

Carl Carlsson Bondes beslut var framsynt. Det motstånd som originalma-
nuskriptet bjuder såväl i fråga om stavning som grammatik har knappast 
blivit mindre sedan hans tid. Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok togs väl 
emot av den akademiska publiken, även om några recensenter beklagade 
att inte texten hade publicerats på franska.16  

Efter Bondes död fullföljdes utgivningen av hans systerdotter Cecilia af 
Klercker. Större invändningar har gjorts mot hennes översättning (del IV–
VIII). Axel Brusewitz påpekade i en recension att af Klerckers arbete ge-
nomsyrades av felaktigheter, godtyckliga uteslutningar och förvanskningar 
av innehållet.17 Jag instämmer i uppfattningen att Carl Carlson Bondes 
utgåvor gör hertiginnan mer rättvisa än de senare.18 Bondes förtrogenhet 
med Ericsbergsarkivets innehåll (som låg i hans bostad), hans bakgrund 
som riksdagsman och hovman samt hans politiska och akademiska kon-

                                                      
14 Hildebrand 1902, s. 75–76. Se även omdömet om hertiginnan i Manderström 
1847–49, s. X–XI, som skrevs innan hennes journal offentliggjordes. 
15 Hedvig Elisabeth Charlotta 1902, s. iv. 
16 Hildebrand 1902, s. 79; Levertin 1902; Hildebrand 1907, s. 63. 
17 Brusewitz 1941, s. 165–78. Se även Sjöblad 1997, s. 219–20. 
18 Under arbetet med Hellsing 2012 lyckades jag till exempel inte matcha en pas-
sage mellan översättningen och originalet eftersom texten var så omarbetad mellan 
de två versionerna. 
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takter gav hans arbete obestridliga förtjänster.19 Av skäl som jag kommer 
att ange i ”Arbetet med källorna” har jag ändå valt att kontrollera samt-
liga uppgifter i den översatta dagboken mot originalet och genomgående 
citera direkt ur hertiginnans manuskript. 

Publiceringen av hertiginnans journal resulterade i flera granskningar 
och artiklar om hennes författarskap. Man ägnade sig då framförallt åt 
journalens tillkomsthistoria som ett led att avgöra hennes lämplighet som 
förmedlare av politiskt riktig information. Vedertaget fokus var hertigin-
nan som skildrare av Gustaf III:s öde, personlighet och regeringssätt.20 
Hennes inblandning i det politiska livet kommenterades men utreddes ald-
rig närmare. Erik Lönnroth och Alma Söderhjelm talade om hennes stora 
engagemang för den samtida politiken, med undermeningen att hennes 
anspråk var större än hennes förmåga. Lydia Wahlström framhöll tvärtom 
hertiginnans kompetens och menade att hon på grund av sitt kön förneka-
des den framskjutna politiska roll som hon sannolikt skulle ha haft i en 
annan tid. Ludvig Stavenow, Emil Hildebrand och Carl Hallendorff bort-
såg från att hertiginnan skulle ha haft en egen politisk agenda och framhöll 
hennes goda hjärta, sanningssträvan och förmåga att medla i den splittrade 
familjekretsen.21 I forskarnas bedömning kunde hertiginnans kön vara 
både en tillgång och en nackdel. Vissa avvisade hennes analyser som ytliga 
eftersom hertiginnan inte själv hade suttit vid förhandlingsbordet. Andra 
låter förstå att det gjorde henne särskilt lämplig som skildrare av samtida 
händelser, eftersom man kunde förutsätta att hon inte hade låtit egna poli-
tiska intressen prägla skildringen.22  

Erik Lönnroth och Alma Söderhjelm ägnade en betydande forskargär-
ning åt den gustavianska kungafamiljen, hovet och släkten von Fersen.23 
De hade en mer initierad men också mindre fördelaktig uppfattning om 
hertiginnan Charlotte, främst grundad på hennes brev. Lönnroth tecknade 
i artikeln ”Hertig Carl och kriget 1788” från 1986 en fyllig bild av det 
                                                      
19 Bondes arbete med utgivningen kan studeras genom hans korrespondens med 
Oscar Levertin som bevaras i Kungliga biblioteket. 
20 Hildebrand 1902; Hildebrand 1907; Hallendorff 1929; Hennings 1957; Larson 
1959, s. 38–41; Hennings 1960, s. 7. Se även Chalus 2005, s. 4, som påpekar 
samma sak angående historikernas inställning till brittiska elitkvinnor på 1700-
talet. 
21 Stavenow 1901, s. 63–64; Hildebrand 1902, s. 77–78; Hildebrand 1907, s. 58; 
Wahlström 1914, framförallt s. 27–29; Hallendorff 1929, s. 389–90; Söderhjelm 
1945, s. 27; Lönnroth 1986b.  
22 Jämför omdömen av Hildebrand 1907, s. 62 och Hallendorff 1929, s. 389–90. 
23 Fersen 1925–36; Söderhjelm 1930; Söderhjelm 1933; Lönnroth 1986a; Lönnroth 
1997.  
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ryska krigets första fas. Han använde då hertiginnans brev till sin make 
som en av de källor som bäst kunde belysa Carls agerande, om än filtre-
rade genom hennes ”bestämda åsikter”. Lönnroth tillskrev henne föga 
uppskattande en aktiv roll i det politiska spelet på sensommaren 1788.24 

Alma Söderhjelm var 1900-talets främsta kännare av familjen von Fer-
sen. I sina böcker framhöll hon hertiginnans politiska ambitioner och väjde 
inte för att framhålla hennes possessivitet gentemot Sophie von Fersen, 
liksom hertiginnans obesvarade kärlek till Sophies bror Axel von Fersen 
den yngre.25 Även om Söderhjelms omdömen inte bör upprepas okritiskt 
har de hög trovärdighet. Hon hade stora kunskaper om 1700-talets 
svenska och franska hovsamhälle, förvärvade genom ingående arkivstudier. 
Under mitt arbete med källorna har Söderhjelms anteckningar, skrivna 
direkt med blyerts på 1700-talsbreven, varit en ständig följeslagare. I sin 
politiska analys förmedlade Söderhjelm värdefulla upplysningar om de 
kosmopolitiska nätverken och sammanblandningen mellan personliga och 
politiska aspekter av hovlivet.26 Trots dessa bidrag tycks Söderhjelm vara 
en bortglömd historiker idag. En anledning kan vara att Söderhjelm efter 
1920-talet övergick till att publicera sina resultat i form av lättsammare 
historiska essäer. Trots den solida empiriska grunden gör avsaknaden av 
fotnoter eller uttalade vetenskapliga anspråk det svårt att hänvisa till hen-
nes resultat.27 

Christina Sjöblad analyserade hertiginnans Charlottes journal ur ett lit-
teraturhistoriskt perspektiv i sin bok från år 1997 om kvinnnors dagböck-
er. Sjöblad kommenterade här hur hertiginnans manuskript förändrades 
under hennes livstid: från omsorgsfullt redigerade memoarer i brevform till 
introspektiv dagbok. Journalen utgör därmed enligt Sjöblad förebud om 
den moderna dagboken där jaget får större plats. Sjöblad tog fasta på 
kommunikationen med Sophie von Fersen som central motor i hertiginnans 
författarskap, medan hennes politiska engagemang lämnades utanför ana-
lysen. Resultaten byggde på en omfattande genomgång av hertiginnans 
personarkiv i Riksarkivet och i Vadstena landsarkiv.28  

Tidigare forskning har framförallt tagit fasta på hertiginnan som vittne 
till samtiden, inte som aktör, och genom en begränsad belysning. Idag 
torde Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok vara en av de mest uppskattade 
                                                      
24 Lönnroth 1986b, s. 125, 131. 
25 Söderhjelm 1945, s. 26–29, 43–45, 56–57. 
26 Söderhjelm 1918; Söderhjelm 1920; Söderhjelm 1924. 
27 Om Söderhjelms vetenskapliga författarskap, se Engman 1996, s. 143–56, 178–
96. 
28 Sjöblad 1997, s. 214–71. 
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källorna till den gustavianska politiken och hovlivet. Den publicerade dag-
bokens överskådlighet, noter och personförteckning ger utgåvan veten-
skapliga fördelar framför handskriften. Men jag tror att dessa kvalitéer har 
bidragit till att styra forskningens inriktning. Carl Bondes version av jour-
nalen inbjuder till att använda hertiginnan som orienterande uppslagsverk 
till den gustavianska politiken. Hans kommentarer premierar de versioner 
av händelseförlopp som hertiginnan stod bakom. Dagbokens innehåll har 
fått analytiskt företräde framför frågor om språk, form eller om hertigin-
nans underliggande litterära och politiska motiv. Det finns en tendens att 
bortse från de brister och den föråldring av språket som en sekelgammal 
utgåva medför.29 Utgivningen av journalen har även gjort att den har upp-
värderats i förhållande till hertiginnans övriga källor, vilka nästan inte alls 
har behandlats av forskningen.  

Tidigmoderna monarkier, hov & eliter 
Historikers tolkningar av hertiginnan Charlotte har formats – och fortsät-
ter givetvis att formas – av sin samtid. De reflekterar antaganden om kvin-
nors ställning i samhället, vad som är politiskt väsentligt och på vilka 
grunder och med vilka medel som en person eller grupp utövar inflytande 
över sin omgivning. Merparten av de studier om hertiginnan som jag har 
redogjort för utgick från premisser som inte längre är gemensamma med 
det historiska forskningsläget idag. I detta avsnitt ska jag redogöra för hur 
uppfattningen om monarkens och hovets roll i samhället har förändrats 
under 1900-talet. Det utgör bakgrund till min egen förståelse av det gusta-
vianska hovet.30 

Fram till slutet av 1900-talet avsåg historiker framförallt hovhushållet 
eller hovstaten när de talade om hovet. I politiska översiktsskildringar 
ingick det då inte, eftersom det enligt en gängse uppfattning om offentlig-
hetens gränser betraktades som skilt från statens maktgenererande funkt-
ioner. Politiska undersökningar behandlade monarken och hans närmaste 
rådgivare i deras offentliga ämbetsutövning, men inte de andra familjemed-
lemmarna och definitivt inte tjänstefolket. När hovlivet skildrades var det 
anekdotiskt och biografiskt. Aristokrater vid förra sekelskiftet – en grupp 
som hade tid, kunskap och tillträde till de enskilda arkiven – botaniserade i 
samlingarna för att förena den egna släktens historia med nationens fram-
växt. De biografiska upplysningarna och förtrogenheten med källmaterialet 
och den aristokratiska kultur i vilket det uppstått, ger dessa arbeten ett 
                                                      
29 Se Hellsing 2013a, not 1 (artikel 3). 
30 För aktuella historiografiska översikter över den europeiska hovforskningen, se 
även Sandin 2011, s. 19–22; Fantoni 2012. 
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bestående värde. Jag har haft stor nytta av denna information och hänvis-
ningarna till källmaterial i svenska och utländska arkiv.31  

Norbert Elias’ monumentalverk Die höfische Gesellschaft revolution-
erade hovforskningen i mitten av 1900-talet till att beakta hovets sociolo-
giska och antropologiska dimension. Elias ville förklara hovets etos, seder 
och organisation. Han förde bland annat fram tesen om den absoluta mo-
narkens domesticering av adeln med etiketten som kontrollinstrument. 
Elias betraktade hovet som en brygga mellan härskaren och befolkningen i 
syfte att upphöja monarken från sina undersåtar.32 Die höfische Gesell-
schaft har fått genomslag inom hela det forskningsfält som behandlar eli-
tens roll i det tidigmoderna samhället. Elias’ perspektiv återfinns i Bourdi-
eus tolkning av eliters manifestation och reproduktion.33 Ett exempel är 
Anna-Maria Åströms avhandling om eliten på den finländska landsbygden 
under första hälften av 1800-talet, som hämtade inspiration från bland 
annat Bourdieu och Elias. Åström menade att den finska eliten var analog 
med hovadeln i funktionen av länk mellan befolkning och monark.34 Hen-
nes tolkning av herrgårdskulturen har införlivats i Leif Runefelts karakteri-
stik i boken En idyll försvarad: ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och den 
gamla samhällsordningen 1800-1860.35  

Antologin Med börd, svärd och pengar från år 2003 samlade bidrag 
från svenska forskare om eliter. I ett inledningskapitel formulerade förfat-
tarna följande analytiska kriterier för en elit: det är en grupp som innehar 
och använder maktresurser, den strävar efter att reproducera sin makt och 
skapa legitimitet åt sin maktutövning, eliten är exklusiv, dess ställning är 
relationell i förhållande till andra grupper och eliten måste uppleva sig som 
elit och manifestera sin ställning.36 Denna uppfattning om en samhällselits 
beståndsdelar har varit utgångspunkten för min analys av hertiginnan och 
det gustavianska hovet. Att identifiera hovets maktresurser och sätt att 
legitimera sin ställning utgör hörnstenar såväl i mina delstudier som i kap-
pans modell över hovpolitiken och dess sfärer. 

Flera nordiska monografier från det senaste decenniet har analyserat 
kungamaktens språk och symboler. Elias’ forskning används som inspirat-

                                                      
31 Till exempel Wrangel 1914; Söderhjelm i tidigare anförda verk och Carl Carlson 
Bondes arbete med Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok. 
32 Elias 1969. Den skrevs som habilitationsavhandling på 1930-talet, men återfanns 
och publicerades först i slutet av 60-talet. 
33 Se Andersson, Larsson & Winton 2003. 
34 Åström 1993, s. 18–20. 
35 Runefelt 2011, s. 14–34. 
36 Malmström & Winton 2003, s. 12. 
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ionskälla till dessa studier, som betraktar monarkin som en politisk iscen-
sättning av makt, utövad vid hovet genom representation och ceremonier.37 
Ett centralt antagande är att politik kan artikuleras med konstnärliga me-
del och att alla kulturella uttryck har en politisk dimension. Fest och prakt 
var inte tomt prål utan tvärtom en nödvändig del av den politiska maktut-
övningen under tidigmodern tid. Maktens styrka låg i en effektiv kommu-
nikation av de ideal som härskaren ville framhålla.38  

Norbert Elias’ förståelse av hovet har även ifrågasatts, inte minst i fråga 
om hans empiriska grund och generaliseringsanspråk. Elias avsåg det ti-
digmoderna hovet i allmänhet, även om han byggde sin argumentation 
framförallt på analyser av Saint-Simons memoarer från Solkungens Versail-
les.39 Historiker i Elias’ efterföljd har genom utökade källstudier velat tyd-
liggöra den variation som fanns mellan olika europeiska hov vid samma 
tid. Princely Courts of Europe. Ritual, Politics and Culture under the An-
cien Régime 1500-1750, en antologi med bidrag från specialister på de 
nationella hoven, har haft denna strävan för ögonen.40 Jeroen Duindam 
gjorde en detaljerad komparativ studie mellan hoven i Versailles och Wien 
under den tidigmoderna perioden.41 Volker Bauer upprättade i Die hö-
fische Gesellschaft in Deutschland von der Mitte des 17. bis zum Ausgang 
des 18. Jahrhunderts. Versuch einer Typologie ett schema över olika i 
Tyskland förekommande hovtyper. Bauers kriterier var bland annat hov-
statens storlek, dess ekonomi och organisation. Bauer åberopade Norbert 
Elias’ tolkning som utgångspunkt för dessa kriterier. Han menade att gra-
den av hierarkier och formalitet avgjorde hovets inbördes umgänge och 
deras kontakt med omgivningen, vilket reflekterades i härskarens maktut-
övning.42 Bauers modell har senare använts av Sebastian Olden-Jørgensen 
för att karakterisera de tidigmoderna hoven i Danmark.43  

Den empiriska utforskningen av de europeiska hoven medför en upp-
värdering av det opublicerade källmaterial som har bevarats i slottsarkiven. 
Det finns en ambition att förklara hur hovsamhället fungerade i sin helhet: 
från kungafamiljen till den aristokratiska uppvaktningen och enklare tjä-
                                                      
37 Snickare 1999; Alm 2002; Grundberg 2005; Tandefelt 2008; Nordin 2009. 
38 Tandefelt 2007, s. 30–31. Se även Henshall 2010; Lyngby, Mentz & Olden-
Jørgensen 2010. 
39 Se till exempel Duindam 1994. 
40 Adamson 1999. 
41 Duindam 2003. 
42 Bauer 1993, särskilt s. 55–57 och hans översiktstablå över de tyska hoven, s. 90–
91. 
43 Olden-Jørgensen 2002. 
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nare och hantverkare. Det har till exempel kommit flera böcker om Versa-
illes som tar upp tjänstestabens organisation, rumsfördelningen i slottet, 
belysningen och uppvärmningen. Här blir räkenskaper, hovkalendrar och 
personallistor viktiga källor.44 Fabian Persson var svensk pionjär med sin 
socialhistoriska genomgång av det svenska hovet under perioden 1598 till 
1721.45  

Historiker har även tillbakavisat Elias’ framställning av hovet och aris-
tokratin som härskarens personliga maktinstrument. Kritiken har varit 
särskilt framträdande i brittiska studier, där ju också parlamentet spelade 
stor roll redan på 1700-talet. Man har framhållit att adeln och kungamak-
ten ideologiskt behövde varandra för att legitimera sin status. De stöttade 
därför varandra ömsesidigt. Monarkin gav levebröd åt de konstnärer som 
iscensatte monarkin och åt samhällseliten som kunde använda hovet som 
arena för att främja sina egna intressen. Hovaristokratin kunde utnyttja 
rivaliteten mellan kungafamiljens medlemmar för att spela ut dem mot 
varandra och på så sätt uppnå egna fördelar.46  

Vetenskapliga undersökningar om kvinnor vid hovet finns i begränsad 
omfattning men har varit avgörande för min studies utformning. Det gäller 
bland annat den forskning som har behandlat hovdamers ställning och 
funktion i tidigmodern tid i olika europeiska länder. Studierna visar hur 
tjänst vid hovet var en självständig karriärväg för kvinnorna med bety-
dande möjlighet till inflytande.47 Två antologier som i likhet med förelig-
gande undersökning har som ambition att utifrån individuella levnadsbe-
skrivningar belysa kungliga kvinnors roll generellt under perioden är: Que-
enship in Britain 1660–1837. Royal Patronage, Court Culture and Dynas-
tic Politics och Queenship in Europe 1660–1815. The Role of the Con-
sort.48 Svenska studier om kungliga kvinnor under 1700- och 1800-talen 
har främst bestått av biografiska framställningar, vilket tycks vara ett gene-
rellt drag även i ett europeiskt sammanhang.49 Karin Tegenborg Falkdalen 
tog sig emellertid an den tidigmoderna svenska monarkin ur ett genusper-

                                                      
44 Duindam 2003; Da Vinha 2004; Leferme-Falguières 2007; Newton 2008. Nord-
in 2013 introducerar denna forskning för en svensk publik. 
45 Persson 1999. 
46 Orr 2004; Smith 2006a; Henshall 2010, s. 17–27, 33–37. 
47 Persson 1997; Diemel 1998; Reynolds 1998, kapitel 6, s. 188–219; Hirschbiegel 
& Paravicini 2000; Ilmakunnas 2007; Ilmakunnas 2013.  
48 Orr 2002; Orr 2004.  
49 Lundh-Eriksson 1916; Lundh-Eriksson 1929; Jägersköld 1945; Lundh-Eriksson 
1946; Ribbing 1958; Ribbing 1959; Lundh-Eriksson 1976; Bergström 2011; No-
hrenius & Wiklund 2012. 
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spektiv i sin avhandling Kungen är en kvinna: retorik och praktik kring 
kvinnliga monarker under tidigmodern tid.50 Malin Grundberg hade en 
liknande ansats i Ceremoniernas makt: maktöverföring och genus i Vasati-
dens kungliga ceremonier.51  

Från senare år finns det flera internationella exempel på hur man har 
införlivat insikter från genusforskningen och studier av politiska praktiker i 
förståelsen av det tidigmoderna hovet. Analyser av fester och statsceremo-
nier kompletteras av en kartläggning av hovstaten och redogörelser för 
vardagslivet. Både kvinnor och män vid hovet får här sin givna plats som 
politiska aktörer.52 Två biografiska studier över kungligheter sällar sig till 
denna kategori: Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach (1739–1807). 
Denk- und Handlungsräume einer ”aufgeklärten” Herzogin och Den af-
mægtige: en biografi om Christian 7. De bygger på grundforskning och 
kritisk analys som ger ny kunskap om hovlivets och politikens villkor.53 
Hovet som arena för regentens maktutövning har även ställts i fokus för en 
studie av större historiska processer, som till exempel i Ambrogio Caianis 
Louis XVI and the French Revolution, 1789–1792.54 

Det kungliga vardagslivet är mindre framträdande inom den svenska 
forskningen, men verkar vara ett perspektiv som ökar i popularitet. 2010 
kom till exempel antologin En dynasti blir till: medier, myter och makt 
kring Karl XIV Johan och familjen Bernadotte. Per Sandins avhandling Ett 
kungahus i tiden från 2011 tar också upp det kungliga vardagslivet i bör-
jan av 1800-talet.55 Två avhandlingar i textilvetenskap, Skrädderi för 
kungligt bruk: tillverkning av kläder vid det svenska hovet ca 1600–1635 
och Med kant av guld och silver: en studie av knypplade bårder och uddar 
av metall 1550–1640, samt De fransöske handtwerkarne vid Stockholms 
slott 1693–1713: yrkesroller, organisation, arbetsprocesser, en avhandling i 
konstvetenskap, skildrar hur den kungliga tillvaron fungerade i praktiken 
och till vardags.56 Min undersökning kan sammanfattningsvis stödja sig på 
en numera livaktig svensk och internationell forskning som problematise-
rar hovets och elitens maktdynamik, kvinnors och mäns roller, utgår från 
otryckta källor och fokuserar på vardagliga praktiker. 
                                                      
50 Tegenborg Falkdalen 2003. 
51 Grundberg 2005. 
52 Duindam 2003; Venborg Pedersen 2005; Smith 2006a; Lyngby, Mentz & Olden-
Jørgensen 2010.  
53 Berger 2003; Langen 2008. 
54 Caiani 2012. 
55 Ekedahl 2010; Sandin 2011. 
56 Aneer 2009; Dahrén 2010; Hinners 2012. 
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Elitkvinnans ställning under tidigmodern tid 
Vilka förutsättningar som fanns för en kvinna i det tidigmoderna Sverige 
att spela en social och politiskt betydande roll är en fråga som engagerar 
genusforskningen sedan flera decennier. Det är numera en vedertagen upp-
fattning att flera omständigheter förutom kön avgjorde en kvinnas möjlig-
het att påverka sin och andras situation. Under tidigmodern tid var kvin-
nans ståndstillhörighet och hennes position i hushållet centrala faktorer. 
Äktenskapet var (oavsett kvinnans sociala ställning) grunden för hennes 
juridiska, sociala och politiska anspråk.57 Den gifta kvinnans position i 
hushållet gav henne viktiga maktbefogenheter. Hushållet, kanske i synner-
het det förmögna, var en komplicerad organisation av familj, tjänstefolk 
och andra personer i beroendeställning som hustrun skulle leda och sörja 
för.58  

Att utgå från komplexa makthierarkier när man undersöker kvinnors 
och mäns ställning brukar kallas för ett intersektionellt perspektiv.59 Det 
finns implicit i flera studier som diskuterar kungliga kvinnors handlingsut-
rymme. Joachim Berger strukturerade till exempel sin avhandling om den 
med Charlotte samtida hertiginnan Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach 
enligt hennes sociala roller: som dotter, hustru och mor, förmyndarregent, 
kulturmecenat och värdinna.60 Clarissa Campbell Orr, redaktör för de 
antologier om europeiska drottningar som jag tidigare har nämnt, talar om 
den kvinnliga kunglighetens relationella position. Det innebar att hennes 
formella makt var avhängig om hon var dotter, mor eller hustru till en 
kunglig man. Den kvinnliga kunglighetens faktiska makt berodde på ännu 
fler faktorer. Campbell Orr nämner utbildning, personliga egenskaper, 
särskilda historiska omständigheter (till exempel när en kvinna behövde 
vara förmyndarregent till sin omyndige son) och hur den personliga relat-
ionen till mannen fungerade.61 Hon framhåller även kungliga kvinnors 
dynastiska kapital; europeiska drottningar i egenskap av transnationella 
schackpjäser som utgjorde länk eller hinder i bilaterala förbindelser. Det 

                                                      
57 Se Sjöberg 1997; Andersson 1998, s. 13–40; Sjögren 1998; Stadin 2004; Sjögren 
2006; Lahtinen 2009. Ålder och uppfostran eller utbildning är två andra faktorer 
som påverkade en kvinnas handlingsutrymme, men de hängde delvis samman med 
civilstånd och juridiskt stånd. För en principiell diskussion om detta med en upp-
maning till historiker att betrakta ”kvinnor (och män) som handlande subjekt i 
komplexa, historiska sammanhang”, se Wetterberg 1992.  
58 Stadin 2004, s. 143–57; Norrhem 2007, s. 104–10; Lahtinen 2009, s.43–50. 
59 Se Tolvhed 2010. 
60 Berger 2003. 
61 Orr 2002, s. 1. 
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dynastiska kapitalet fungerade både som en vilande (passiv) resurs och som 
ett reellt maktinstrument i olika aktörers händer. En kvinnlig kunglighet 
tog ibland själv kontroll över detta spel. Ett sådant exempel från svensk 
1700-talshistoria är drottning Lovisa Ulrika.62 

Svante Norrhem har i sin studie om svenska riksrådshustrur 1632–1772 
varit inne på samma linje. Han formulerar den som kvinnans roll som 
maktförmedlare och maktskapare. Som maktförmedlare stod riksråds-
hustrun för en resursöverföring via äktenskapet och blev länken mellan två 
familjers egendomar och nätverk. Som maktskapare kunde den aristokra-
tiska hustrun i kraft av sin kompetens organisera hushållet, utöva infly-
tande över lokalsamhället, och uppfylla dubbla funktioner under de ibland 
långa perioder som mannen var frånvarande.63 

En elitkvinna hade förutom börd och civilstånd ofta informella resurser 
som personlig utstrålning och kunskap om hur det sociala livet fungerade. 
Hon fick många gånger en gedigen uppfostran. Hennes färdigheter omsat-
tes i rollen av symbolisk upprätthållare av den aristokratiska kulturen. Det 
uppfyllde hon genom att vara vacker, bildad, behaglig och en god maka 
och mor. Hon förväntades agera förebild för yngre aristokratiska kvinnor 
och informell ciceron åt unga män i societeten. 1700- och 1800-talens elik-
vinna blev därmed sitt stånds grindvakt med makt att lyfta fram eller ute-
stänga personer som gjorde anspråk på familjens stöd. Idealen för 1700-
talets högreståndskvinna var långtifrån enkla att leva upp till. Kvinnan 
skulle vara representativ men aldrig förhäva sig. Hon skulle vara anständig 
och anspråkslös men utan att vara blyg eller tillbakadragen. Det gällde för 
en aristokratisk kvinna att balansera mellan en förväntad kunskap om 
sällskapslivet och offentligheten, men utan att dra fördel av densamma för 
egna syften.64  

Exempel på inflytelserika gifta kvinnor under den här undersökta peri-
oden återfinns emellertid främst bland representanter av en viss ålder och 
ställning. En kvinnas giftermål blev inträdesbiljett till ett socialt liv, ef-
tersom endast gifta kvinnor enligt samhällets konventioner tilläts bygga 
relationer till andra män.65 Den franske historikern Antoine Lilti har 
kommit fram till att de elitkvinnor som spelade en framskjuten roll som 

                                                      
62 Orr 2004, s. 12–14. Se även det pågående forskningsprojektet (Oxford/Umeå) 
Marrying Cultures: Queens Consort and European Identities 1500–1800 för en 
undersökning av de transnationella kulturmöten som ägde rum när en europeisk 
monark tog en utländsk brud. 
63 Norrhem 2007, särskilt s. 160–63. 
64 Se till exempel Rundquist 1989; Tague 2002; Parland-von Essen 2005. 
65 Lahtinen 2009, framförallt s. 203. 
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salongskvinnor i Paris före revolutionen hade stora ekonomiska resurser, 
var gifta och var närmare trettio än tjugo år. Det var ovanligt att ensam-
stående kvinnor agerade värdinnor, inte ens som änkor. Anledningen var 
sannolikt att det ansågs opassande att en kvinna utan make bjöd in andra 
män till sitt hem.66  

Äktenskap och börd är sammanfattningsvis de två mest avgörande fak-
torerna för att bestämma den tidigmoderna elitkvinnans ställning. Oavsett 
hur frånvarande maken var i praktiken blev han förevändningen för att 
knyta andra förbindelser med både män och kvinnor. Denna uppfattning 
framkommer även i hertiginnans liv och framställningar. I avhandlingens 
tredje och fjärde artiklar framkommer det att hertiginnans bedömning av 
kvinnor i förhållande till män gjordes på basis av äktenskap och börd. 
Ogifta kvinnor förekommer knappt i hennes journal, liksom inte heller 
kvinnor utanför aristokratin. För hertiginnan själv var det på samma sätt 
avgörande för hennes handlingsutrymme att hon var gift med hertig Carl 
och var den svenske kungens svägerska. Hovpolitikens sfärer kommer att 
illustrera hertiginnans olika politiska resurser utifrån de relationer som 
hovlivet erbjöd. 

Elitkvinnan i det politiska livet 
Elitkvinnor ingår som en alltmer självklar del av skildringar som behandlar 
1700-talets politiska liv. Anledningen torde vara korsbefruktningen mellan 
flera fält. När fokus för forskarnas intresse har förflyttats från politiska 
institutioner till politiska praktiker blir det möjligt att integrera kvinnor, 
som har visat sig ha haft större handlingsrum i praktiken än vad deras 
juridiska rättigheter förespeglat. Den genusforskning som har vunnit mark 
de senaste decennierna har samtidigt bidragit till ett förändrat förhållnings-
sätt till offentligheten och det politiska livet i tidigmodern tid, där man i 
större utsträckning betonar informella dimensioner.67  

Jag kommer i följande avsnitt att uppehålla mig vid tre nära förbundna 
inriktningar som har haft betydelse för min förståelse av hertiginnan och 
hovpolitiken: forskningen om nätverk, rumslighet och om politiska prakti-
ker. Vissa av dessa studier har fokuserat specifikt på elitkvinnor medan 
andra har behandlat politiskt deltagande i allmänhet. Jag inleder med en 
genomgång av de besläktade begreppen nätverk och patronage, två cen-
trala fenomen i den politiska forskning som har varit relevant för min 
undersökning. 

                                                      
66 Lilti 2005, s. 110–12. Se även Lewis 2003, s. 99–100. 
67 Sjögren 2007, s. 8–10; Ihalainen & Sennefelt 2011, s. 8. 
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Inom svensk historieforskning började man kring millennieskiftet ut-
veckla begreppet nätverk i kvalitativa studier. Syftet var att uppvärdera 
aktörers informella relationer för ekonomisk och politisk verksamhet. Nät-
verksrelationen definierades som informell, frivillig och av platt karaktär. 
Den exkluderade därmed ofrånkomliga band som släkt och yrkesrelation-
er. Kittet i nätverksrelationen var ett utbyte av tjänster och gentjänster. 

Begreppet har sedan det introducerats blivit mer flexibelt. Hierarkiska 
inslag införlivades till exempel i nätverksbegreppet för att det skulle bli mer 
förenligt med tidigmoderna förhållanden.68  Med nätverk åsyftas alltså idag 
vanligen en lösare sammansättning av släkt- och vänskapsförhållanden, 
patron- klientrelationer och ekonomiskt motiverade förbindelser.69 Vissa 
forskare föredrar att utelämna nätverksbegreppet istället tala om ”vän-
skap”. Man lägger då större vikt vid relationens innehåll och funktion än 
vid dess form.70 Jag använder istället ordet krets som karakteristik i min 
analys av släkten Fersen-Piper-Lantingshausen-Klinckowström. Därigenom 
vill jag argumentera för hierarkiernas ständiga närvaro inom relationerna 
vid hovet och det faktum att släktförbindelser, vänskap och anställning 
sammanblandades. De aktörer som förekommer i den här avhandlingen 
var både formellt och informellt knutna till varandra över flera generation-
er. När jag talar om familjen von Fersen åsyftar jag föräldrar (Axel von 
Fersen den äldre med maka) och deras fyra barn. 

Patronage var de asymmetriska lojalitetsband som förenade individer 
från olika samhällsskikt och generationer. Det ingick som en nödvändig 
beståndsdel för en politisk karriär under tidigmodern tid. Patronen, som 
befann sig högre upp i den sociala hierarkin, försåg klienten med beskydd 
och stöd. Det var en förbindelse för ömsesidig nytta och ansvarstagande, 
där såväl klient som patron kunde vara initiativtagare. Men relationen var 
ändå ojämlik. Patronen utkrävde omedelbar lojalitet av en klient, vars 
belöning låg i en oviss, ofta avlägsen framtid. Om patronen dog uteblev 
oftast belöningen. Å andra sidan kunde en viss jämvikt uppnås på individ-
nivå eftersom personer kunde uppträda som antingen klienter eller patro-
ner i olika situationer och livsfaser.71 

Med åberopande av familjens väl förväntades elitens kvinnor stödja 
män i deras politiska yrkesbana genom att agera medlare och patroner. 

                                                      
68 Hasselberg, Müller & Stenlås 1997; Aronsson, Fagerlund & Samuelson 1999; 
Gunneriusson 2002.  
69 Se Teige 2008. 
70 Österberg 2007; Steinrud 2008, s. 106–08. 
71 Se Kettering 1986; Droste 1998; Winton 2006; Teige 2008; Henshall 2010, s. 
22–23.  
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Historiker menar att kvinnor och män behövde samarbeta i en verksamhet 
som, även om den formellt sett utövades av ett fåtal män inom familjen, 
kunde påverka en hel släkts öde.72 Judith Schneid Lewis beskriver i sin bok 
Sacred to Female Patriotism: Gender, Class, and Politics in late Georgian 
Britain 1700-talets politiska system som en ”familjeekonomi”. Den bestod 
av symboliska valutor i form av patronage, socialt inflytande, parlaments-
plats och familjeförbindelser som utväxlades efter behov inom elitens nät-
verk.73  

Rumsliga perspektiv har på senare år fått stort genomslag i historisk 
forskning. Jag har för den här studiens räkning fördjupat mig inom en 
särskild nisch av den så kallade rumsliga vändningen, där intresset för 
rummet främst är antropologiskt grundat.74 Fokus är på de vardagliga 
möten och icke-möten som uppstod på olika platser, så kanske borde jag 
istället tala om ”forskningen om umgängesformer”. Det rumsliga perspek-
tivet är ramverket i avhandlingens andra artikel. De studier som jag hade 
särskild nytta av under detta arbete var bland annat Antoine Liltis avhand-
ling från år 2005. Han undersökte vilken typ av umgänge som i 1700-talets 
Paris kunde betecknas som salongsliv. Liltis undersökning resulterar i att 
själva begreppet salon uppstod sent och inte hade mycket gemensamt med 
salong i dess historiska och politiska betydelse. Framställningen ägnas istäl-
let åt det som Lilti ansåg motsvarade salongsumgänget och hur det be-
nämndes och beskrevs i samtiden. En annan utgångspunkt har Gudrun 
Andersson varit, som studerade elitens statusmanifestation i Arboga under 
tidigmodern tid. Hon särskilde den typ av kommunikation som borgarna 
använde i sina egna hem från de förutsättningar som staden erbjöd. Ben-
jamin Heller undersökte i sin avhandling Londonbors nöjesliv i staden: 
vilka de träffade och när, var och vilka aktiviteter de då ägnade sig åt. Ett 
annat upphov till min studie är bröt Karin Sennefelts bok från år 2011. 
Hon bröt med tidigare perspektiv på Stockholms politiska liv under frihets-
tiden genom att formulera det politiska landskapet som noder (samlings-
punkter) och transportsträckor. Istället för fokus på hattar och mössor 
undersökte hon den sociala interaktionen på Stockholms politiska mötes-

                                                      
72 Lewis 2003, framförallt kap. 3, s. 65–94; Chalus 2005, 106–56, 172–73. Se även 
Tague 2002, s. 197–98. 
73 Lewis 2003, definition s. 68. 
74 Se Cronqvist 2008; Lamberg 2011 och där anförd litteratur. Se även kommande 
antologi av Hallenberg & Linnarsson (red.), Rum & rörelse i förmodern politik, 
där jag kommer att medverka med ett kapitel om parkens politiska betydelse. 
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platser, bland annat Riddarhustorget och Kungsträdgården.75 Vad som har 
inspirerat mig i dessa studier var att de teoretiskt och metodologiskt förhöll 
sig öppna till olika fenomens betydelse och inbördes sammanhang. Vilket 
inflytande en parisisk salong hade, vilka som utgjorde eliten i Arboga, vad 
Londonborna upplevde som ett nöje eller vem som hade en politisk roll i 
Stockholm blir då en del av studiens resultat istället för en utgångspunkt.  

Den brittiska historikern Elaine Chalus’ forskning har varit en annan 
förebild under mitt arbete. Hon har mycket gemensamt med ovanstående 
forskning, även om hon själv inte uttalat använder ett rumsligt perspektiv. 
I en artikel från år 2000 myntade hon begreppet social politics som en 
karakteristik av elitkvinnors politiska roll inom ramen för sällskapslivet: 
”the management of people and social situations for political ends”.76 
Chalus’ studier inspirerade mig att flytta fokus från att undersöka kvin-
nornas möjligheter och begränsningar till att analysera det politiska livet 
som ett system eller helhet. Mitt begrepp hovpolitik är en bearbetning av 
Chalus’ terminologi. I avhandlingens första artikel utgår jag från Chalus’ 
uppfattning att politik gjordes även på informell väg i elitens sällskapsliv. 
Fokus i undersökningen är på hur kvinnor och män agerade tillsammans i 
detta sammanhang, eller rättare sagt hur hertiginnan handlade med andra 
aktörer av båda könen. Dessa resultat ger en översikt över hertiginnans 
politiska metoder som bildar utgångspunkt till min analys i kapitlet ”Her-
tiginnan & hovpolitiken”. Här tar jag ett helhetsgrepp på hertiginnan som 
politisk aktör, med de sociala band som fanns inom hovets struktur. 

Historiker menar att utbudet av sociala arenor i de europeiska städerna 
blev större under 1700-talet. Umgänge på klubbar, teatrar och nöjesparker 
uppstod som alternativ till hemmet.77 För en aristokrat på 1700-talet med 
politiska ambitioner var det likväl nödvändigt att hålla bjudningar i sitt 
stadspalats och på sin lantegendom. Eliten lade ned stora summor på mat, 
vin, kläder, underhållning och mutor. Lejonparten av adelns disponibla 
(och indisponibla) inkomst är medräknad om man tar med de indirekta 
kostnaderna för gästfriheten som ett ståndsmässigt boende och en stor 
tjänarstab.78  
                                                      
75 Lilti 2005; Andersson 2009; Heller 2009; Sennefelt 2011. Greig 2012 har därut-
över bidragit till undersökningens utformning i Hellsing 2013b (artikel 2). 
76 Chalus 2000, s. 669.  
77 Se Heller 2009 och där anförd litteratur. 
78 Lilti 2005, s. 90–95; Ilmakunnas 2012, s. 22, 113–15. Johanna Ilmakunnas har 
visat att Axel von Fersen den äldre, som i övrigt var sparsam och noggrann i sin 
bokföring, tog ut stora ospecificerade summor kontant under de perioder som han 
var politiskt aktiv. Ilmakunnas antar att det rörde sig om en medveten diskretion 
om sitt politiska engagemang från Fersens sida. 
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Elitkvinnors insyn och deltagande i politiken underlättades av att den 
på detta sätt genomsyrade högreståndslivets alla delar. Visiter, middagar, 
kortspel, teaterbesök, fester eller sammanträffanden på gatan och i parker 
kunde särskilt under parlaments- och riksdagssäsonger fylla ett politiskt 
syfte.79 Judith Schneid Lewis framhåller just gråzonen mellan politik och 
sociabilitet på dessa arenor som särskilt effektiv. Med sällskapslivet som 
täckmantel kunde förhandlingar hållas även mellan politiska motståndare. 
Det var relativt enkelt att etablera personliga förbindelser via medlare för 
att få till stånd diskreta uppgörelser. Om en planerad politisk aktion miss-
lyckades kunde den lättare tystas ned om den hade ägt rum i någons hem 
än i parlamentet.80  

Elaine Chalus har formulerat en stigande trappa i elitkvinnors agerande 
inom dessa ramar, som hon benämner social politics.81 Hon delar upp de 
politiska rollerna i fyra nivåer: som förtrogen (confidante), som beredare 
av ärenden (adviser), som representant (agent) och till sist som partner. 
Chalus’ uppställning ger god inblick i de alternativ som stod till buds för 
en gift kvinna ur eliten att agera politiskt på 1700-talet.  

Den första nivån av en elitkvinnas politiska agerande var enligt Chalus 
den som confidante, vilken inkluderade de flesta kvinnor som var nära 
släktingar till en manlig politiker. En hustru lyssnade på makens politiska 
problem och tillägnade sig kunskap om politiken. Hennes roll förblev 
emellertid den passiva mottagarens eller kommentatorns. Att uppträda som 
förtrogen kunde tjäna som språngbräda för nygifta unga kvinnor för att ta 
engagemanget till nästa nivå som adviser. Det innebar att elitkvinnan äg-
nade sig åt en mer målinriktad insamling och nyhetsförmedling i syfte att 
bistå männen i deras politiska värv. Genom sitt urval av information kunde 
kvinnorna stötta, kritisera, vägleda och föreslå strategier för sina manliga 
korrespondenter. I den här rollen hade kvinnorna en legitim täckmantel för 
att uttrycka politiska åsikter, utan att utsätta sig för risken att hållas an-
svariga för felaktiga politiska beslut. Den tredje rollen på skalan, att vara 
agent, innebar att uppträda som erkända företrädare för familjemedlem-
mar och bekanta. Här agerade kvinnan alltså mer självständigt. Elitkvinnor 
som uppfyllde denna nivå på sin inblandning anförtroddes uppdrag där 
utfallet kunde vara av avgörande politisk betydelse. Elaine Chalus återfin-
ner kvinnliga politiska agents på sociala arenor som kapplöpningar och 
baler samt i uttalat politiska sammanhang som valkampanjer till det brit-

                                                      
79 Chalus 2000; Chalus 2005; Sennefelt 2011. 
80 Lewis 2003, s. 117–18. 
81 Följande hänvisningar är till kapitlet ”Women’s political roles”, Chalus 2005, s. 
53–74. 
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tiska parlamentet. De verkade under varierande grad av övervakning, men 
kunde ibland leda män i deras politiska verksamhet och fatta politiska 
beslut. De kunde vara sekreterare, ta över männens korrespondens om de 
var frånvarande, sjuka eller upptagna med annat. De representerade män i 
lokalsamhället under deras frånvaro eller utgjorde förbindelselänk mellan 
olika familjer, där de företrädde olika parters ståndpunkt. Chalus fjärde 
och sista steg var partner. Inom denna grupp föll enligt henne en mycket 
liten grupp kvinnor på 1700-talet, i de flesta fall hustrur, änkor eller möd-
rar till politiskt aktiva män. En kvinnlig partners politiska inflytande var 
stort och erkänt, hennes agerande självständigt och hennes omdöme högt 
värderat. 

Av dessa fyra nivåer anser Chalus att skillnaden mellan att uppträda 
som adviser och agent var den mest betydande eftersom elitkvinnan då tog 
steget från att påverka politiken indirekt till att agera på egen hand. Hon 
menar att denna inblandning var förenlig med samtidens normer, möjligen 
med undantag av rollen som partner. Chalus ger emellertid förbehållet att 
hennes studie gällde en begränsad grupp kvinnor i det brittiska samhället 
som i de allra flesta fall var gifta och som agerade i egenskap av hustru till 
en manlig politiker. Jag kommer att återkomma till Chalus’ fyra politiska 
roller i samband med presentationen av hertiginnans äktenskapliga sfär. 

Vilket mått av politiskt inflytande anser då historiker att elitkvinnor 
kunde ha i jämförelse med män under 16- och 1700-talen? De studier som 
jag har använt har genomförts på olika källor och behandlar delvis skilda 
tidsperioder. Men de uppvisar desto större samstämmighet gällande frå-
gans komplexitet och historikerns svårighet att besvara den.82 Elaine 
Chalus har framhållit att elitens kvinnor kunde spela en viktig roll under 
förutsättning att de inte utmanade två grundläggande principer om mäns 
överordning i det tidigmoderna samhället: att politik var männens angelä-
genhet och att män var mer kompetenta på detta område än kvinnor.83 
Svante Norrhems slutsats var att den tidigmoderna riksrådshustrun, trots 
sin uppenbara delaktighet i det politiska livet, inte verkade ha något infly-
tande när det gällde fattandet av storpolitiska beslut. Norrhem betecknar 
adelskvinnors roll som ”kuggar i ett maskineri”.84 Karin Sennefelt menade 
på samma sätt att man inte bör överdriva elitkvinnors inblandning i det 
frihetstida politiska livet. Kvinnors agerande begränsades av sociala kon-
ventioner på ett sätt som inte gällde för män ur samma sociala ställning. 
De kvinnor som manifesterade sina politiska ambitioner omgavs med sex-
                                                      
82 Se Wolff 2007.  
83 Chalus 2005, s. 229–30. 
84 Norrhem 2007, s. 160–61. 
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ualiserade rykten, där deras kyskhet och äktenskapliga trohet ifrågasat-
tes.85 Det är sammantaget en gängse uppfattning bland historiker att elitens 
kvinnor på 1700-talet hade insyn i politiken och ofta deltog. Frågan om 
deras betydelse för politiska beslut och deras självständighet som politiska 
aktörer är mer osäker.  

Hertiginnan som hovpolitikens prisma 
Den här avhandlingen kan betecknas som en mikrostudie: ett litet utsnitt 
av en historisk företeelse, hertiginnans tillvaro vid hovet, där jag beaktar 
politiska, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter. Mitt vetenskapliga 
förhållningssätt har hämtats ur ett brett fält av historiska studier, de flesta 
med fokus på den tidigmoderna perioden.86 Gemensam nämnare är att de 
analyserar samspelet mellan aktör och struktur genom att fokusera på 
vardagliga praktiker. Fältet uppstod som en kritik mot historiematerial-
ismen och alltför övergripande teorier om samhällsstrukturers kontinuitet 
och omvandling.87 Det finns en ambition att förhålla sig öppen såväl empi-
riskt – i val av frågor och källor – som vetenskapsteoretiskt genom att 
kombinera insikter från skilda forskningsfält.88  

De studier som jag har inspirerats av har i de flesta fall en biografisk el-
ler kollektivbiografisk ansats, utan att vara biografier i klassisk mening. De 
vill inte skildra unika framstående individer, utan aktörerna används som 
prisman för att nyansera förenklade sociala kategoriseringar och ge en 
sammansatt belysning av ett fenomen.89 Genusforskare försöker till exem-
pel inte förklara om eller varför kvinnor var strukturellt underordnade. 
Man utgår istället ifrån kvinnors agency, handlingsutrymme, där den 

                                                      
85 Sennefelt 2011, s. 200–05. 
86 Den vetenskapliga beteckningen för denna typ av forskning är inte enhetlig. 
Charlotta Wolff och Johanna Ilmakunnas talar till exempel om histoire totale 
(Wolff 2005, s. 18; Ilmakunnas 2012, s. 403), Kirsi Vainio-Korhonen om new 
history (Vainio-Korhonen 2011, s. 11) och Jo Burr Margadant om new biography 
(Burr Margadant 2003). Benjamin Heller beskriver sin forskning som ”history from 
within” i motsats till ”history from below” (Heller 2009, s. 283).  
87 Se Tadmor 2001, s. 1–17; Sennefelt 2011, s. 20–26; Ilmakunnas 2012, s. 401–03. 
88 Se till exempel Smith 2006b, som talar om en ”healthy eclecticism”, s. 4–6, 14–
15. 
89 Margadant 2000, s. 3–10. Exempel på tillämpning av detta perspektiv är Berger 
2003; Norrhem 2007; Steinrud 2008; Lahtinen 2009; Wetterberg 2010; Vainio-
Korhonen 2011; Ilmakunnas 2012. 
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kvinnliga underordningen är given men inte avgörande för hur aktörerna 
uppfattade eller utformade sin tillvaro.90 

Andra förebilder till den här studien är historiker som har velat kart-
lägga historiska aktörers vardagsliv så detaljerat som möjligt. Avsikten är 
att använda en individs uttryckta erfarenheter som utgångspunkt för att 
upptäcka oväntade samband och därmed utmana etablerade tankar om 
historisk förändring vid en given tidpunkt. Det kan till exempel gälla anta-
gandet att frihetstidens politik utspelades som en konflikt mellan två aris-
tokratiska partier (Sennefelt 2011), om adelns roll i franska revolutionen 
(Smith 2006b) eller att salongen uppstod som en politisk och social mot-
sats till hovets umgänge (Lilti 2005). Historikern håller sig nära käll-
materialets begrepp i en strävan att betrakta företeelser utifrån aktörens 
egen horisont. Som inspirationskälla har jag även använt mig av studier 
som härleder ett begrepp eller en företeelse och beskriver det detaljerat i 
sitt historiska sammanhang, oftast utifrån självbiografiskt material som 
brev och dagböcker. Historikern positionerar sig mot tidigare studier ge-
nom att söka fenomenets ursprung. Ett nästa steg är att rekonstruera ett 
nytt sammanhang kring det i sin egen undersökning.91  

Detta har varit min avsikt i utforskandet av fenomenen hov och politik. 
Den grundläggande betydelsen av hov är en härskares närmaste omgivning 
formellt utnämnd av kungen. Politik handlar om offentlig maktutövning.92 
Men hur långt sträckte sig hovet egentligen i praktiken? Hovet inbegrep de 
personer som fick lön och uppehälle av kungen, men inkluderade också 
dessa personers släktingar, vänner, bekanta, gäster och tjänstefolk. Hovet 
bestod av personer som uppehöll sig där under flera år och de som var på 
genomresa. De flesta var formellt presenterade vid kungaparets mottag-
ningar och hade en viss social ställning. Men det fanns även andra vägar 
till hovet, som till exempel konstnärliga uppdrag. Och vad säger egentligen 
tillhörigheten till det gustavianska hovet om dessa personers politiska åsik-
ter eller deras ställning i samtiden? Om tidigare forskning har tagit fasta på 
formella kriterier för hovet, som tillhörigheten till adelsståndet eller inne-
hav av ett ämbete, diskuterar jag hovet främst genom hertiginnans tillvaro 
och uppfattning. Vad var hennes kriterier för att ingå i hovet? Hur upp-

                                                      
90 Se Rundquist 1989; Ulvros 1996; Vickery 1998, s. 10–11; Berger 2003; Lewis 
2003; Norrhem 2007; Steinrud 2008, framförallt kap. 1, s. 11–48; Lahtinen 2009, 
kapitel 1, s. 11–38. 
91 Se Le Roux 2001 som härledde begreppet ”favorit”, Tadmor 2001 som under-
sökte begreppen ”family” och ”friend”, Maza 2003 ”bourgeoisie”, Lilti 2005 ”sa-
lon” och Heller 2009 som diskuterade begreppen ”leisure” och ”pleasure”. 
92 Se Svenskt biografiskt lexikon, uppslagsord ”hov” och ”politik”. 
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rätthölls dessa gränser? I avhandlingens andra artikel förhåller jag ”hovet” 
till ”staden”. I de tredje och fjärde artiklarna analyserar jag hertiginnans 
uppfattning om social urskiljning med avseende på mäns och kvinnors 
uppförande och värderingar. I min uppställning över hovpolitikens sfärer 
kommer jag att skilja på hertiginnans hovstat (hennes anställda), den kung-
liga sfären (att vara kunglig i förhållande till att inte vara det) och hovets 
umgängesliv (att vara upptagen i hovets gemenskap bland sociala likar). 
Hovet förekommer med andra ord i avhandlingen i olika betydelser bero-
ende på sammanhang. 

Jag har gått tillväga på samma sätt för att avgöra vad som var väsentligt 
för min politiska analys. Min slutsats blev att en handling kunde räknas 
som politisk om den utfördes av en individ med särskild position, i ett sär-
skilt sammanhang och i ett särskilt syfte. Gränserna mellan politik och 
icke-politik hävdar jag var flytande i hertiginnans liv. Man kan invända att 
en så öppen definition av politik gör det svårt att upprätta en analytiskt 
meningsfull skiljelinje mellan vad som är relevant för hovpolitiken och inte. 
Men ambitionen har just varit att se till politiska praktiker i sitt samman-
hang. Avhandlingen illustrerar med andra ord hur den gustavianska hov-
politiken kunde skapas och upprätthållas i givna situationer utifrån herti-
ginnan Charlottes tillvaro. 
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Arbetet med källorna 
Den uppfattning vi idag kan få av hertiginnans liv och politiska aktivitet 
begränsas till det material som har bevarats till eftervärlden. Källornas 
innehåll och ordning har i sin tur präglats av traditioner kring en kunglig 
person, av det som hertiginnan själv ville att eftervärlden skulle få reda på 
och slutligen av vad som kanske av en slump har bevarats. Handlingar som 
berör hennes person förvaras idag i Riksarkivet, Vadstena landsarkiv och i 
mindre utsträckning i Lunds universitetsbibliotek, Slottsarkivet och Caro-
lina Rediviva. Jag har utan resultat ställt en förfrågan till Eutin för att 
finna handlingar efter hennes släkt eller familjebrev efter flytten till Sverige. 
Om sådana trots allt finns är de antagligen i privat ägo och skulle kräva 
grundligare efterforskning på plats. Men vid något skede, kanske redan 
under hertiginnans livstid, fördes juridiska dokument och studieanteck-
ningar från tiden före giftermålet till Riksarkivet. Hennes uppväxt är däri-
genom utförligt dokumenterad.93 

Charlottes kvarlåtenskap har olika karaktär och inriktning. De statliga 
samlingarna i Kungliga arkiv avslöjar föga om hennes politiska ståndpunk-
ter eller om kontroversiella förbindelser. Här finns till exempel få mottagna 
brev från hennes närmare umgänge. Det material som har tydligast politisk 
karaktär, journalen och handlingarna rörande motståndet mot Gustaf III, 
anförtrodde hon själv två förtroliga vänner. Korrespondenser i form av 
avsända brev till vänner och bekanta är fördelade på deras arkiv. Motta-
garna tycks ha värdesatt dokumentationen av sina förbindelser med herti-
ginnan och drottningen på grund av hennes höga ställning, medan hon å 
sin sida skyddade deras integritet genom att bränna merparten av sina 
mottagna brev. Hertiginnans viktigaste korrespondent Sophie von Fersen 
var till exempel förtegen gällande sitt eget liv och önskade att alla hennes 
brev skulle brännas. Men Sophie själv bevarade omsorgsfullt brev och fö-
remål som visade deras vänskap och hertiginnan-drottningens tankar.  

I följande redogörelse av avhandlingens källor har jag velat åskådlig-
göra denna skillnad mellan de olika arkiven. Sedan följer några reflektioner 
kring mitt urval och min arbetsprocess. Sist i detta avsnitt summerar jag 
det vetenskapliga värdet av min studie i förhållande till befintlig forskning 
om hertiginnan och hennes journal. Dessa resonemang återknyter särskilt 
till avhandlingens femte artikel, där jag har haft hertiginnans arkivbildning 
som utgångspunkt för att förstå hennes politiska ambitioner. 

                                                      
93 Hertiginnans studieanteckningar förvaras i K283. Analyser av dem finns i Sjö-
blad 1997, s. 259–64 och Parland-von Essen 2005, s. 158–62. 
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Kungliga arkiv 
I 42 volymer i Kungliga arkiv på Riksarkivet i Stockholm finns hertigin-
nans liv dokumenterat. Här finns handlingar rörande hennes uppfostran, 
äktenskapets ingående, arv och bouppteckning. I samlingarna ingår även 
bevarade lekar och spel vid hovet, bibliotekskataloger, personliga räken-
skaper och korrespondens i synnerhet från hennes period som drottning år 
1809–1818. Det rör sig sammantaget om en omfattande, kronologiskt 
obruten samling av material från en kunglig person som saknar motstycke i 
Sverige, i alla fall från en så tidig historisk period. Dessa handlingar är 
politiskt neutrala men röjer desto fler detaljer om hertiginnans personliga 
tillvaro och hovets vardagsliv. Jag har använt hennes fakturor och kassa-
böcker som underlag till analysen i avhandlingens andra och femte artikel. 
De juridiska handlingarna har jag studerat för att ge en bakgrund till  her-
tiginnans ekonomiska situation och handlingsutrymme, vilket presenteras i 
avsnittet om hovpolitikens fundament.  

Ericsbergsarkivet 
Som sextonåring under en vistelse på Ekolsund år 1775 började hertigin-
nan Charlotte författa sin journal. Hon formulerade den som nyhetsbrev 
för att roa en liten hovkrets och fortsatte sedan att skriva livet ut. Motta-
garen av dessa brev från hovet var bästa väninnan Sophie von Fersen. Efter 
sekelskiftet 1800, när deras relation hade blivit mer konfliktfylld, övergick 
hertiginnan från att skriva som brev till att föra sina anteckningar mer som 
en dagbok. Men tanken om en kommunikation med Sophie verkar ha för-
blivit så stark att Charlotte förlorade viljan att skriva efter väninnans bort-
gång år 1816. Drottningen skrev att hon då övervägde att bränna manu-
skripten, men att hon hade ändrat sig: ”Efter detta första infall tog få-
fängan och lusten att lämna mina samlade tankar till eftervärlden överhan-
den för att bevara mitt minne efter min död. Det tycktes mig alltför grymt 
att förstöra vad jag hade åstadkommit med så mycken möda, vad som 
skänkt mig förströelse under långtråkiga stunder och tröstat mig under 
sorg, bedrövelse och nedstämdhet.”94 Vänskapen med Sophie von Fersen 
var alltså ett betydelsefullt motiv till hertiginnans författarskap. Att skapa 

                                                      
94 “le prémier instant passé, l’amour propre, aussi bien que le désir de laisser à la 
posterité le fruit de mes réflexions, de pouvoir faire vivre ma mémoire après ma 
mort, et enfin de détruire ce qui m’avoit couté tant de peines, qui m’avoit dissipée 
dans mes instans d’ennui, qui m’avoit consolée dans mon chagrin, du désagrement 
et de tristesse, me parut trop cruel”, ”PM au Comte du Ruuth et au Baron de 
Bonde, Stockholm au 1er Novembre 1817”, EA, drottning Hedvig Elisabeth Char-
lottas samling, vol. 1. 
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ett minnesmärke över sig själv och sin samtid tycks ha blivit en ännu star-
kare drivkraft.  

Inför sin död anförtrodde drottning Charlotte sin journal, tillsammans 
med det som hon själv benämnde som styrkande handlingar till sin skild-
ring, till den nära vännen Carl Göran Bonde. Erik Ruuth fick nyckeln till 
den låsta kistan. Manuskriptet och samlingarna förvarades under hela 
1800-talet i biblioteket på Ericsberg. De deponerades senare på Riksarkivet 
i Stockholm där de förvaras idag. De samlingar som tillägnades Er-
icsbergsarkivet innehåller officiella politiska handlingar samt av hertigin-
nan själv utförda avskrifter av handskriftscirkulerade pamfletter och smä-
deskrifter riktade mot Gustaf III. Särskilt från tiden 1788–1790, under 
kriget mot Ryssland och riksdagen då kungen drev igenom beslutet om 
Förenings- och säkerhetsakten, finns en stor samling dokument bevarad. I 
avhandlingens femte artikel beskriver jag några av samlingarnas innehåll i 
förhållande till journalen. Jag argumenterar här för att författarskapet bör 
ses i ljuset av hennes agerande, som två aspekter av samma politiska ambit-
ion.  

Dessa handlingar hade under hertiginnans livstid ett växlande öde. Hon 
och Sophie von Fersen tycks ha delat dem mellan sig alltefter de politiska 
stämningarna. Charlotte uppgav att hon före år 1803 hade en större sam-
ling handlingar rörande ryska kriget och riksdagarna 1789, 1792 och 
1800, men att hon på grund av Gustaf IV Adolphs räfst mot hertigparet 
och deras frimurarorden valt att bränna merparten. Sophie brände ytterli-
gare delar av hennes samlade material i samband med sin flykt från Stock-
holm i juni 1810. Väninnan förstörde hennes koncept och anteckningar 
men räddade den renskrivna journalen till eftervärlden genom att gömma 
den omsorgsfullt; enligt sägnen under en planka på Fersenska terrassen.95  

I Ericsbergsarkivets samlingar ingår två andra manuskript av hertigin-
nans hand som har införlivats i mitt avhandlingskorpus. Det första, Reflex-
ions sur differents personnages d’un Roman intitule les memoires du 
marquis de XX. pendant son voyage chez un peuple Gothique ou il avoit 
fait un sejour de plusieurs année [Skildringar av olika personer ur en ro-
man med titeln Markis XX:s minnen från en resa till ett götiskt folk där 
han vistades flera år] är en serie nyckelporträtt över personer vid hovet. 
Det är ett oavslutat manuskript som författades under flera år. Flera av 
formuleringarna härifrån känns igen från hertiginnans journal. Kanske 
utgjorde dessa litterära porträtt en förstudie till de karaktärsbeskrivningar 

                                                      
95 ”PM au Comte du Ruuth et au Baron de Bonde, Stockholm au 1er Novembre 
1817”, EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, vol. 1. 
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som ingår i hennes månadsbrev.96 Portrait et destinée malheureuse de mon 
amie [Porträtt och skildring av min väninnas olyckliga öde], med stor san-
nolikhet skrivet strax efter Sophie von Fersens död vintern 1816, skildrar 
öppenhjärtigt deras vänskap. Charlottes uppgav att hennes avsikt var att ge 
personlig upprättelse åt Sophies livsöde. Hon redogjorde här utförligt för 
Sophies kärlek till prins Fredrik Adolf och hur fadern motsatte sig ett äkt-
enskap mellan dem. Charlotte skildrade sin egen motvilja mot Sophies 
älskare Evert Vilhelm Taube, hennes dotter Sophie Pipers utomäktenskap-
liga barn och mesallians, om Sophies ena son som var så svårt skuldsatt att 
han hotades med fängelse och om den andra sonens bekymmer i Berlin. 
Portrait et destinée malheureuse de mon amie erbjuder ett biografiskt ret-
rospektiv över den period som annars berörs i avhandlingen utifrån sam-
tida källor.97 

Hertiginnans brev & biljetter i enskilda arkiv 
I de Fersenska familjearkiven i Stockholm och Vadstena förvaras hundra-
tals brev från Charlotte till Sophie von Fersen (1757–1816). Det är den 
överlägset största av hertiginnans brevsviter. De är prydligt hopsydda i 
datumordning, kanske av Sophie själv. Andra större brevsamlingar av her-
tiginnans hand finns till Jeanna von Lantingshausen (1754–1809) och till 
hertiginnans svägerska och kusin prinsessan Sophia Albertina (1753–
1829). Större bevarade korrespondenser med män är hertiginnans brev till 
maken hertig Carl (1748–1818), Erik Ruuth (1746–1820), Gustaf Adolf 
Reuterholm (1756–1813) och Jacob Pontusson de la Gardie (1768–1842). 
I den gustavianska samlingen i Uppsala finns hertiginnans brev till Gustaf 
III, till Nils Rosén von Rosenstein (1752–1824) och till Claes Adolf Fle-
ming (1771–1831).98  

Jag har använt mig av hertiginnans brev för att bilda mig en uppfatt-
ning om hennes relationer, värderingar och hovets vardagsliv. Personliga 
angelägenheter och politiskt känslig information censureras emellertid här. 
Vänskapsretoriken följer ett standardiserat mönster som gör det svårt att 
avgöra hertiginnans egentliga förhållande till brevmottagaren. Upptäckten 
av hennes biljetter, de flesta ställda till Sophie von Fersen och Jeanna von 

                                                      
96 EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, vol. 15. Tillsammans med 
manuskriptet förvaras en lapp av senare datum, från 1800 eller senare, med en 
nyckel till kodnamnen på personerna och kommentaren ”ces portrait sont écrit 
l’année 1783”. Medlemmar av familjen von Fersen berörs ganska kort, vilket anty-
der att de var underförstådd eller faktisk mottagare av texten.  
97 EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, vol. 15. 
98 F 485; F 830:d; F 818:c. 
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Lantingshausen, har i ljuset av detta varit särskilt avgörande för den här 
undersökningens resultat.  

Ordet biljett kommer från det franska ordet billet enligt definitionen 
”kortfattat meddelande till en person, språkligt och innehållsmässigt be-
gränsad till förmedlingen av nödvändig information”.99 Biljetten är som 
regel odaterad och överlämnades direkt till mottagaren av en vän eller 
tjänare.100 Den användes för att stämma möte och inte för att kommuni-
cera längre budskap – och det är just i betydelsen inbjudan eller inträde 
som ordet biljett finns kvar i modern svenska. Under politiskt turbulenta 
tider, som under perioden 1789–90, ersatte biljetterna emellertid fysiska 
möten för hertiginnan, vilket givetvis gör dem särskilt intressanta för en 
undersökning om hennes politiska verksamhet. Men även i sin mest banala 
form blottlägger biljetterna hovets vardag och sociala mikrokosmos. Herti-
ginnan och Sophie verkar ha skickat biljetter till varandra dagligen: för att 
träffas i Kungsträdgården för en ridtur eller promenad, göra en slädtur, 
bjuda in varandra till kvällens umgänge eller låna varandra kläder och 
böcker.  

Det är som spänningsskapande element i 1700-talsfiktionen som biljet-
ter oftast förekommer, medan de i mindre utsträckning finns bevarade i 
arkiven. Kanske beror det på att de skickades för att förmedla ett särskilt 
budskap till en mottagare och kunde kastas när uppdraget var fullföljt. 
Formuleringarna i biljetterna är utan litterära förtjänster, vilket sannolikt 
förklarar varför litteraturhistoriker inte har beaktat dem. Yvonne Leffler 
uppmärksammade emellertid sin bok om den tidiga brevromanen den litte-
rära konsekvensen av den språkliga distinktionen mellan brev och biljetter. 
Leffler hävdade att brevet till skillnad från biljetten alltid i någon mån är 
retrospektivt och reflekterande. Det gör att den som skickar biljetter i 
mindre grad höljer sitt budskap i omskrivningar och artighetsfraser. Det 
finns helt enkelt inte utrymme.101  

Min uppfattning är, i linje med Leffler, att brev och biljetter bör betrak-
tas som två skilda litterära genrer. Ett brev på 1700-talet var avsett att 
                                                      
99 ”Message bref, adressé à une personne, réduit à l’essentiel dans son contenu 
comme dans sa forme”, Trésor de la langue française informatisé, uppslagsord 
”billet”. Enligt Svensk akademisk ordbok är ordet biljett belagt första gången i 
svenskan kring sekelskiftet 1700 och definieras som ett ”kortare skriftligt (privat) 
meddelande, i allm. till en i närheten befintlig person, vanl. skrifvet på ett hopviket 
o. försegladt pappersblad; mindre bref.”  
100 Hertiginnans biljetter består i de flesta fall av en eller ett par meningar för att 
förmedla ett visst budskap, men kan ibland vara avfattat som ett kortare brev med 
hälsnings- och avslutningsfras eller uppgift om tidpunkt och plats. 
101 Leffler 2007, s. 177–80. 
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läsas högt i sällskap, det förmedlades med posten och kunde fångas upp på 
vägen av obehöriga. Biljetten var däremot vanligtvis en dialog mellan två 
personer, även om det alltid var minst tre personer inblandade i kommuni-
kationen: avsändaren, mottagaren och tjänaren eller vännen som överläm-
nade det. Att den personen inte missbrukade innehållet var väsentligt. En 
vanlig information i biljetterna är, kanske av diskretionsskäl, att det står 
hur den skulle överlämnas.102  

Dessa genrekonventioner har ett centralt förklaringsvärde för tolkning-
en av innehållet. Att biljetterna är odaterade kan tyckas vara en formsak. 
Men det bestämmer dess betydelse till ett förflutet då, där eftervärlden i 
liten eller ingen grad är påtänkt. Ett tydligt exempel är hertiginnans väl-
skrivna brev med politiska reflektioner som hon skickar till Gustaf Adolf 
Reuterholm (som jag analyserar i den femte artikeln), vilka står i skarp 
kontrast till de biljetter med auktoritära förhållningsorder som hon skick-
ade till Sophie von Fersen vid samma tid.103 I de senare är det inte den ny-
hetsförmedlande, officiella hertiginnan med eftervärlden i åtanke som talar, 
utan den privata Charlotte med ett särskilt budskap att förmedla till sin 
väninna. Olikheten mellan brev och biljetter är alltså lika mycket en fråga 
om genre som format eller längd, där skillnaden ligger i självframställning.  

Hertiginnans biljetter till Sophie von Fersen ligger sammanbundna kro-
nologiskt vilket gör det möjligt att tidsbestämma innehållet. I de andra 
brevsamlingarna har biljetterna däremot sorterats utan indikation om da-
tumet, ofta tillsammans med odaterade brev. Det väcker frågan om grun-
den för att skilja ut dem från resten av brevsamlingen. En möjlig förklaring 
är att det handlade om format: de små biljetterna samlas lättast i ett kuvert 
för att inte komma bort i arkivvolymen. Men förvaringssättet tyder även 
på att det här materialet inte fanns med i den självbild som arkivbildaren 
ville visa upp. Det antyder att de hade ett affektionsvärde för mottagaren 
men att man inte har velat underlätta för eftervärlden att tolka deras inne-
håll och betydelse. Uppdelningen kan också ha gjorts när arkivet upprätta-
des och därmed spegla en föreställning om uppdelningen mellan privat och 
offentligt. Hertiginnans biljetter har sannolikt förbisetts av tidigare fors-

                                                      
102 De flesta av hertiginnans biljetter överlämnades av löparen Joseph eller hennes 
kammarfröken Malin Strokirch, som också gick hertiginnans ärenden. Från slutet 
av 1780-talet anförtrodde hon många biljetter till sin älskare, Sophies bror Fabian 
von Fersen. Att han omnämns allt oftare som budbärare bör givetvis förstås mot 
bakgrund av hans nära relation till hertiginnan, men kan också tolkas som ett all-
mänt närmande till kretsen von Fersen. Hertiginnans engagemang i oppositionen 
mot Gustaf III efter år 1786 kan ha medfört att hon föredrog att hålla sin hovstat 
utanför sina förehavanden. 
103 Biljetterna bevaras i SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 15. 
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kare för att de betraktats som ovidkommande spillror ur enskilda kvinnors 
liv, vilka inte kunde innehålla några ledtrådar till den Stora historien.104  

Urval & tillvägagångssätt 
Det källmaterial som rör hertiginnan Charlotte är i sin helhet alltför omfat-
tande för att tillfredsställande kunna behandlas inom ramen för en dok-
torsavhandling. Framställningens tyngdpunkt är åren runt 1790 då poli-
tiska händelser avspeglas tydligare i materialet. Till grund för min analys, 
inte minst för att upptäcka denna skillnad, ligger emellertid samtliga brev 
och biljetter till Sophie von Fersen och Jeanna von Lantingshausen från 
perioden 1774 till 1792. Dessa genomgångar har jag kompletterat med 
samtliga brev från hertiginnan till Erik Ruuth och till Gustaf Adolf Reuter-
holm från åren 1789–90. Jag har även gjort nedslag i hertiginnans brev till 
hertig Carl, prinsessan Sophia Albertina, Gustaf III och Ture Leonard von 
Klinckowström (Sophies svåger) samt i väninnorna Camille du Bois de la 
Mottes brev till Sophie von Fersen. 

Jag har med få undantag använt otryckta källor i original. Undantaget 
är den korrespondens som föregick hertigparets giftermål år 1774 och som 
belyser Charlottes uppväxtförhållanden. Den uppges ha tryckts direkt efter 
originalbreven som finns i Utrikesdepartementets arkiv i Stockholm. Möjli-
gen kan man då ha normaliserat den franska stavningen. Jag ansåg det 
ändå inte nödvändigt att kontrollera de få hänvisningar som finns i av-
handlingen mot originalbreven.105 För biografiska uppgifter till förekom-
mande personers födelse- och dödsdatum, familj, tjänsteår och befattningar 
har jag använt två tryckta sammanställningar: Elgenstiernas Svenska adelns 
ättartaflor och den med hertiginnan samtida Hof-Calender som utkom 
varje år.  

Fokus på otryckta källor går hand i hand med min ambition att an-
vända hertiginnan som prisma även i bokstavlig bemärkelse. Hennes ord, 
satsbyggnad och uttryckssätt har varit min nyckel till hovpolitiken. Genom 
att använda originalkällorna har jag kunnat utesluta tvivel om att Carl 
Carlson Bondes eller Cecilia af Klerckers filter påverkade min läsning. Hur 
materialet har ordnats har varit en avgörande aspekt för min helhetsförstå-
else av hovlivets villkor och av hertiginnans politiska ambitioner. Förutom 
materialets placering i arkivet, vilket i sig har visat sig betydelsebärande, 
har handstil och papper bistått i dateringen av handlingarna när dessa har 
saknats.  
                                                      
104 Hertiginnans biljetter förekommer tidigare endast hos Söderhjelm 1924 och 
Sjöblad 1997. 
105 Se samtliga hänvisningar till Manderström 1847–49. 
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Mitt tillvägagångssätt har utgjorts av en korsläsning av källor som bely-
ser samma tidsperiod utifrån olika perspektiv. Istället för att göra kronolo-
giska utblickar har jag breddat min materialanvändning. Avsikten var att 
upptäcka hur hertiginnan förmedlade olika bilder av sig själv till olika 
personer, vilket blev nyckel till hovlivets konventioner och ideal. Biljetterna 
var avgörande för att upptäcka hertiginnans politiska agerande kring år 
1790. Men det hade inte gått att rekonstruera händelseförlopp enbart med 
hjälp av dem. Eftersom biljetterna är kortfattade och odaterade, behövde 
jag ha breven och den sammanhängande berättelsen i journalen för att 
kunna tolka innehållet. Vid genomgången av både brev och biljetter fäste 
jag stor vikt vid detaljer som kunde hjälpa mig att knyta biljetten till ett 
särskilt tillfälle, till exempel uppgifter om namn, årstid, födelser och döds-
fall, resor eller andra händelser som kunde härledas till andra samtida käl-
lor eller till annan forskning.  

Biljetternas repetitiva innehåll guidade mig genom rutiner (och därmed 
också avvikelser) i hovlivet. I ljuset av det övriga materialet har biljetterna 
därmed varit min främsta ingång till vardagens gestaltning, de sociala relat-
ionerna mellan vänner och mellan herrskap och tjänare – det vill säga det 
som utgjorde politikens förutsättningar vid det gustavianska hovet. En 
biljett med följande innehåll: ”Kära Sophie, när ni kommer, gå direkt till 
mitt bibliotek, jag måste tala med er ensam. Jag har varit tvungen att gå till 
hertigen. När vi ses kommer ni att få veta varför. Joseph har nyckeln till 
mitt bibliotek,” säger kanske inte mycket som enskilt exempel.106 Men 
utifrån det övriga materialet framstår detta som ett hemligt möte på en 
ovanlig plats, att den enda som invigdes var hennes löpare Joseph och att 
det var en konsekvens av ett tidigare möte med hertigen. Av biljetten fram-
går det också att hertiginnan under den här perioden sällan umgicks med 
sin make, som bodde i våningen ovanför henne på Stockholms slott. 

Hertiginnan som politisk författare 
Utifrån ett pågående vetenskapligt samtal om hovets inre relationer, elit-
kvinnors ställning och 1700-talets politiska liv har jag i min avhandling 
velat belysa andra aspekter av hertiginnan Charlotte och Hedvig Elisabeth 
Charlottas dagbok. Tidigare forskning inspirerade till att ta mig an för-
summat eller okänt material och att närma mig det välbekanta på ett nytt 
sätt. Sökljuset har riktats mot hertiginnans agerande för att komplettera 

                                                      
106 ”Quand vous viendrais chez moi ma chere Sophie entré dans ma bibliotheque je 
veut vous parler seulle j’ai été obligée d’aller chez le Duc est Vous en saurez les 
raisons quand je vous verez. Joseph à la Clef de ma Bibliotheque”, hertiginnan till 
Sophie von Fersen i biljett från 1789, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 15. 
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tidigare forsknings rekonstruktion av det politiska livets händelsekedjor. 
Jag har med andra ord bedömt hertiginnans källmaterial både som berät-
tande källa till hovlivet och politiken och som kvarleva; till form och inne-
håll en frukt av en transnationell aristokratisk kultur med dess ideal om 
samhället och politiken.  

I avhandlingens femte artikel har jag ifrågasatt tidigare forsknings tolk-
ning av hertiginnans journal utifrån hennes karakteristik och möjliga litte-
rära förebilder. Att journalen bevarades i manuskriptform och ställdes till 
en nära väninna har fått tidigare forskare – alltifrån Ludvig Stavenow i 
början av 1900-talet till Christina Sjöblad på 1990-talet – att tolka den 
som en personlig, närmast förtrolig text. Carl Carlson Bonde gav det tro-
liga upphovet till den gängse benämningen ”dagbok”. Jag förmodar att 
han gjorde det för att höja manuskriptets status enligt samtidens källkri-
tiska kriterier som uppvärderade närheten i tid till det skildrade. Dagbok 
var därmed att föredra framför beteckningen memoarer, som hade åsyftat 
hågkomster upptecknade i slutet av ett liv, då minnena bleknat och det var 
lättare att förmedla en tillrättalagd bild.107 Termen ”dagbok” har likväl 
under de drygt hundra år som har förflutit sedan Bondes utgåva sannolikt i 
ännu högre grad blivit beteckningen för ett personligt, självreflekterande 
dokument. Dagbok blir därmed en olycklig benämning eftersom den 
skymmer hertiginnans ambition med författarskapet: att skildra politiken 
och inte hennes personliga liv. 

Det franska ordet journal har såväl historiskt som i modern franska en 
vid betydelse och kan hänföra både till tidning och dagbok.108 1700-talets 
tidningar fördes ofta i brevform, vilket tidigare forskning om hertiginnan 
inte har tagit hänsyn till. En inflytelserik tidskrift under andra hälften av 
1700-talet distribuerades som handskrivna nyhetsbrev till olika furstehus i 
Europa: Friedrich Melchior Grimms Correspondances littéraires. Såväl 
hertiginnan som Lovisa Ulrika, hertig Carl och Gustaf III var prenumeran-
ter. I Correspondances littéraires blandades kulturella och politiska nyheter 
med diskussioner av de parisiska upplysningsförfattarnas idéer. Tidskriften 
distribuerades mot ett mycket högt pris och mot löfte om diskretion. Den 
har setts som urtypen för den dialog mellan upplysningsförfattare och furs-
tar som fördes inom 1700-talets elit i syfte att reformera ett samhällssystem 
på ett sätt som inte omkullkastade dess sociala ordning.109  

Denna dubbla betydelse av ordet journal framkommer hos hertiginnan. 
I sitt första månadsbrev till Sophie von Fersen uppgav hertiginnan att hon 
                                                      
107 Se Mesnard 1995, s. 364–67. 
108 Trésor de la langue française informatisé, uppslagsord ”journal”. 
109 Se vidare artikel 5 och där anförda exempel och hänvisningar. 
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avser att skriva en ”gazette” (tidning). I sitt självporträtt från slutet av 
1770-talet beskrev hon närmare sitt val av genre: 

De som läser de här breven är kanske nyfikna på att veta varför jag har fat-
tat pennan. Eftersom jag alltid har älskat läsning, i synnerhet av historiska 
verk och av hovmemoarer, har jag velat lämna några själv till eftervärlden. 
[…] Jag hade kunnat föra en dagbok, invänder ni kanske. Men det hade va-
rit alltför enformigt för att jag skulle ha stått ut med att föra den kontinuer-
ligt. Jag har istället valt en genre som är anspråkslösare än memoarer men 
intressantare än en dagbok […] Jag tillstår även att jag uppskattade att 
skriva i en genre som ingen annan, så vitt jag vet, har gjort tidigare.110 

Hertiginnan nämner här ”journal” i betydelsen dagbok, men tar avstånd 
från benämningen på sitt eget manuskript.  

Genom närstudier av hertiginnans arkiv var det möjligt för mig att åter-
skapa hertiginnans skrivprocess under hennes arbete med journalen. Hen-
nes metod blev min utgångspunkt för att ompröva hennes ambitioner med 
författarskapet. Att journalen och det som hon kallade styrkande hand-
lingar omhändertogs så omsorgsfullt av Charlotte och hennes samtida ty-
der på att hon själv satte värde på dem och att hon vill att de skulle läsas 
tillsammans. I samband med att Carl Carlson Bonde redigerade och lät 
publicera journalen, avskildes det renskriva manuskriptet från övriga sam-
lingar och denna ursprungliga funktion gick förlorad.  

Min uppfattning är att hertiginnan följde samtidens politiska idéer noga 
genom tidningar och böcker och förmedlade dem till eftervärlden i sin 
journal. Författarskapet var en kontinuerlig lärprocess som hjälpte henne 
att orientera sig i det samtida politiska landskapet. Det gav henne överblick 
och perspektiv på händelseutvecklingen, vilket i sin tur kan ha väglett hen-
nes handlande. Och genom att sprida sin förvärvade kunskap om den poli-
tiska samtiden i bekantskapskretsen bör hon ha stärkt sin legitimitet i um-
gängeskretsen. Att författa en politisk journal var även ett sätt för hertigin-

                                                      
110 ”Ceux qui lisons ces Lettres seront peut-être curieux de savoir la Raison qui m’a 
engagée à les écrires, ayant aimée de tout tems la Lectures, est surtout celle de 
l’Histoire, j’ai toujours aussi suit cas des Memoires de Cours en general, il ma donc 
parut agréable d’en conserver moi-même pour le public apres ma mort [---] j’aurais 
pu écrire un journal me diras-t-on, je replique qu’il est d’une monotonie si cruelle 
que je n’aurais jamais soutenue à le continuer; ainsi donc j’ai choisit ce qui avoit 
moin de pretention que des Memoires, mais qui etoit plus interessant qu’un Journal 
[…] peut-être même je l’avoué le plaisir d’ecricre dans un genre auquel personne à 
ce que je sache ait pense encore”, Journal, Introduction pour les Lecteurs suivie de 
mon portrait [har bifogats manuskriptet efter Lettre au mois de decembre 1778 och 
en översikt över första häftet], s. 7, EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas 
samling, vol. 1. 
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nan att inför eftervärlden skapa sig ett tolkningsföreträde. Hon kunde för-
medla sin version och positionera sig själv i förhållande till händelseut-
vecklingen. Genom journalen skapade hon historien om sin samtid. Och 
det var som värdig iakttagare hon ville bli ihågkommen, inte för sin egen 
inblandning i politiken. 
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Sammanfattning av avhandlingens artiklar 
”Hertiginnan & hovpolitiken” ger en samlad beskrivning av hertiginnans 
politiska metoder under ryska kriget 1788–90. Utgångspunkt är hennes 
brev till Sophie von Fersen, Jeanna von Lantingshausen, Gustaf Adolf Reu-
terholm, Erik Ruuth och hertig Carl från denna period. Jag argumenterar 
för att hertiginnans möjlighet till agerande under den här perioden blev 
större eftersom sällskapslivet vid hovet politiserades. Artikelns första av-
snitt diskuterar sällskapslivet som politisk plattform för kvinnorna vid 
hovet och hur hertiginnan verkade som patron: hur hon tog emot förfråg-
ningar, uppvaktade andra och förmedlade kontakter i politiskt syfte. En 
annan tyngdpunkt i artikeln är informationsförmedlingen vid hovet. Jag 
betonar här särskilt vikten av pålitliga relationer för att få tillgång till poli-
tisk information. Ett sista avsnitt beskriver hertiginnans inblandning i di-
plomatiska förbindelser.  

Artikeln är utformad i nära dialog med Elaine Chalus idé om social po-
litics. I linje med Chalus argumenterar jag för att elitens politiska verktyg 
inte nödvändigtvis var könsspecifika och att kvinnorna hade större hand-
lingsutrymme än vad som tidigare har hävdats. Genom att studera kon-
kreta händelsekedjor där kvinnor var inblandade, menar jag att gränsen 
mellan att förmedla, medla eller att faktiskt skapa en politisk nyhet var 
flytande. Kvinnors indirekta deltagande i politiken som länkar mellan män 
innebar att de också måste vara lika insatta som män i det politiska spelet 
– annars kunde de inte företräda män på ett effektivt sätt.  

”Hertiginnan, hovet & staden i det gustavianska Stockholm”, avhand-
lingens andra artikel, utforskar hovpolitikens rumsliga gestaltning och 
spänningsfältet mellan den kungliga sfären och hovets umgängesliv: la 
société. Artikeln ger nya empiriska och teoretiska bidrag till tidigare forsk-
ning om Stockholm och om det gustavianska hovet. Den sätter sökljuset på 
hertiginnan och inte på Gustaf III som representant för hovet och lägger 
hela tyngdpunkten på hovets vardagsliv, i synnerhet elitens samvaro i sta-
den, som infogas i ett bredare europeiskt mönster. I artikeln ställer jag 
följande frågor: Var och under vilka former kunde möten mellan hovet och 
”befolkningen” äga rum? Hur använde hertiginnan dessa tillfällen för att 
manifestera sin upphöjda ställning?  

Undersökningen bygger på antagandet att kungafamiljens urbana nöjes-
liv med promenader, baler och teaterbesök utgjorde en väsentlig del i ho-
vets representativa plikter. Monarkin fick legitimitet genom att vara synlig 
för befolkningen i lämpliga sammanhang, vid rätt tidpunkt och i rätt säll-
skap. Hovets ställning utmanades i stadsmiljön eftersom det här fanns en 
mångfald av aktörer och intryck. Trots det kunde hovet upprätthålla kon-
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trollen i det sociala samspelet genom ett ritualiserat umgänge i mötet med 
den övriga befolkningen. Hertiginnan, liksom andra i hennes samtid av 
liknande sociala ställning, förlade sitt umgänge till loger i teatersalongen 
och bedrev välgörenhet under sina promenader. Hon befäste därigenom en 
önskvärd syn på eliten som varandes upphöjd, generös och väl synlig i 
staden.  

Det empiriska underlaget till denna artikel är hämtat från olika delar av 
hertiginnans personarkiv: brev, biljetter, journalen samt från hennes räken-
skaper. I den här artikeln tar jag mig också an ett material som inte härrör 
från hertiginnan, nämligen räkenskaper över abonnemangsinnehavare av 
de kungliga teatrarnas loger. Jag finner att den gemensamma nämnaren 
hos logeinnehavarna var att de ingick i eliten, de flesta med anknytning till 
hovet. De utländska ministrarna och familjen von Fersen var särskilt fre-
kventa abonnenter och hade de dyraste logerna. Merparten av logerna 
abonnerades av män. Två grupper som tilldelades loger i egenskap av sin 
funktion vid hovet var de kungliga pagerna och de kungliga kvinnornas 
kammarfruar. Jag förklarar det med att ett kungligt finansierat logeinnehav 
var särskilt förmånligt för dessa två grupper som hade en social mellan-
ställning vid hovstaten. Deras tillträde till de kungliga var mindre given än 
för personer högre upp i hovets hierarki. Teatersalongen ger utifrån loge-
abonnemangen ett mer föränderligt intryck än motsvarande internationella 
undersökningar. En möjlig förklaring till skillnaden mellan Stockholm och 
andra städer kan ha varit att fasta platser för eliten i en förhållandevis liten 
stad var mindre betydelsefullt, eftersom eliten utgjorde en grupp som var 
lätt att identifiera.  

”Honnêta män, kunglig impotens och italienska seder: Hertiginnan 
Charlotte om Gustaf III:s hov” analyserar den bild av män och manlighet 
vid hovet som framkommer i hertiginnans journal och i brev till Sophie 
von Fersen. I artikeln undrar jag om manlighet var något som hertiginnan 
diskuterade? Framställde hon manlighet i motsats till kvinnlighet och 
kopplade hon i så fall ”maskulin” till “man”? Vad var enligt henne goda 
respektive dåliga egenskaper hos män, och hur ska man förstå hennes vär-
deringar i sitt historiska sammanhang?  

Undersökningen är en svensk fallstudie utformad i dialog framförallt 
med anglosaxisk och fransk forskning. Jag hävdar att den sexuellt präglade 
smutskastningen av franska monarker vid den här tiden är en relevant 
jämförelsepunkt med de rykten om Gustaf III:s impotens och hans sons 
illegitima börd som får stort utrymme i hertiginnans texter. I artikeln för-
håller jag mig till de intersektionella perspektiv om kön i kombination med 
klass som har präglat forskningsläget när det gäller manlighet i tidig-
modern tid. Kön var inte oväsentligt, men social ställning ingick alltid i 
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hertiginnans bedömning. Mäns uppförande skulle motsvara personens 
ämbete och ålder och därmed medföljande ansvar som aristokrat och 
statsman.  

Min analys visar att hertiginnan förkastade mäns lättja, fylleri, nöjes-
lystnad, slösaktighet, sexuella frivolitet eller politiska ombytlighet – med 
andra ord allt som avvek från en adlig mans plikter. En aristokrat skulle 
vara ärlig, redbar och kompetent, men fick samtidigt inte vara tråkig. Var 
man född i en etablerad adelsfamilj hade man större förutsättningar att 
genom sitt uppträdande vinna den bördsmedvetna hertiginnans uppskatt-
ning. Hertiginnan uttryckte missnöje över Gustaf III:s sätt att favorisera 
vackra unga män som inte nödvändigtvis hörde till de förnämsta familjer-
na. Hon påstod att de ägnade sig åt grova skämt, orgier och dryckenskap. 
Jag tolkar det som att hertiginnan förkastade det umgänge som skedde 
utan kvinnors närvaro. Det kan förstås mot bakgrund av det ideal om ett 
könsblandat umgänge och om kvinnors goda inflytande över män som har 
framhållits i tidigare forskning om 1700-talet.  

Väsentligt i hertiginnans uppfattning var vidare hur mannen uppfatta-
des, inte hur han verkligen betedde sig. Huruvida Gustaf III verkligen var 
far till sin son eller om han föredrog unga män framför drottningen var till 
exempel mindre viktigt än det faktum att man talade om det vid hovet, 
eller ännu värre, i ”staden”. Kungens breddade sociala umgänge med unga 
män och hovmäns kärleksförhållanden med kvinnor av lägre socialt ur-
sprung, blev i hertiginnans ögon problematiskt eftersom det utmanade 
hovets exklusivitet. Det anser jag bör förstås i ljuset av det politiska tryck 
som hovet var satt under vid den här tiden. Hertiginnan kritiserade beteen-
den hos män som hotade att bryta magin om hovlivets förfinade och kon-
trollerade salongstillvaro. Hon uppträdde därmed som försvarare inte bara 
av ett aristokratiskt manlighetsideal, utan av en hel hovkultur. 

”Libertinage féminin à la cour suédoise du XVIIIe siècle à travers les 
écrits de la duchesse de Sudermanie”, avhandlingens fjärde artikel, under-
söker motsättningen mellan den tidigmoderna juridiska sexualmoralen och 
hovets sexuella praktiker som den framkommer i hertiginnans journal och 
brev. Historien om kvinnans sexualitet har likställts med historien om 
samhällets dubbelmoral: vad som var förväntat och accepterat för män 
kunde innebära social katastrof för kvinnor. Emellertid verkar det sena 
1700-talets eliter ha accepterat en avsevärd uppluckring av de principer 
som gällde i andra samhällsklasser, såväl för kvinnor som för män. Med 
denna utgångspunkt ställer jag följande frågor: Verkar utomäktenskapliga 
förbindelser ha varit vanliga vid det gustavianska hovet? På vilka grunder 
godtog eller kritiserade den unga hertiginnan dessa?  
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Jag fokuserar analysen i denna artikel på hertiginnans uppfattning om 
kvinnors värde och dygd och på äktenskaplig kärlek och trohet. Exemplen 
visar att utomäktenskapliga förbindelser tilläts inom vissa gränser vid det 
gustavianska hovet, kanske till och med för ogifta kvinnor. Villkoren för 
hovdamernas sexuella frihet berodde emellertid enligt hertiginnan på en 
rad andra omständigheter som kvinnans sociala ställning, trohet mot äls-
karen ifråga, antalet uppvaktande kavaljerer och hennes uppförande i all-
mänhet. Hertiginnan accepterade en viss typ av förbindelser, nämligen det 
känslomässiga engagemanget riktat mot en man i taget. Hon uttalade sig 
däremot förklenande om relationer som enbart verkade handla om sexuell 
tillfredsställelse eller om materiell vinning. Det överensstämmer med hen-
nes generella syn på sociala relationer, där beständighet var av största vikt.  

I ett större sammanhang tyder resultaten på att 1700-talets sexualmoral 
och hovets amorösa praktiker existerade som parallella verkligheter vid det 
gustavianska hovet. Man verkar ha intagit en pragmatisk hållning till illegi-
tima förbindelser. Hovdamernas personliga val av relationer fick stort spel-
rum, i alla fall så länge föremålet för känslorna höll sig inom samma soci-
ala skikt. Hovdamernas sexuella frihet menar jag speglar en kultur där 
livsstil och värderingar var mindre beroende av kön än i andra samhälls-
klasser.  

”‘que dumoin apres ma mort la verite perse’: La duchesse Charlotte, 
journaliste à la cour de Suède”, avhandlingens femte och sista artikel, ana-
lyserar hertiginnans författarskap med hennes politiska agerande och 
franska revolutionen som fond. Studien fördjupar förståelsen för hertigin-
nan som politisk aktör i ett europeiskt sammanhang: hur idéer cirkulerade, 
hur hon fick information om den samtida politiken och om motiveringen 
till hennes politiska ställningstaganden. Den forskning som tidigare finns i 
detta ämne gjordes till övervägande del vid förra sekelskiftet eller har dis-
kuterat journalen utifrån andra perspektiv. Artikeln kompletterar denna 
genom att visa hur hertiginnan inhämtade sina politiska upplysningar. Jag 
understryker att journalens brevtilltal även var en form för politisk och 
journalistisk kommunikation i hertiginnans samtid. Det är ett av mina 
argument för att hennes litterära drivkraft i högre grad var politisk än vad 
som tidigare har hävdats.  

Journalen jämförs i den här artikeln med hertiginnans korrespondens 
och politiska samlingar. I ett första avsnitt karakteriserar jag hertiginnans 
manuskript och diskuterar hennes litterära förebilder. Jag tar sedan fasta 
på vad jag menar var vändpunkten i hennes liv och författarskap: riksda-
gen i Stockholm år 1789 och det samtida engagemanget för revolutionen i 
Frankrike. Hennes journal blev en partsinlaga i form av detaljerade ana-
lyser av den samtida politiken; ett politiskt liv som hon också själv deltog i. 
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Genom sina samlingar dokumenterade hertiginnan utförligt sitt engage-
mang för kretsen von Fersens sak och motståndet mot Gustaf III. Artikeln 
följer i ett tredje avsnitt hertiginnas korrespondens med Gustaf Adolf Reu-
terholm (som vid den här tiden befann sig i Paris) och det öde som Camille 
du Bois de la Motte, den franska ambassadörens dotter, fick efter åter-
komsten till Frankrike. Dessa två nyhetsförmedlare företrädde varsin sida 
av revolutionen: Reuterholm välkomnade förändringarna och inspirerade 
hertiginnan att genomföra något liknande i Sverige. Den rojalistiska Ca-
mille du Bois de la Motte såg däremot sin tillvaro rasa samman under revo-
lutionen. Hennes familj tillhörde den förnämsta franska aristokratin vars 
liv var intimt förknippat med den Bourbonska dynastins. Artikeln avslutas 
med en utblick mot hertiginnan Charlottes politiska öde efter Gustaf III:s 
död år 1792. Det ökade våldet och två monarkers död i Sverige och Frank-
rike fick hertiginnan att ompröva sitt positiva mottagande av revolutionen. 
Hennes dynastis stabilitet och fortbestånd blev istället den främsta poli-
tiska föresatsen, en uppfattning som hon skulle konkretisera i samband 
med den politiska turbulensen år 1809–10.  
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Hertiginnan & hovpolitiken 
Denna del av kappan består av en vidareutveckling av artiklarnas resultat. 
Jag presenterar dem i en från artiklarna fristående modell om hertiginnans 
politiska sfärer. Modellen synar genom begreppet hovpolitik maktförhål-
landena inom hovet och hur dessa präglade hertiginnans politiska verk-
samhet. Kapitlet inleds med en bakgrundsteckning av den gustavianska 
hovstatens administrativa struktur, som används för att förstå villkoren för 
hertiginnans verksamhet. Sedan följer en karakteristik av hovet som poli-
tisk arena och en summering av hur hertiginnan förhöll sig till de politiska 
diskussionerna i sin samtid. Dessa avsnitt preciserar hertiginnan och det 
gustavianska hovet med utgångspunkt i ett större europeiskt mönster. 
Tolkningarna är mina, gjorda utifrån tidigare forskning och egna källstu-
dier. 

Dessa fundament i hovpolitiken tillämpar jag sedan empiriskt i herti-
ginnans sex politiska sfärer. Begreppet sfär är hämtat från Svenska akade-
mins ordbok där det beskrivs som en krets eller (verksamhets)område, 
”begränsat av räckvidden av vederbörandes förmåga [eller] möjlighet att 
verka med framgång”.111 Jag ponerar att varje sfär motsvarar en typ av 
sociala band och ett sorts umgänge som erbjöd särskilda resurser för herti-
ginnan. Hertiginnans första fyra sfärer utgjorde de grundläggande och 
gemensamma kriterierna för en hertiginna och prinsessa: att förestå ett 
hov, att vara del i en kungafamilj, att delta i hovumgänget och att vara gift. 
De två sista sfärerna är knutna till hertiginnan Charlotte personligen: vän-
skapen med kretsen von Fersen och med hennes kvinnliga vänner. Inom 
varje sfär var relationerna hierarkiska, där den som på formella eller in-
formella grunder stod monarken närmast rankades högst.  

Den gustavianska hovpolitikens fundament 

Hovets organisation 
Vid ett hov fanns hierarkin mellan regenten och den övriga kungafamiljen 
tydligt uttryckt i den ekonomiska strukturen. Monarken förkroppsligade 
staten medan den övriga kungafamiljen (bortsett från representativa plik-

                                                      
111 Svenska akademins ordbok, uppslagsord ”sfär” (6). 
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ter) kunde leva ungefär som privatpersoner.112 Kungen fördelade de statliga 
medlen. Han finansierade sina familjemedlemmars hovhushållning, löner 
och underhåll av byggnader. Staten, i praktiken monarken, stod även för 
kungafamiljens personliga handkassor som betalades ut kvartalsvis. Hand-
kassan skulle räcka till kläder, nöjen, resor och välgörenhet. De ekono-
miska beroendeförhållandena inom den gustavianska kungafamiljen ledde 
till en ständig dragkamp mellan syskonen.113  

Sannolikt på grund av hertiginnans familjs begränsade ekonomi fick 
hon varken hemgift eller annan egendom vid sitt giftermål.114 Hon var 
därför beroende av Gustaf III för att få sitt utlovade underhåll och för att 
tillträda sitt änkesäte vid hertigens eventuella frånfälle. Enligt äktenskaps-
kontraktet skulle hon tilldelas en handkassa ur en säker fond, pengar som 
hon fick disponera fritt över.115 Hertiginnan förde detaljerade noteringar 
över dessa utgifter som bevaras i hennes kassaböcker.116 Efter föräldrarnas 
död år 1787 ärvde hon ett fideikommiss där det ingick kontanter, smyck-
en, möbler och nipper. Föremålen såldes och pengarna tillföll hertigin-
nan.117 

När en medlem av kungafamiljen gifte sig eller när en tronarvinge föd-
des förlänades han eller hon ett eget hov. Inom kungafamiljen var det äkta 
paret formellt sett skilda personer där deras respektive uppvaktning orga-
niserades för sig. De delade emellertid hushåll och gemensamma utgifter. 
De manliga kungligheternas hov bestod endast av män, med undantag för 
de kvinnor av lägre social ställning som behövdes till enklare uppgifter som 

                                                      
112 Denna struktur vid de kungliga hoven åskådliggörs, förutom i räkenskaperna, i 
rumsdispositionen på Stockholms slott. Här framgår den relativa självständighet 
som varje medlem i kungafamiljen kunde ha, skillnaden i storlek och rymd i olika 
utrymmen samt den spatiala sammanblandningen av slottets administrativa, repre-
sentativa och personliga funktioner. För planscher över Stockholms slott med till-
hörande precisering av rumsfunktioner, se Böttiger, Lindblom & Olsson 1941. 
113 Se till exempel Journal, Lettre au mois d’avril 1791, s. 34; Lettre au mois de mai 
1791, s. 34–35, EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, vol. 2. 
114 I korrespondensen mellan hoven före giftermålet omtalas hennes hemgift som 
”mince”, Manderström 1847–49, s. 51, 55. I listan över innehållet i hennes trous-
seau finns inga pengar förtecknade, se K290. 
115 Manderström 1847–49, s. 63. Ett originalkontrakt förvaras i K290. 
116 K295–300. 
117 Det var ovanligt att lösöre ingick i ett fideikommiss, men att så var fallet fram-
går av hertiginnans brev till Ture Leonard Klinckowström 15/5 1787, K278. Om 
försäljningen, se hertiginnan till Ture Leonard Klinckowström 29/10 1790, K278. 
Fideikommisset ärvdes på kvinnolinjen och hertiginnan tycks ha varit den sista 
fideikommissarien eftersom handlingarna förvaras i K292–94. 
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tvätt och städning. Drottningens och prinsessornas hov bestod till ungefär 
lika andel män som kvinnor. Hertigen hade till exempel en kammarherre, 
kavaljerer och pager, medan hertiginnan hade allt detta och hovfröknar. 
Vissa tjänster som kirurg, apotekare, sekreterare, predikant, bibliotekarie 
och en finsk översättare står i Hof-Calender förtecknade under hertigens 
hov (se tablå II), men deras tjänster togs av allt att döma i anspråk både av 
hertigen och hertiginnan.118 En stor del av personalen följde med hoven vid 
säsongsförflyttningarna. När hovet varken befann sig i Stockholm eller på 
sin egen egendom tog de kungens betjäning i anspråk. Så var fallet under 
vistelserna på Drottningholm eller Gripsholm. 

Hovet som politisk arena 
Liksom de flesta andra tidigmoderna hov i Europa följde det gustavianska 
hovet principen om en absolutistisk maktutövning. I Sverige innebar det att 
regenten hade rätt att starta krig, utse sina rådgivare och ämbetsmän och 
lägga fram lagförslag som ständerna fick ta ställning till. Någon form av 
politiska organ fanns likväl alltid enligt tidigmoderna författningar för att 
balansera kungens makt. Till och med i enväldets Frankrike fanns det ett 
parlament, även om det inte sammankallades.119 I Sverige hölls täta riksda-
gar under Gustaf III:s tid för att kungen skulle kunna legitimera sina be-
slut. De politiska institutionerna var förmodligen starkast i länder som 
Storbritannien efter 1688 eller Sverige under frihetstiden (1721–1772).  

Politiskt inflytande fick man i en absolut monarki via tillträde till härs-
karen och hans grupp av förtrogna. Slottet var härskarens bostad och hus-
håll, men också säte för regeringen. Före 1600-talet var de europeiska furs-
tarna ambulerande, men under 1700-talet begränsades hovens rörelser till 
förflyttningar mellan ett sommarresidens och ett vinterresidens.120 Hovliv 
och politik blev därmed intimt förbundna. Huruvida en person hade en 
hovtjänst eller ett politiskt ämbete var mindre relevant för en individs möj-
lighet till inflytande. Personer som Gustaf Adolf Reuterholm, Evert Vilhelm 
Taube eller Gustaf Mauritz Armfelt har haft långt större makt än vad deras 
formella position förespeglade. Ur aristokratins perspektiv var en hovtjänst 
eftertraktad. Den innebar ett erkännande av ställning och förtjänst och 

                                                      
118 Se även Alm & Vahlne 2010, bilaga 2, s. 398–429, där den gustavianska 
hovordningen, (uppvaktningens uppgifter vid kungens och drottningens hov), finns 
transkriberad. Vissa skillnader fanns mellan de kungliga hoven, men den övergri-
pande strukturen och uppgifterna var desamma.  
119 Se även Henshall 2010, s. 87–108 för en resonerande översikt över absolutism-
ens principer och tillämpning. 
120 Se Smith 2006a, kap. 5, s. 193–243 och Langen 2008, framförallt s. 140–45.  
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säkrade familjens position för framtida generationer. Att avstå från hov-
tjänst, vilket skedde upprepade gånger inom familjen von Fersen, är ett 
mått på ovanlig integritet eller kanske ännu troligare, deras exceptionella 
sociala status. Hovlivets centrala betydelse avspeglas i det faktum att släkt-
band och politiska fraktioner verkar ha följt hovtjänst hos kungafamiljens 
medlemmar. Politiska ställningstaganden vid det gustavianska hovet influe-
rades av patron- och klientliknande lojalitetsband inom släkter.121 

Det absoluta hovet var ett styrelseskick i kris under hertiginnans livstid. 
Hon befann sig i en övergång mellan ancien régime och de första stadierna 
mot en parlamentariskt präglad politik. Under andra hälften av 1700-talet 
hade diskussionen om maktens legitimitet och utformning intensifierats i 
Europa. Hertiginnan författade sin politiska journal i ett ideologiskt land-
skap där monarken från att ha varit den som förkroppsligade staten blev 
den främste av medborgare. Ett envälde av Guds nåde tillhörde det för-
gångna (om det någonsin varit verklighet). Istället stärktes idealet om ett 
kontrakt mellan monarken och folket, där regenten hade legitimitet så 
länge han styrde enligt ett förnuftigt folks vilja. Även om de flesta aristo-
krater ansåg att det hade varit alltför radikalt att avskaffa monarkin helt 
och hållet, förespråkade många med inspiration framförallt från Mon-
tesquieus maktdelningslära en begränsning och kontroll av regentens 
makt.122  

Många europeiska monarker tog initiativ till att reformera politiken och 
samhällslivet. Historikers tolkning är att de genom att bemöta samtidens 
utmaningar skulle kunna behålla makten och samhällsordningen. En av 
härskarnas metoder var att understödja upplysningsförfattare och hålla sig 
informerad om deras idéer – där en prenumeration på journalens förebild 
Correspondances littéraires utgjorde ett exempel som jag redan har nämnt. 
Ett annat medel var att kontrollera informationskanalerna i riket. Ett tredje 
verktyg var att förnya lagstiftning och politiska institutioner.123 

Under Gustaf III:s regeringstid reformerades myntsystemet, tortyr och 
adelsprivilegier avskaffades och Barnamordsplakatet upprättades. Samti-
                                                      
121 En preliminär iakttagelse som jag har gjort är att ingen av de personer som 
ingick i hertiginnans närmare umgänge var anställd hos kungen. Däremot var flera 
av dem, till exempel Hedda Piper född Ekeblad, Adolf Ludvig Piper, Carl Piper, 
Gustaf Adolf Reuterholm, Adolf Ludvig Stierneld och damerna von Fersen an-
ställda i drottning Sophia Magdalenas hov. 
122 Se till exempel Seip 1957; Alm 2002. 
123 Se till exempel Lyngby, Mentz & Olden-Jørgensen 2010, s. 183–215, 293–311; 
Ihalainen & Sennefelt 2011, för en europeisk respektive skandinavisk utblick över 
upplysningstidens monarker och den politiska kulturen. Om Correspondances 
littéraires, se Schlobach 1993. 
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digt fortsatte kungen att bygga sin legitimitet med hjälp av gamla dynas-
tiska traditioner från renässansen. Gustaf III:s ambition var att skapa ett 
praktfullt barockhov med stora fester, hierarkisk organisering av hovstaten 
och ett utförligt ceremoniel. Han delade ut nådevedermälen som titlar och 
ordnar för att upprätthålla gränsen mellan aristokrati och kungamakt. 
Gustaf III försökte även kontrollera informationskanalerna.124 Censuren 
och övervakningen byggdes ut under den gustavianska tiden och polis-
mästaren rapporterade direkt till kungen i personliga brev.125 Det framgår 
av hertiginnans brev och journal att kungafamiljen och hovets medlemmar 
bevakades av polismästaren på uppdrag av Gustaf III. Biljetterna, den raka 
förmedlingen av information mellan två personer, utgjorde av den anled-
ningen en viktig kommunikationskanal för att kringgå kungens uppmärk-
samhet och planera en politisk aktion.  

Ett år efter sitt trontillträde år 1771 stärkte Gustaf III enväldet genom 
en statsvälvning. Det gustavianska enväldet reglerades formellt med För-
enings- och säkerhetsakten år 1789. Delar av hovet och aristokratin, där-
ibland kretsen von Fersen, hertiginnan och prinsessan Sophia Albertina, 
försökte förhindra att Gustaf III:s författningsändringar trädde i kraft. De 
såg hans agerande under riksdagen 1789 som ett farligt felsteg som äventy-
rade Sveriges framtid. De förespråkade istället ett begränsat envälde enligt 
regeringsformen från statsvälvningen år 1772. Samma ideal återkommer 
hos hertiginnan, då tillträdande drottning, i samband med diskussionerna 
om regeringsformen år 1809. Statsskicket från år 1772 innebar enligt 
henne den fulländade balansen mellan en stark kungamakt och en inflytel-
serik aristokrati som agerade via rådet. Riksdagen betraktade hon som 
nödvändig för att genomdriva beslut. Men den borde sammankallas sällan 
och under en begränsad tid. För effektivitet och kvalité på de politiska 
besluten skulle de fattas inom en bildad maktelit vid hovet. Hertiginnans 
politiska ideal uppvisar stora likheter med den konstitutionella monarki 
som infördes i Frankrike i september 1791.126 Reformer var nödvändiga 
men borde genomföras i väl övervägda etapper. Hertiginnan var med 
andra ord införstådd med franska revolutionens ideologiska upptakt, men 
inte med dess radikalisering. Det var logiskt mot bakgrund av hertiginnans 

                                                      
124 Gustaf III:s maktutövning och den gustavianska politiska kulturen finns belyst i 
Alm 2002; Tandefelt 2007; Tandefelt 2008; Mattsson 2010. 
125 Dessa rapporter finns bevarade i Uppsala universitetsbibliotek, F 504. 
126 Om hertiginnans ideologiska hållning se vidare artikel 5 samt Hellsing 2012. Se 
även hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 28/7 1791; 1/8 1791, Rålambska 
stiftelsens arkiv, vol. 25, för hennes utförliga kommentarer till franska revolution-
en. 
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position. För samtidigt som hon var Gustaf III:s hårda kritiker var de del 
av samma politiska system. Föll monarkin, skulle hon också falla.  

Hertiginnans politiska sfärer  

Hovstaten: la cour 
Denna sfär åskådliggör hovstaten som politisk scen för hertiginnan. Den 
utspelar sig i de kungliga slotten, närmare bestämt i de utrymmen där her-
tigparet och kungafamiljen uppehöll sig dagligen tillsammans med sin upp-
vaktning. Inom denna sfär agerade hertiginnan främst som överhuvud för 
sin del av uppvaktningen vid hertigparets hovstat. Tilldelningen av hov-
tjänster var hennes viktigaste resurs. Genom att påverka anställningar 
inom hovet kunde hertiginnan stärka de personliga banden till vissa perso-
ner, i förlängningen stärka eller försvaga den inbördes sammanhållningen i 
vissa släktkretsar.  

Den formella anställningsordningen för hertiginnans uppvaktning hade 
fastställts i äktenskapskontraktet. Här framgår det att hovmännen och 
hovfruntimren skulle rekryteras efter kunglig fullmakt med några undantag 
som hertiginnan själv kunde bestämma över. I kontraktet preciseras det 
inte vilka tjänster det gällde, men förmodligen hade hertiginnan rätt att 
tillsätta den lägre betjäningen. I teorin innebar denna reglering att hertigin-
nan inte kunde påverka de hovdamer och kavaljerer som omgav henne 
dagligen. Det var kungen som skulle utse dem och hertigen som betalade ut 
lönen.127 Men i praktiken påverkade hon utnämningarna, i allt högre grad 
med stigande ålder.  

Hertiginnans vardag tillsammans med uppvaktningen skildras i hennes 
brev. Följande framställning till Jeanna von Lantingshausen av tillvaron på 
slottet Carlberg i juni 1790, är ett av många liknande exempel: 

 

Jag stiger upp kl. åtta då jag tar ett bad. Om det finns tid går jag sedan en 
promenad i parken med Sophie. Vi promenerar till senast kl. tio, varpå jag 
ägnar mig åt min korrespondens. Klockan tolv äter jag och Sophie frukost 
och efter det gör vi en ridtur eller spelar kort. Sen är klockan halv två, då vi 
gör vår toalett. Exakt kl. halv tre intar vi vår middag. På eftermiddagen av-
slutar jag min korrespondens, liksom i skrivande stund, eller övar jag harpa. 
Klockan fem är det högläsning och mellan sex och halv sju serveras teet. Ef-

                                                      
127 Manderström 1847–49, s. 63–64; Journal, Lettre au mois d’avril 1786, s. 69, 
EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, vol. 1. 
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ter det promenerar vi gemensamt. Klockan tio intar vi supén och halv tolv 
har alla gått till sängs.128  

Citatet visar en gradvis förskjutning av storleken på umgänget under dagen 
och en uppdelning i mindre och mer formell klädsel (före och efter herti-
ginnans toalett). Den enda som nämns vid namn i citatet är hertiginnans 
hovmästarinna Sophie von Fersen, som även var gemensam väninna till 
brevmottagaren Jeanna. Hennes privilegierade position i hertiginnans um-
gänge blir här uppenbar. Före middagen halv tre tycks hertiginnan bara ha 
umgåtts med Sophie eller ägnade sig åt sysslor på egen hand. Det troligaste 
är sedan att middagen intogs med hela hennes uppvaktning (som denna 
krigssommar till övervägande del bestod av kvinnor). Efter klockan fem 
samlades uppvaktningen för kvällens gemensamma aktiviteter. Det var ett 
stillsamt liv som återges från denna sommar, rumsligt begränsat till Carl-
bergs slott och park. Kungen och män ur aristokratin var upptagna med 
kriget mot Ryssland, medan andra medlemmar av hovet uppehöll sig på 
sina lantegendomar. Det gavs inga baler eller teater- och operaföreställ-
ningar som annars kunde hålla hertiginnan och hennes umgänge uppe till 
sent på natten.129 

Hertiginnan var befriad från praktiska uppgifter i hushållet. Det dagliga 
arbetet organiserades av hovmästarinnan. De ärenden hertiginnan inte ville 
göra själv utfördes av hovfröknarna eller av hennes löpare. Grovarbete 
som tvätt, städning, dukning och matlagning utfördes av kammarfrun och 
hennes underställda. Av det inledande citatet framgår det emellertid att 
hertiginnan inte upplevde sig som sysslolös. Hon organiserade sitt sociala 
liv, där hennes korrespondens utgjorde en stor del. Ett väsentligt åtagande 
för henne var att påverka utnämningar i sin hovstat och utverka tjänster åt 
personer i sin omgivning. Hovmästarinnan var i egenskap av varaktig chef 
hertiginnans mest betydelsefulla rekrytering. Men hertiginnan överlade 

                                                      
128 ”je me lève à 8 heure pour m’aroser ainsi que je viens de le dire, s’il y à moyen je 
sors me promener dans le jardin, Sophie en fait de même, ma promenade ne dure 
guerre que jusqu’a 10. heure peut être même pas aussi longtems, vient allors le 
moment de faire ma poste jusqu’a midi allors Sophie et moi nous dejeunons, 
quelquefois on sort à cheval d’autre on joue au Troukau, tout celas mêne jusqu’a 1 
heure et demie qu’on va faire sa Toilette à 2 heure et de mie precis nous dinons, 
l’apredinée je finis ma Poste comme je le fais dans ce moment même, ou aussi je 
joue quelquefois de la Harpe ensuitte à 5 heure nous faison la Lecture à 6. arrive le 
Thée ce qui mêne à 6. et demie ou 7 heure qui est l’heure de la promenade, à 10 
heure nous Soupons et à 11 heure et de mie tout le monde est couchée”, hertigin-
nan till Jeanna von Lantingshausen 9/6 1790, Rålambska stiftelsens arkiv, vol. 24. 
129 De politiska inslag som vistelsen på Carlberg trots allt hade analyseras i artikel 
1. 



                                                           MY HELLSING Hovpolitik  61 
 

även noga sitt val av hovfröknar, eftersom det var personer som hon stän-
digt hade omkring sig. Dessa tjänster hade större omsättning eftersom de 
var vikta åt unga adelsfröknar som helst skulle finna en lämplig make vid 
hovet.130 . Åtskillnaden mellan de kvinnliga anställda vid hertiginnans hov 
gick mellan kammarfruarna och den aristokratiska delen av uppvaktning-
en. De förra kom från burgen borgerlig bakgrund och organiserade det 
faktiska hushållsarbetet, medan de aristokratiska medlemmarna av hovet 
hade mer obestämda uppgifter. De förra tilltalades av hertiginnan med Fru 
eller Mademoiselle och sitt efternamn, de senare antingen med förnamn 
(till exempel Amélie) eller med sin titel och sitt efternamn (grevinnan Ra-
mel).131  

Hertiginnans första hovstat utnämndes av Gustaf III inför bröllopet på 
våren 1774. De flesta av dem ingick i delegationen som åkte ner till 
Wismar för att ta emot hertig Carls unga brud och ledsaga henne till Sve-
rige.132 I uppvaktningen ingick fyra ogifta hovfröknar. Två av dem, Lona 
(Magdalena) Ekeblad och Malin Strokirch, skulle bli långvariga i hertigin-
nans tjänst som kammarfröken (chefs-hovfröken) respektive hovfröken. De 
förblev ogifta hela livet. De andra två, systrarna Lewenhaupt, gifte sig där-
emot inom några år och avancerade inom hovstaten. Grevinnan Sprengt-
porten utsågs till hertiginnans hovmästarinna inför giftermålet med hertig 
Carl.  

Hovmästarinnan hade hög status i hovhierarkin. Hon var förmodligen 
den enda kvinna utan kunglig rang som i kraft av sitt ämbete kunde på-
verka maktförhållanden inom kungafamiljen. Hovmästarinnan skulle vara 
en lite äldre gift kvinna med erfarenhet och oklanderligt uppförande. Man 
valde gärna en änka eller en hustru med halvvuxna barn så att hon kunde 
ägna sig helt åt det kungliga hushållet. I hennes ledarroll ingick ett ansvars-
fullt och varierat uppdrag. Hovmästarinnan planerade den kvinnliga upp-
vaktningens dagsschema och representativa åtaganden. Hon hade det över-
gripande ansvaret för den kvinnliga kunglighetens garderob och ekonomi. 
Förhållandet mellan en kunglighet och hennes hovmästarinna kunde vari-
era från mentor när den kungliga kvinnan var ung eller åldersskillnaden 
stor, till att bli hennes personliga vän om de befann sig närmare i ålder. 
Hovmästarinnan kunde utgöra den kvinnliga kunglighetens emotionella 

                                                      
130 Parland-von Essen 2001, s. 231–32; Ilmakunnas 2007, s. 30. 
131 Se även Osswald-Bargende 2000, s. 225.  
132 Se förteckning i Manderström 1847–1849, s. 198–99. Originallistor och räken-
skaper för resan från Wismar till Stockholm förvaras i Slottsarkivet. 
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stöd eller vara hennes politiska rådgivare.133 En annan viktig uppgift för 
hovmästarinnan var att leda hovstaten. Hon skulle visa hovfröknarna till-
rätta, upplysa dem om hovetiketten och vara en god moralisk förebild för 
dem.134  

Näst efter hovmästarinnan i rang befann sig hertiginnans hovfröknar. 
De skulle vara ogifta kvinnor av aristokratisk börd. I en hovfrökens ar-
betsuppgifter ingick både praktiska och sociala sysslor. Hertiginnans hov-
fröknar gick hennes ärenden i staden och överlämnade hennes biljetter till 
bekanta. De ledsagade henne på ridturer och läste och handarbetade till-
sammans med henne på slottet. Hertiginnan kunde givetvis vara ensam 
hemma i sin våning på slottet, men hennes uppvaktning fanns alltid i an-
gränsande rum. På sina promenader, även om det bara var i slottsparken, 
var det naturligt att hon åtföljdes av någon av sina hovdamer. Denna stän-
diga närvaro var ett givet inslag i den kungliga tillvaron, men man förstår 
att hertiginnan ibland upplevde den som begränsande.  

Den kvinnliga uppvaktningen fungerade alltså som ett slags vänner, och 
kunde i vissa fall också bli det. Malin Strokirch stod på särskilt förtrolig 
fot med hertiginnan och Sophie von Fersen. Under slutet av 1780-talet 
framträder även Charlotte Gyldenstolpe som nära väninna och politisk 
allierad. Hertiginnan var pådrivande i hennes äktenskap med baron Stier-
neld, ledare för den adliga oppositionen vid riksdagen 1789. Hon organise-
rade deras bröllop på Carlberg och stod fadder åt deras förstfödde son.135 
Men relationen till hovfröknarna var inte alltid lika god. Hertiginnan be-
klagade sig på flera ställen över Lona Ekeblads klagovisor och ovilja att 
delta i den övriga uppvaktningens upptåg.136 

Att hovtjänster förmedlades inom samma släkt i flera generationer, till 
exempel med en mor som var hovmästarinna och en dotter som blev hov-
fröken, var vanligt förekommande. Det finns flera europeiska exempel på 
en slags vänskap-anställning-uppfostran över flera generationer.137 Herti-
ginnan tog till exempel Sophie von Fersens äldsta dotter under sitt beskydd 

                                                      
133 Om hovmästarinnors uppdrag och betydelse generellt, se Diemel 1998, s. 111–
12, 118–20; Ilmakunnas 2013. Ett danskt exempel på en hovmästarinnas betydelse 
finns i Langen 2008, s. 167–72. 
134 Se hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 9/6 1791. 
135 Det tillhörde en hovfrökens privilegium att få sitt bröllop organiserat och betalat 
av de kungliga, se Diemel 1998, s. 123; Parland-von Essen 2001, s. 234–36; Ilma-
kunnas 2007, s. 36–40. 
136 Hertiginnan till Sophie von Fersen 10/6 1784; ”dimanche l’apredinée” [1790]; 
18/8 1790, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 14–15. 
137 Se Diemel 1998, s. 114–15; Hellsing 2010. 
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och utnämnde henne som hovfröken inför sin utlandsresa år 1797–1798. 
För den då nittonåriga flickan blev resan en kvinnlig grand tour där hon 
blev bevandrad i internationella sevärdheter gjorde sig hemmastadd i det 
europeiska furstliga sällskapslivet.  

Hertiginnans första hovmästarinna grevinnan Sprengtporten avled i 
mars 1780. När nästa hovmästarinna dog redan i maj samma år, förordade 
hertiginnan friherrinnan Ramel som hovmästarinna.138 Eftersom kungen 
befann sig på resa till Spa bad Charlotte skriftligen om hans tillåtelse. 
Kungen godkände hennes val. Hertiginnan skrev till Sophie von Fersen att 
hon trodde att Amélie Ramel skulle acceptera hennes förfrågan, men bad 
att väninnan inte skulle berätta det för någon, för ”även om fullmakten är 
utställd [till kungen i Spa] är den inte påskriven än”.139  

När det första gången skulle lysa för hertiginnans favorithovfröken 
Charlotte Gyldenstolpe i augusti 1790, uttryckte hertiginnan sin saknad i 
ett brev till väninnan Jeanna von Lantingshausen. Emellertid hade herti-
ginnan redan planerat för vem som skulle ersätta fröken Gyldenstolpe: ”jag 
har gjort en skriftlig förfrågan till Kungen och hoppas att mitt förslag inte 
ska avslås. Jag kan bara ge er ledtråden att hon är dotter till ett av riksrå-
den. Gissa nu vem det är om ni kan. Hertigen har redan gett sitt sam-
tycke”.140 Jeanna anade vem som hertiginnan hade i tankarna; det var 
mycket riktigt den tjugoettåriga riksrådsdottern Ulla Düben: ”Imorgon 
skriver jag till Kungen i detta ärende, och om han inte motsätter sig mitt 
förslag hoppas jag få en älskvärd och gladlynt ung flicka, som man håller 
för särskilt full av esprit och kunskaper. Den uppfostran som riksrådet 
Düben har gett sin dotter utlovar det, och man försäkrar att jag inte miss-
tar mig.” Hertiginnan kommenterade sedan sitt mål med utnämningen: 
”Vid ett hov bör man ha trevliga personer och så långt som det står i min 

                                                      
138 Journal, Lettre au mois d’Avril 1780, s. 89–90, EA, drottning Hedvig Elisabeth 
Charlottas samling, vol. 1. Jacqueline Elisabeth de Geer av Leufsta, gift grevinnan 
Gyldenstolpe och mor till Charlotte Gyldenstolpe, utnämndes först men dog redan 
8/5 1780. Se även Ilmakunnas 2007, s. 31–32. 
139 ”malgré que le Brevet soit expediée il n’est pas signée encore”, hertiginnan till 
Sophie von Fersen 15/8 1780, Löfstadsarkivet, BXXVa:1. Se även hertiginnan till 
Gustaf III 11/8 och 15/8 1780, Uppsala universitetsbibliotek, F 485. 
140 ”j’en fait demain la demande par écrit au Roi et j’espère que je ne serais point 
refusée, tout ce que je puis vous dire pour eclaircisment, c’est qu’elle est fillie d’un 
Senateur, devinée presentemens si vous pouvez. Le Duc m’a deja donnée son 
Consentemens”, hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 7/8 1790, Rålambska 
stiftelsens arkiv, vol. 24. Se även hertiginnan till Gustaf III 10/8 1790, Uppsala 
universitetsbibliotek, F485. 
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makt vill jag bidra till det. Jag tror att jag har lyckats med det, ty i allmän-
het har man gott att säga om min hovstat.”141  

Efter Sophie von Fersens giftermål försökte hertiginnan utverka en 
tjänst åt hennes make Adolf Ludvig Piper som ett indirekt sätt att få Sophie 
att vistas mer i Stockholm. När tjänsten som förste stallmästare hos hertig-
paret blev vakant försökte hon påverka kungen att anställa Sophies make. 
Till hennes besvikelse valde Gustaf III istället baron Duwall.142 Vid ungefär 
samma tid var en annan tjänst aktuell för Sophies make, nämligen den som 
kammarherre hos kungen. Hans bror Carl Piper (hertiginnans mångåriga 
älskare) försökte utverka tjänsten åt sin bror. Kungen avslog även det för-
slaget. Den troliga anledningen var att han inte ville ha Axel von Fersen 
den äldres svärson på en så betydelsefull post i sitt eget hov.143  

Hertiginnan utövade påtryckningar på Gustaf III under flera år för att 
Sophie von Fersen skulle få tjänsten som hovmästarinna i hennes hov. 
Kungen nekade först hertiginnans begäran med hänvisning till Sophies 
unga ålder. Man får anta att skälet till kungens slutliga godkännande, trots 
att Sophie vid utnämningen endast var tjugonio år, var den långa vänskap-
en med hertiginnan och Sophies inflytelserika familj. Hertiginnan uppgav 
att Sophies älskare Evert Vilhelm Taube, som var en av kungens närmaste 
vänner, även hade övertygat Gustaf III om att ge Sophie tjänsten.144 Ut-
                                                      
141 “si le Roi ne me refuse point j’espere que mon choix me procureras une jeune 
fillie aimable gaye, remplie surtout d’esprit de de Connaissance à ce qu’on dit, 
dumoin leducation que le Senateur Duben lui à donnée promet tout celas, et lon dit 
même que je ne me suis point trompée, il faut à une Cour des gens aimable autems 
quil est en mon pouvoir je tacherais de Contribuer à ces sortes de choix et j’espere y 
avoir reussit, car generallement on en dit du Bien”, hertiginnan till Jeanna von 
Lantingshausen 18/8 1790, Rålambska stiftelsens arkiv, vol. 24. 
142 ”J’ai de mauvaise nouvelle à vous apprendre touchant l’affaire que nous souhai-
tions et que Votre Mari comptoit demander, j’ai su hier par le Duc que le Roi veut 
que se soit un homme cordonnee et qui aye un plus haut rang que Barnicow pour 
que celui ci n’aye point à ce plaindre qu’on lui fasse un passe droit […] j’en suis au 
desespoir puisque cela nous aurez raproché [---] vous etes peut-etre envrieuse de 
savoir qui l’on me destine c’est le General Duvall, comme je ne puis point avoir 
celui qui m’aurais raproche de mon amie je l’aime mieux qu’un autre”, hertiginnan 
till Sophie von Fersen i biljett, Löfstadsarkivet, B XXVa:3. Biljetten kan innehålls-
mässigt dateras till år 1779. 
143 Ilmakunnas 2012, s. 118. 
144 ”Portrait et destinée malheureuse de mon amie”, EA, drottning Hedvig Elisabeth 
Charlottas samling, vol. 15; Journal, Lettre au mois d’avril 1786, s. 68–69, EA, 
drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, vol. 1. Anledningen till att hertigin-
nan skulle få en ny hovmästarinna var inte grevinnan Ramels bortgång utan att 
hennes make hade blivit riksråd. Hertiginnan uppgav att hovetiketten endast tillät 
drottningen att ha riksrådinnor anställda hos sig.  
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nämningen sammanföll med riksdagen 1786, då den aristokratiska oppo-
sitionen med Axel von Fersen den äldre i spetsen uttryckte sitt missnöje 
med kungens politik. Hertiginnan anförtrodde journalen misstanken att 
Gustaf III hade bakomliggande motiv till att neka Sophies anhållan om sex 
månaders ledighet om somrarna: ”Jag fick intrycket att hans preliminära 
godkännande bara hade varit en politisk fint för att smickra greve von 
Fersen, som han ville ha över på sin sida inför riksdagen”, skrev hertigin-
nan irriterat i sin journal.145  

Hon förutsattes även hjälpa släktingar till sina aristokratiska vänner att 
få hovtjänster (även vid de andra kungligheternas hov) eller att nå politiska 
befattningar.146 På våren 1790 svarade hertiginnan Jeanna von Lantings-
hausen att, ”jag skulle gärna agera för att er skyddsling får det ni önskar, 
men det är inte möjligt för tillfället. Det finns inga lediga tjänster och 
survivanserna är redan givna.”147 Hertiginnan kunde alltså bara agera som 
patron om en tjänst var ledig. Hennes befogenheter utsträckte sig inte till 
att skapa en ny tjänst, som kungen hade mandat att göra.148 I en biljett 
från 1791 beskrev hertiginnan hur hon försökte hjälpa Sophies svåger ba-
ron von Klinckowströms bror Leonard till en ny tjänst:  

Jag har gjort ert ärende [commission] till Klinckowström, som lovade att 
tala med Kungen om sin bror. Men eftersom han är långsam och ovillig att 
tala med Kungen befarar jag att han har agerat osmidigt. Igår kväll hade 
han möjlighet att föra detta på tal med Kungen. Han berättade för mig att 
Kungen inte kunde komma på någon tjänst åt honom men att han gärna 
ville hjälpa. Därför bad han Klinckowström att föreslå en sysla i Pomern [på 
svenska i original] men han kunde inte komma på någon och därför är läget 
detsamma som förut. Jag föreslog Klinckowström att be Kungen om en 
tjänst som kammarherre hos Drottningen, men Klinckowström förmådde 

                                                      
145 ”le Roi […] me donna un instant l’idée que le Consentemens qu’il avoit donnée, 
n’étoit que par politique pour flater le Comte Fersen qu’il vouloit gagner pour la 
prochaine Diette”, Journal, Lettre au mois d’avril 1786, s. 69, EA, drottning Hed-
vig Elisabeth Charlottas samling, vol. 1. En av hertiginnan gjord avskrift av det 
undertecknade kontraktet om ledigheten förvaras i Löfstadsarkivet, BXXVa:1. Se 
även Fersen 1870, s. 94–100.  
146 Se vidare artikel 1. 
147 ”Je desirerais pouvoir faire en faveur de votre protegée ce que vous souhaitée, 
mais celas nest pour le moment pas posible malheureusement aucune place nest 
vacante et s’il y en aurais qui le fut les survivances sont donnée”, hertiginnan till 
Jeanna von Lantingshausen i odaterad biljett, sannolikt ca 1790, Rålambska stiftel-
sens arkiv, vol. 27. 
148 Så skedde till exempel år 1774 då Gustaf III upprättade tjänsten som statsfru 
hos drottningen eller år 1783 då han införde tjänsten som kammarjunkare vid sitt 
eget hov inför avresan till Italien. 
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inte be om det. Han är blyg och tror inte att han har något som talar för 
hans sak hos Kungen. Han sade likväl att han hade tagit upp ärendet med T: 
[Evert Vilhelm Taube], som kanske kan ge honom några goda råd.149  

Ur den här biljetten går det att utläsa hur förhandlingen kring en persons 
befattning inbegrep en hel grupp – och företrädesvis inte den som var 
påtänkt för tjänsten. Det gällde att vända sig till en person som antogs ha 
inflytande över kungen och att vara framåt och smidig. Även om Ture 
Leonard von Klinckowström inte verkar ha varit särskilt framgångsrik i 
sina bemödanden fick brodern ett år senare tjänsten som regeringsråd i 
svenska Pommern.  

Inom hovstaten hade hertiginnan Charlotte sammanfattningsvis en be-
tydande auktoritet som erkändes av omgivningen. Hon agerade här inom 
ramen för sin formella ställning som hertiginna, i egenskap av överhuvud 
för ett hov och som medlem av kungafamiljen. Hennes främsta resurs var 
det inflytande hon hade över tjänstetillsättningar vid sitt eget hov. Av mina 
exempel framgår det att initiativ till val av hovdam i praktiken kunde 
komma från hertiginnan själv, men att hertigen behövde ge sitt samtycke 
innan kungen verkställde beslutet. Vänner och bekanta vände sig även till 
henne för att hon skulle påverka kungen att agera till deras favör.  

Den kungliga sfären 
Inom den kungliga sfären agerade hertiginnan utåtriktat tillsammans med 
andra medlemmar av kungafamiljen och hovet. Sfären motsvarar med 
andra ord hertiginnans offentliga roll. I det här sammanhanget innebär det 
ett agerande utanför det som hon benämner la société: hovets umgängesliv.

                                                      
149 ”J’ai fait votre Commission pour Klinckowström qui m’a promis de Parler au 
Roi, de son frere, mais comme il est lent et surtout penseur de parler à celui-ci je 
crois qu’il s’y est prit gauchement, hier au Soir il en à eut l’occasion et m’a dit que 
le Roi lui avoit repondue qu’il ne savoit ou lemployer mais quil vouloit laider et 
prioit Klinckowström de föreslå en sysla i Pomern mais il n’a pu en imaginer par-
consequend tout est encore dans le même état à ce sujet, j’ai dit à Klinckowström 
quil devoit proposer au Roi de le nommer grand chambeland de la Reine, mais 
Klinckowström ne peut pas le demander, il est craintif est s’imagine quil nauras rien 
pour lui, il m’a dit en avoir parlée à T: peut-être quil pourait être d’un bon Conseil 
à cet égard”, hertiginnan till Sophie von Fersen i brev märkt ”ce mercredy matin à 
9 heure” [1791], SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 15. 
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Den rumsliga scenen vidgas i den här sfären från det kungliga slottet till 
urbana miljöer som gatan, teatern och Börshuset vid Stortorget. Sfären 
utspelar sig även i slottens representativa utrymmen.  

Kungligheternas närvaro i staden var lämplig för att markera både soci-
alt avstånd och tillgänglighet under vissa förutsättningar. Till vardags 
promenerade hertiginnan på Stockholms paradgator, i de kungliga parker-
na och jaktmarkerna i stadens utkanter. Hon delade ut små summor som 
hon noga antecknade i sina kassaböcker. Denna välgörenhet markerade 
hennes sociala upphöjdhet och etablerade ett personligt utbyte med stadens 
invånare.150  

Hovets högtidsdagar erbjöd passande tillfällen att markera den kungliga 
särställningen. Årligen återkommande var firanden av kungafamiljens 
namnsdagar och födelsedagar, fester vars djupare innebörd var dynastins 
kontinuitet och fortbestånd. Kungafamiljens samhörighet över generationer 
förstärktes genom det faktum att alla kungligheter bar släktnamn, och 
därför många gånger hade samma namnsdagar. Principen för de flesta 
firanden vid hovet var att folket inbjöds att delta i hovets aktiviteter. 
Kungahusets generositet och glans manifesterades med korteger och pro-
cessioner, fyrverkerier, teaterföreställningar och fester dit inträdesbiljetter 
delades ut eller såldes.151 Att hela kungafamiljen var samlad och uppvisade 
enhet vid dessa tillfällen var naturligtvis av största vikt.   

En annan typ av firande skedde vid festdagar med långa inhemska trad-
itioner som första maj (valborg), midsommar och jul. Nyår firade man 
tillsammans med stadens övre skikt. Borgerskapet bjöd då in hovet på bal 
och supé i Börshuset. Första maj åkte hela kungafamiljen traditionsenligt 
ut i vagn på Djurgården.152 På midsommarafton påbjöd traditionen att 
aristokrater och kungligheter skulle ordna en fest för traktens bönder i 
samband med en vistelse på lantegendomen.153 Därutöver tillkom tillfälliga 

                                                      
150 Se vidare Hellsing 2013b (artikel 2) och där anförda exempel. 
151 Hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 24/7 1786; 6/10 1790; 17/10 1790; 
21/7 1791, Rålambska stiftelsens arkiv, vol. 24–25. Se även Åström 1993, s. 186, 
som har framhållit den praktiska aspekten av dessa firanden inom eliten, eftersom 
namnsdagarna inföll med årlig regelbundenhet och förutsägbarhet, utan att vara 
gemensamma för alla (till skillnad från nationella och religiösa högtider). Om fi-
randen av högtidsdagar vid hovet, se även Alm & Vahlne 2010, passim. 
152 Journal, Mois de mai 1811, s. 827, EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas 
samling, vol. 7. 
153 ”B. Benet för et Bond Brölop och tracktering mis Sommers Dagen”, 26/6 1787, 
K295; hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 24/6 1790, Rålambska stiftelsens 
arkiv, vol. 24; hertiginnan till Sophia Albertina 25/6 1784, EA, prinsessan Sophia 
Albertinas samling, vol. 12. Se även Åström 1993, s. 211–12. 
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och årligen återkommande politiska högtider som revolutionsdagen 19 
augusti och firandet av freden år 1790. Te Deum (tacksägelsegudstjänst) 
hölls för att markera politiskt betydelsefulla händelser som seger i krig, 
monarkens hemkomst från utlandet eller en kunglig födsel.154  

Det svenska hovet framstår som mindre präglat av den kyrkliga institut-
ionen än till exempel franska och österrikiska hov. De svenska monarkerna 
ramade stundom in festligheter med en gudstjänst, medan de franska och 
österrikiska hovens kalendarier strukturerades efter liturgiska högtider och 
mässor hölls flera gånger om dagen.155 Den svenska kungafamiljen gick i 
högmässan om söndagarna, men det var accepterat att utebli.156 

Verksamheten inom den kungliga sfären speglar hovet som ett familje-
företag där alla medlemmar gav sitt bidrag. Här uppträdde hertiginnan 
med ringa självständighet, i egenskap av prinsessa och monarkens svä-
gerska. Hertiginnans agerande motsvarar den som politisk agent enligt 
Chalus’ modell. Medan det i andra sfärer blir tydligare hur hertiginnan 
utövade inflytande över andra, var hon inom den kungliga sfären själv i 
främsta rummet en resurs för Gustaf III och monarkin. Att komma dit 
kungen önskade, välklädd och i tid för att introduceras för hans gäster, 
hörde till en prinsessas plikter. Det väsentliga var hennes närvaro, bestämd 
av kungen och av hovets sedvänjor. Att delta som kungens representativa 
pendang i hovets statsceremonier var en roll som hertiginnan och de andra 
kungliga damerna verkar ha accepterat att spela fullt ut. Jag har inte funnit 
några exempel på att Charlotte förhandlade bort dessa uppdrag, inte ens 
när hon var osams med kungen. Utomstående skulle inte få märka kunga-
familjens inre stridigheter.  

Hovets umgängesliv: la société 
Denna sfär utspelar sig inom hovets sällskapsliv som organiserades av 
Gustaf III eller någon annan av de kungliga familjemedlemmarna. Det rör 
sig om ett umgänge mellan personer inom samma sociala skikt, i motsats 
till den kungliga sfären där särskillnaden mellan olika grupper helst skulle 
genomsyra varje handling. För att få tillträde till detta umgänge behövde 
man ha viss social ställning och först bli formellt presenterad.  

                                                      
154 Se Journal, Lettre au mois de juin 1790, s. 610, EA, drottning Hedvig Elisabeth 
Charlottas samling, vol. 2; hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 30/9 1790, 
Rålambska stiftelsens arkiv, vol. 24. 
155 Duindam 2003, s. 134–43, 151–60; Leferme-Falguières 2007, s. 239–41, 277–
84. 
156 Se hertiginnan till Sophie von Fersen 12/8 1784, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 
14. 
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De kungliga hoven sammanstrålade dagligen för visiter, supéer, mid-
dagar, baler, utflykter, umgänge i teaterloger och i de kungliga parkerna. 
Kvinnorna vid hovet, i främsta rummet drottningen, föväntades inta en 
framskjuten position inom umgängeslivet och kunde utöva inflytande 
denna väg.157 Den värdinneroll som förväntades av kvinnorna var strate-
gisk ur politisk synvinkel. Värdinnan valde umgängesform, kombinationen 
av gäster och fungerade som länk mellan dem. Att avstå från att spela 
denna roll blev av samma anledning en viktig politisk markering. 

Det gustavianska hovets fasta punkt på vintern var Kungliga slottet i 
Stockholm. Hovlivet följde då ett uppgjort veckoschema där baler, mot-
tagningar, supéer och teaterföreställningar avlöste varandra. De kungliga 
familjemedlemmarna, förmodligen även medlemmar av aristokratin, hade 
sin särskilda dag för bjudningar. Den största representativa bördan låg på 
kungen och drottningen som skulle hålla mottagningar som lever, publik 
spisning, cour och cercle.158 Kungafamiljen och hovet mötte och bekräftade 
genom en mottagning varandra och den inbördes rangordningen. Vid dessa 
tillfällen presenterades nya medlemmar av hovet eller utländska gäster för 
kungafamiljen och införlivades i den befintliga strukturen.  

Sophia Albertina och hertiginnan förväntades ett par gånger i veckan 
hålla mindre formellt reglerade bjudningar för medlemmar av hovet och 
aristokratin. Charlotte uppskattade detta sällskapsliv i egen regi. Sophia 
Magdalena bemödade sig däremot inte om att axla sin värdinneroll, vilket 
blev särskilt märkbart i kungens frånvaro.159 Att drottningen organiserade 
få mottagningar och fester tillät förvisso att hennes svägerskor blev friare 
att organisera sitt sociala liv efter eget skön. De skulle annars vara tillgäng-
liga när drottningen frågade efter dem och göra henne sällskap såväl under 

                                                      
157 Se även Smith 2006a, s. 206–08, 213–18. 
158 I Alm & Vahlne 2010, passim, finns det gustavianska hovets mottagningar be-
skrivna. Diemel 1998, s. 93–94, skiljer på tre typer av cour, som även förekom vid 
det svenska hovet: Under en Defilier-Cour tågade de närvarande i rangordning 
fram och neg och hälsade på kungaparet som satt på troner. Vid en Sprech-Cour 
var gästerna fördelade på olika rum i slottet efter sin rang, där man under friare 
former kunde hoppas bli tilltalad av kungen eller drottningen. En tredje form av 
mottagning var en Spiel-Cour, där kungafamiljen satt och spelade kort vid olika 
bord medan gästerna och hovfolket stod runtomkring och tittade på. Beteckningen 
”cercle” för en mottagning vid hovet härrör från att man stod i ring runt den kung-
liga personen (Lilti 2005, s. 82).  
159 Se till exempel Journal, Lettre au mois d’Avril 1784, s. 150, EA, drottning Hed-
vig Elisabeth Charlottas samling, vol. 1. 
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eftermiddagarna vid hovet som vid offentliga framträdanden.160 Prinses-
sornas relation till drottningen påminde därmed om den som hertiginnan 
hade till sin egen uppvaktning.  

Umgängeslivet, i Sverige såväl som vid andra europeiska hov, varierade 
efter säsong. Det politiska arbetsåret, sanitära och agrara omständigheter 
samt intresset för jakt avgjorde de europeiska hovens förflyttningar.161 
Jakten var inte lika institutionaliserad inom det svenska hovlivet som vid 
de österrikiska eller franska hoven, men det framgår av hertiginnans brev 
att den förekom och var en uppskattad syssla både för kvinnor och män.162  

Högsommarmånaderna tillbringade kungafamiljen, liksom stora delar 
av samhällseliten, på landet med en reducerad uppvaktning och betjäning. 
Aristokratins viktigaste inkomstkälla var jordbruket. Av den anledningen 
behövde de vara på plats på landet under sommarhalvåret för att övervaka 
växt och skörd. I hovfolkets kontrakt ingick följaktligen en längre ledighet 
under sommaren. 1700-talets urbana högsommar tycks inte ha utgjort 
något lockande alternativ för hovet. Hertiginnan beklagade sig för Gustaf 
Adolf Reuterholm över de oklara beskeden från kungen och hertigen som 
gjorde att hon befarade att behöva tillbringa juli månad i sin våning på 
Kungliga slottet: ”jag avskyr Stockholm på sommaren, för värmen och 
stanken gör mig sjuk. Det skulle vara förskräckligt om mitt öde blir att 
uthärda det”.163  

Sensommar och tidig höst återsamlades det svenska hovet på Drott-
ningholm strax utanför Stockholm. Där sattes hovets veckoschema ur spel. 
Kraven på representation var lägre på grund av att hovet levde mer avskilt, 
utan närvaro av den övriga befolkningen. De utländska sändebudens till-
träde till kungen och hovet var begränsad om de inte uppträdde inkog-

                                                      
160 Hertiginnan till Sophie von Fersen 22/10 1790, Löfstadsarkivet, BXXVa:1; till 
Jeanna von Lantingshausen 14/7 1788 och 30/9 1790, Rålambska stiftelsens arkiv, 
vol. 24. 
161 För de europeiska hovens årsaktiviteter, se till exempel Duindam 2003, s. 143–
50; Smith 2006a, s. 195–99; Leferme-Falguières 2007, s. 270–84. 
162 Hertiginnan till Sophie von Fersen 21/9 1788 och i odaterat brev från 1791 
märkt ”no: 5”, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 15; hertiginnan till Jeanna von Lan-
tingshausen 2/10 och 5/10 1791; även i odaterad biljett märkt ”Samdy matin à 10 
heure”, Rålambska stiftelsens arkiv, vol. 27, där hertiginnan skriver ”Bruse 
m’ayant demandez la permission d’aller à la chasse aux environs d’Ekolmsund 
[…]”.  
163”je déteste Stockholm en Ete, les chaleur, L’odeur me rendent malade hy-
pocondre enfin, si mon sort et tel il seras des plus abominable”, hertiginnan till 
Gustaf Adolf Reuterholm i odaterad biljett, Reuterholm-Ädelgrenska samlingen, 
vol. 27. 
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nito.164 Umgänget inom hovet intensifierades däremot, inte minst genom 
anordnandet av påkostade fester och teaterföreställningar. 

Vistelser på landet omgavs i 1700-talskulturen med ett särskilt skim-
mer. Man lovprisade det enkla och avslappnade livet i motsats till stadens 
fördärvliga lockelser och hårda arbete.165 Hemkommen efter sin vistelse på 
Sophie von Fersens egendom Engsö skrev hertiginnan längtansfullt till 
henne: ”jag har varit så lycklig över att slippa alla klagosånger och det 
tråkiga politiska livet”.166 Avsaknaden av politik på kungens lustslott var 
emellertid bedräglig. Jag menar att det var här som kungen bekräftade sin 
makt och viktiga politiska allianser formades. Om vistelsen i staden stärkte 
hovet som grupp gentemot den övriga befolkningen, ägnades besöken på 
lantslotten åt att befästa hovets inre hierarki. Gustaf III gjorde upp inbjud-
ningslistor för de medlemmar av hovstaten som skulle få komma med till 
Drottningholm och på hans särskilda utflykter under dessa vistelser. Det 
var en spänd väntan bland hovfolket innan man visste om man skulle till-
höra de utvalda.167 Många kärleksförbindelser inleddes i samband med 
besöken här och skvallret frodades, vilket jag belyser med exempel i av-
handlingens tredje och fjärde artiklar.  

På landet fanns större möjlighet att närma sig monarken och kanske få 
gehör för sina ambitioner. Hertiginnan berättade för Sophie von Fersen om 
Jeanna von Lantinghausens planer inför vistelsen på Drottningholm under 
sommaren 1784: ”hon hade från början inte tänkt stanna här, men jag tror 
att skälet är att hennes make har lämnat sin tjänst och att hon gärna vill 
uppnå något för honom eller sin svågers räkning, men behåll detta helst för 

                                                      
164 Journal, Lettre au mois d’octobre 1784, s. 159; Lettre au mois d’aout 1786, s. 
102, EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, vol. 1; hertiginnan till 
Jeanna von Lantingshausen 7/8 1788, Rålambska stiftelsens arkiv, vol. 24; herti-
ginnan till Sophie von Fersen i odaterat brev från sommaren 1787 märkt ”Diman-
che 12 partie le 13”, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 14. 
165 Ahlund 2011, s. 243–44; Sennefelt 2011, s. 46–47. 
166 “j’etois si heureuse d’être éloignée de touttes les jéremiades et de cette ennuyeuse 
politique qui me tue”, hertiginnan till Sophie von Fersen 27/9 1789, Löfstadsarki-
vet, BXXVa:1. Se även hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 7/8 1790, Rå-
lambska stiftelsens arkiv, vol. 24. 
167 Hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 6/10 1790, Rålambska stiftelsens 
arkiv, vol. 24. Se även Leferme-Falguières 2007, s. 277, för liknande förhållanden 
vid det franska hovet. 
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er själv [...]. Hon berättade även för mig att Aurora Taube försöker få en 
tjänst som statsfru. Jag har inte märkt det, men det är vad man säger.”168 

Hovets interna maktstrider verkar ha haft särskilt god grogrund under 
vistelserna på Drottningholm. Hertiginnan kände sig övervakad och ut-
tryckte en ständig oro för att hennes brev skulle läsas av obehöriga. Hon 
beklagade sig även över att inkvarteringen på Drottningholm var spar-
tansk, utan utrymme för henne att ha med sig hela sin egen betjäning. Hon 
ogillade att vara utlämnad till Gustaf III:s tjänare som hon inte litade alls 
på.169  

Allteftersom hösten framskred tilltog hovets missnöje över vistelsen på 
Drottningholm. Byggnaderna var inte vinterbonade och umgänget var 
uppbyggt kring utomhusaktiviteter.170 ”Vid Gud vad den här vistelsen 
tråkar ut mig, jag längtar till döds till den 1 november, ty Kungen lär ha 
sagt att han kommer att flytta när snön kommer” skrev hertiginnan till 
Sophie i oktober 1790. ”Jag hoppas att den första snön har fallit då så att 
vi blir kvitt detta hemska ställe som man inte förmår annat än avsky. Det 
finns så få möjligheter till förströelse och man väntar sig varje ögonblick 
ett bråk.”171  

Att hovet levde som Gustaf III:s gäster på Drottningholm gav dem 
mindre kontroll över sin vardag. Under samma vistelse irriterade sig herti-
ginnan över att den ena dagen aldrig var den andra lik:  

                                                      
168 ”elle n’avoit point Compté resté ici mais Comme son maris à prit congée et 
quelle veut encore avoir je crois quelque chose ou pour lui ou pour son Beau frere 
je crois que c’est la la raison qui lengage à ce sejour mais je vous prie que ceci reste 
enter nous [...] elle m’a dit aussi que Aurora Taube guettoit d’etre dame du Palais je 
n’ai pue le remarquée mais voila ce qu’on dit”, hertiginnan till Sophie von Fersen i 
brev märkt ”Dimanche au matin No 16” [augusti 1784], SA, Smärre enskilda arkiv, 
vol. 14. 
169 Hertiginnan till Sophie von Fersen 23/7 1784; i brev märkt ”Dimanche au matin 
No 16” [augusti 1784]; 9/9 1784, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 14; till Jeanna von 
Lantingshausen 7/8 1786; 14/7 1788; 17/6 1789; 1/9 1790; 23/9 1790, Rålambska 
stiftelsens arkiv, vol. 24; i odaterad biljett till Jeanna von Lantingshausen märkt 
”Samdy matin à 10 heure”, Rålambska stiftelsens arkiv, vol. 27.  
170 Hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen i brev märkt ”ce Dimanche matin 
No 45” [november 1791], Rålambska stiftelsens arkiv, vol. 25. 
171 ”Bon Dieu Comme je suis ennuyée de ce sejour et que je languis àpres le 1. Nov: 
car le Roi doit avoir dit que quand la neige viendrais il partirais j’espere qu’il y en 
auras àllors et que nous pourons être quitte de ces lieux abominables qui sont digne 
d’être haïs parcequ’on n’y à que peu d’agremens et qu’on doit redouter à chaque 
instant une querelle”, hertiginnan till Sophie von Fersen 11/10 1790, Löfstad-
sarkivet, BXXVa:1. 
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Kungen har beordrat att måltiderna endast serveras direkt efter hans befall-
ning. Därför finns det inga fasta tider varken för middagen, kvällsvarden el-
ler någon annan aktivitet under dagen. Igår serverades inte supén förrän 
halv elva. Kungen blev upprörd över det och lät oss i sin tur vänta till mid-
natt innan vi fick sätta oss till bords. I övrigt är hans humör artigt och glatt, 
men han vill vara herre över måltiderna precis som inom andra områden, 
och tål inte att bli motsagd. Om man avslöjar sitt missnöje över hur något 
har avlöpt under dagen kan man vara förvissad om att väntan kommer att 
bli ännu längre nästa dag.172  

Bakgrunden till hertiginnans irritation över att inte ha fasta tidpunkter för 
måltider har en underliggande politisk förklaring. Konflikterna vid hovet 
hade intensifierats under hösten 1790 till följd av Gustaf III:s sanktioner 
under riksdagen föregående år. Hertiginnan, Sophia Albertina och med-
lemmar av aristokratin hade då vägrat umgås med kungen. Kungens tillta-
gande isolering på vårvintern 1789 har kommenterats av flera samtida, till 
exempel av Olof Wallquist: 

Prinsessan Sophia Albertina bodde i sit hus, och umgecks inom Slottet blott 
med Hertiginnan. Kungens Levéer voro glese och besöktes blott af några 
Embetsmän, Partigängare och lycksökare. Cour kunde icke gifvas, ty 
Kungen väntade at inga Damer skulle infinna sig. Åtminstone var alt Hof-
Fruentimret missnöjdt och vredgadt. En Beurs-Assemblée gafs, dit Kungen 
ock kom, men där funnos ej flere Fruentimmer än til två Quadriller, och 
Assembléen var i sjelfa verket mäst lik en Riksdags-klubb, på hvilken föga 
fanns annat än Royalister ur alla Stånd, til och med Böndernas.173 

Hertiginnan och Sophia Albertinas uppförande vid den här tiden bör ha 
varit särskilt komprometterande för Gustaf III. Kungen höll en mottagning 
för att markera att tillträdet till honom var begränsat. Det fungerade inte 
om inte aristokratin ville komma dit. Prinsessornas icke-närvaro bör ha 

                                                      
172 ”le Roi ayant ordonnée qu’on ne serve que quand il lordonne il n’y à pas d’heure 
fixe n’y pour les dejeunée n’y pour les dinée n’y pour quelque événemens de la 
journée que ce soit; malheureusement hier au Soir on avoit servie à 10. heure et 
demie et le Roi étant fachée de cet extraordinaire nous à fait attendre jusqu’a minu-
it avant que de ce mettre à Table, son humeur dailleur et gaye polie mais il veut être 
le maitre en celas comme en toutte Chose, et ne trouver aucune Contradiction, mais 
si quelqu’un parait de mauvaise humeur de quelque événement de la journée, on 
peut-être sure que l’attente seras encore plus longue le lendemain”, hertiginnan till 
Jeanna von Lantingshausen 19/9 1790, Rålambska stiftelsens arkiv, vol. 24. Se 
även brev av 29/10 1790. 
173 Wallquist 1866, s. 366. Se även Journal, Lettre au mois de Mars 1789, s. 351–
52, EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, vol. 2; Adlerbeth 1856–57, 
s. 132. 
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väckt särskild uppmärksamhet och harm eftersom de var umgängeslivets 
frontfigurer och kungens egna släktingar. Om någon av kungligheterna 
uteblev märktes en betydlig skillnad i deltagarantalet eftersom deras upp-
vaktning (Hof-Fruentimret) inte heller kunde gå dit av lojalitet med sina 
matmödrar. Hertiginnan kommenterade sin och Sophia Albertinas relation 
med Gustaf III vid samma tid i sin journal:  

Man säger att han är oerhört arg på oss på grund av vårt konsekventa ute-
blivande från föreställningarna och beslutet att inte delta i sällskapslivet. 
Han svor att svara med all upptänklig ohövlighet. När vi stöter på varandra 
på promenader hälsar han knappt på oss. Det kan jag inte beklaga mig över, 
ty ju mer illa han behandlar oss, desto mer stiger jag i allmänhetens aktning. 
Jag blev mer övertygad än någonsin om detta den här månaden, då ett sjuk-
domstillstånd tvingade mig att stanna i min våning. Personer som inte bru-
kar visa mig uppmärksamhet eller som inte tillhör mitt närmare umgänge 
kom och frågade efter min hälsa. Jag tillstår att dessa vänskapsbetygelser 
smickrar mig och jag ska försöka att alltid vara dem värdiga. Men det är 
också omöjligt för mig att ändra uppfattning. Det största förakt mot 
Kungen har fått insteg hos mig […].174  

Hertiginnan skildrar här inte en familjekonflikt mellan syskon, svåger och 
svägerska: hon iscensätter en rivalitet mellan representanter för kungafa-
miljen som fick direkta återverkningar inom hovets sällskapsliv.  

De kungliga familjemedlemmarna skänkte glans och legitimitet åt mo-
narkin genom sin närvaro vid kungens tillställningar. Det innebar att från-
varo blev ett effektivt vapen för politiskt motstånd, särskilt för kvinnor 
som var hänvisade till de informella politiska arenorna. Ett annat liknande 
maktspel utspelades i slutet av 1780-talet mellan kungen och drottningen 
med etiketten som vapen. Drottningen vägrade delta i de baler och mot-

                                                      
174 ”on dit qu’il est irrite contre nous à un point incroyable, notre Conduitte Con-
sequente de ne point aller au Spectacle, de ne voir personne l’a irrité, comme il 
savoit tres bien dailleurs que nous n’aprouvions nullement sa Conduitte, il avoit 
jurée de nous faire touttes les impolitesses imaginables quand nous rencontre à la 
promenade il nous salue apeine, je ne puis m’en plaindre, car plus il mattracte plus 
je serais cherie du public et j’en ai été plus persuadée que jamais pendant une inco-
modite que j’eut pendant le courant de ce mois qui m’empecha de sortir de mon 
appartement et de pouvoir me [oläsligt], des personne qui sans cela ne me font rien, 
et qui même ne sont point dans ma Sociéte particuliere sont venue eux même de-
mandée comme une grace de me voir, pour savoir eux même comment je me por-
toit; j’avoue que l’amitié que l’on me temoigne me flate, et que je tacherais toujours 
de m’en rendre digne; aussi il m’est impossible de changer de sentimens; le mepris le 
plus grand c’est emparée de mon ame pour le Roi,” Journal, Lettre au mois de mars 
1789 de Stockholm, s. 370, EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, 
vol. 2. 
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tagningar som kungen organiserade, eller kom för sent till dem.175 Mot 
bakgrund av denna oenighet inom kungaparet hoppades hertiginnan kunna 
värva över Sophia Magdalena på sin och Sophia Albertinas sida under 
deras motståndsaktioner efter riksdagen år 1789.176 

Att ta kontrollen över sina framträdanden i denna sfär var emellertid 
inte något exklusivt kvinnligt maktmedel. Hertig Carl utövade på samma 
sätt utpressning på Gustaf III genom att hota att tillbringa hela året på sin 
egendom Rosersberg istället för på Kungliga slottet om inte kungen beta-
lade hans skulder. Motiveringen var att utgifterna för uppvaktning, tjänste-
folk och kost skulle bli mindre på landet eftersom kraven på representation 
var lägre.177 På hösten 1790 utvecklade sig oenigheten huruvida kungafa-
miljen skulle stanna på Drottningholm eller flytta in till Stockholm till ett 
långdraget bråk. Hertigen flyttade i förväg till våningen i Kungliga slottet 
och ville ha hertiginnan hos sig där. Gustaf III ville stanna på Drottning-
holm och påverka hertiginnan att vara kvar med honom. Charlotte bekla-
gade sig över att ha hamnat i skottlinjen mellan de trätande bröderna.178  

Inom hovets umgängesliv, det som hertiginnan benämner la société, po-
sitionerade sig hovets medlemmar gentemot varandra, knöt kontakter, 
utbytte information och markerade politiskt avstånd. Här uppträdde herti-
ginnan som en av hovets centralgestalter, ofta i egenskap av värdinna vid 
egna bjudningar. Hertiginnans närhet till makten gav henne en strategisk 
position inom denna sfär. En person med ambitionen att göra Gustaf III:s 
bekantskap kunde först närma sig hertiginnan eller hennes svägerska för 
att den vägen bli lotsad till regenten och hans umgänge. En lika betydelse-
full politisk resurs för hertiginnan var likväl hennes frånvaro i denna sfär.  
                                                      
175 Journal, Lettre au mois de janvier 1786, s. 58–59; Lettre au mois de septembre 
1786, s. 106–07; Lettre au mois d’aout 1787, s. 143; Lettre au mois de septembre 
1787, s. 147–48; Lettre au mois de decembre 1787, s. 163–64; Lettre au mois de 
mars 1789, s. 353, EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, vol. 1–2.  
176 Hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 18/8 1790, Rålambska stiftelsens 
arkiv, vol. 24; hertiginnan till Jeanna von Lantinghausen i odaterad biljett: ”La 
Reine à parlée de vouhier au Soir avec la Pr: et moi non sur votre exil, mais par 
raport au Consert que j’ai eut dernierement et la voix de Mad: de Fredenheim, elle 
à loué votre voix et à finis par dire mad: de Lantingshausen à bien des talens C’est 
une femme bien aimable vous sentée bien que j’ai fait Chorus, surtout Comme la 
Reine paraissoit vouloir dire je regrette de ne point la voir”, Rålambska stiftelsens 
arkiv, vol. 27. 
177 Journal, Lettre au mois de mai 1784, s. 150–51; Lettre au mois de juillet 1784, 
s. 152–53, EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, vol. 1; hertiginnan 
till Sophie von Fersen 18/7 1784, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 14. 
178 Journal, Lettre au mois de novembre 1790, s. 648–52, EA, drottning Hedvig 
Elisabeth Charlottas samling, vol. 2. 
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Äktenskapet 
I det här avsnittet behandlar jag hertiginnan som hertigens maka, i sällskap 
av honom och hans umgänge. I rumsligt avseende överlappar sfären la 
société, men kompletteras av hertigparets samvaro i frimurarloger. Inom 
denna sfär hade Charlotte goda möjligheter att få kännedom om och på-
verka de politiska beslut som hertigen involverades i. För hertigens manliga 
umgänge vid hovet var även hertiginnans vänskap intressant att vinna. Det 
var en position som hertiginnan kunde utnyttja för att driva självständiga 
politiska mål, även utan hertigen.  

Hertig Carl var ledare för den svenska frimurarorden och invigde sin 
maka i maj 1776 i ett adoptionsfrimureri (hertiginnans logeverksamhet 
kommer jag att redogöra för i sfären om de kvinnliga vännerna). Tidigare 
biografisk forskning, studier om hertig Carls frimurarverksamhet och vad 
som framkommer i hertiginnans bevarade korrespondenser ger tillsammans 
en bild av detta könsblandade umgänge. Hertigens frimurarumgänge har 
visat sig överensstämma med de personer som engagerade sig i den poli-
tiska oppositionen mot Gustaf III. Erik Ruuth, Gustaf Adolf Reuterholm, 
Carl Göran Bonde och Adolf Ludvig Stierneld, var engagerade frimurare 
kring Carl och även hertiginnans långvariga vänner.179 Jag ska i följand 
exempel visa hur hertiginnan agerade utifrån detta umgänge genom att 
tillämpa Chalus’ modell om kvinnors politiska roller. 

I förhållande till sin make intog hertiginnan med Chalus’ terminologi 
rollen som confidante från tiden för sitt giftermål fram till ryska kriget år 
1788. Det innebar att hon lyssnade och tillägnade sig kunskap om det poli-
tiska livet. Från juni 1789 har jag funnit det första exemplet på hur herti-
ginnan uppträdde som adviser. Denna roll innebar att hon hade så ingå-
ende kännedom om den politiska situationen att hon kunde föreslå poli-
tiska strategier. Under riksdagen samma år ville hertiginnan få över herti-
gen på kretsen von Fersens sida mot Gustaf III. Men hertigen hade trots 
hertiginnans aktiva motstånd i sista stund tagit sin brors parti.180 Hertigin-
nan hade likväl inte gett upp om sin make. Hon inledde på sommaren 
1789 sitt avskedsbrev till hertigen, skickat efter hans avfärd till flottbasen i 
Karlskrona, på följande sätt: 

                                                      
179 Information sammanställd från Berg, Eklund & Svensson 2010; artiklar i 
Svenskt biografiskt lexikon; bevarade korrespondenser i Ericsbergsarkivet och De 
la Gardieska samlingen, Släktarkiven, vol. 341. 
180 Se hertiginnans egen utförliga framställning om dessa händelser i Journal, Lettre 
au mois de fevrier 1789; Lettre au mois de mars 1789; Lettre au mois d’avril 1789, 
s. 274–445, EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, vol. 2. 
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När ni öppnar det här brevet, min käre vän, blir ni säkert förvånad över att 
det innehåller råd till er. Det tycks er märkligt att en vän, som hellre borde 
låta sig vägledas av er än att själv upphöja sig till läromästare, förmedlar 
sina tankar till er och ger er förhållningsorder. Även i mina egna ögon ver-
kar det löjligt. Er mer framskridna ålder borde ha gett er mycket större erfa-
renhet. Er kunskap i angelägenheter som jag själv nyligen har förvärvat 
borde få mig att tiga. Men det är något som uppmanar mig att skriva till er 
och jag måste följa mitt öde. Ni vet att jag har tillåtelse att ge er råd, och om 
de kan bistå er skulle jag vara mycket nöjd. Jag är dessutom säker på att det 
inte är jag som ger er dem, utan den Högste Guden som använder mig som 
ett ringa medel för att stödja er genom de törnbeströdda stigar som ni måste 
gå.181 

Charlotte åberopade ofta den högste Guden och Försynen i sina brev till 
Carl under de här månaderna, vilket speglar deras gemensamma intresse 
för frimureriet. I juni 1789 berättade hon om en somnambul (sömngångare 
under hypnos), som lämpligt nog delade hennes egen uppfattning om hur 
hertigen skulle handla: ”Var trygg i det faktum att de råd jag ger kommer 
från en källa som är ädlare och heligare än från någon dödlig” skrev hon i 
ett brev.182 

Hertiginnans brev innehöll även handfasta råd till hertigen. Hon upp-
manade honom att vara särskilt noga när han valde sina rådgivare och 
varnade honom för falska vänner som i själva verket var spioner. Hertigen 
borde endast anförtro sig åt deras gemensamma vänner Carl Brelin och 
Carl Bonde som var med honom ombord på flottan, men framförallt till 

                                                      
181 ”Vous serez surprit mon cher ami en ouvrant cette Lettre que ce sont des con-
seils que je vais vous donner, il vous paraitras singulliée qu’une amie qui devrai 
plustot ce l’aisser conduire par vous que de s’ériger en gouvernante prend la plume 
pour vous communiquer ces pensée, et vous donner des preceptes, celas parais à 
moi même ridicule, votre age beaucoup plus avancée que le mien devrais vous avoir 
donnée beaucoup plus d’experience, les connaissances que vous avez surtout dans 
les Choses qui nouvellement sont parvenue à ma Connaissance devrais m engager à 
me taire, mais je ne sais il y à quelque Chose qui me dit que je dois écrire il faut 
suivre mon destin; vous savez que j’ai eut la permission de vous donner mes con-
seils, s’ils peuvent vous être utile je serais pleinement satisfaitte, dailleur je suis sure 
que ce n’est pas moi qui vous les donne mais ce souverain des Souverain qui peut 
être m’employe comme un faible mobile pour vous secourir dans les sentier épineux 
que vous aurez à parcourir”, hertiginnan till hertig Carl 18/5 1789, EA, Carl XIII:s 
samling. 
182 ”soyez sure que les Conseils que je vous donne partent d’un canal plus pur et 
plus sacrée que jamais aucune mortelle n’a pue et peut-être ne pouras vous don-
née”, hertiginnan till hertig Carl 19/6 1789, EA, Carl XIII:s samling. Intresset för 
ockulta företeelser framkommer även i hertiginnans brev till Gustaf Adolf Reuter-
holm och till Claes Adolf Fleming från samma tid. 
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henne själv: ”Om det är en stor tröst att anförtro sig åt en vän, gäller det i 
ännu högre grad när denna vän därigenom kan vara till nytta, vilket jag 
inte gör någon hemlighet av. De order jag har fått bevisar det och jag håller 
er underrättad om när och på vilket sätt som jag kommer att kunna vara 
det.”183  

De order som hertiginnan talade om syftade på att kungen, enligt vad 
hon uppgav själv, hade visat henne förtroende att vara spindeln i nätet vid 
informationsförmedlingen i Stockholm när hennes make var borta i kriget. 
Många brev passerade nu hertiginnans händer, vars innehåll hon förvänta-
des uttolka och förmedla. Uppdraget berättigade henne till vistelser på 
slottet Carlberg i Stockholms omedelbara närhet istället för att tillbringa 
sommaren på Rosersberg. Hon kunde här vara i händelsernas centrum och 
hoppades förmodligen göra sig oumbärlig för hertigen och kungen som 
förmedlare av politisk information. Sannolikt gav uppdraget henne ett 
motiv till att begära information som man annars inte hade delgett 
henne.184 

I och med denna verksamhet antog hertiginnan den politiska rollen som 
agent. Denna nivå innebar att ta egna initiativ i politiska ärenden och att 
öppet företräda män, vilket enligt Elaine Chalus var ett betydelsefullt steg 
mot en elitkvinnas självständiga agerande. Ytterligare exempel på hur her-
tiginnan uppträdde som agent var i korrespondensen med Gustaf Adolf 
Reuterholm. Hon tog här tillfället i akt att främja opinionen utomlands till 
hertigens fördel. Hertiginnan skrev till exempel till honom i augusti 1789 
efter en svensk seger till sjöss: ”Jag redogör inte för slaget här, utan jag 
bifogar den beskrivning som [Brelin] har gjort av det. Eftersom ni befinner 
er nära Leiden ber jag er införa redogörelsen i tidningen som trycks här 
och är den som vi alla läser, och som i synnerhet är den mest lästa i hela 
Europa”.185  

När hertiginnan slutligen under hösten och vintern 1789 överlade kupp-
planer tillsammans med Gustaf Adolf Reuterholm uppträdde hon otvety-

                                                      
183”s’il y à une consolation de pouvoir dire à une amie ce qu’on pense, il y en à bien 
plus encore, quand cette amie par ce moyen peu vous être utile, car je ne vous cache 
point que le puis, les ordres que j’ai recue à ce sujet me le prouve, je vous menderez 
quand et de quel manière que je le pourais”, hertiginnan till hertig Carl 31/5 1789, 
EA, Carl XIII:s samling. 
184 Se vidare artikel 1. 
185”je ne vous parle point de la Bataille je vous envoye la description que l’enfant en 
à fait, et je vous prierias comme vous êtes fort proche de Leide de la faire incerer 
dans la Gazette qui s’y publie et qui est celle que nous avons tous, et qui surtout et 
le plus lue dans toutte l’Europe”, hertiginnan till Gustaf Adolf Reuterholm 3/8 
1789, Reuterholm-Ädelgrenska samlingen, vol. 27. 
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digt som partner. Det är Elaine Chalus’ högsta nivå för elitkvinnors poli-
tiska agerande, där en elitkvinna uppträdde som jämlik politisk allierad i 
relation till en man.  

Hertiginnans agerande inom äktenskapets sfär visar att hon kunde ut-
nyttja en förväntad roll som den goda makan till att driva sina egna intres-
sen i relation till hertigen. I avhandlingens första och femte artikel ger jag 
fler liknande exempel på detta. Resultaten visar att hon framförallt befann 
sig i den övre delen av skalan, som agent och partner. Denna nivå på poli-
tisk inblandning hos en elitkvinna var sällsynt enligt Elaine Chalus. En 
bidragande omständighet till hertiginnans självständighet i förhållande till 
sin make var att hon hade en egen våning i ett rymligt slott där hon kunde 
ta emot sina gäster. I en odaterad biljett till Reuterholm skrev hon till ex-
empel: ”Min Bästa Reuterholm jag måste Nödvändig tala vid eder om de 
vore myligt ännu i afton. Är ni hos hertigen så Kom Strax ner till mig”.186 
En annan ögonblicksbild från hertiginnans vardag, mellan en övervakande 
hertig och en trogen tjänare får man genom en annan av hennes biljetter till 
Reuterholm: ”Ni blir säkert förvånad över att få ännu en biljett från mig. 
Av försiktighetsskäl, för att man inte ska få reda på att ni besöker mig, ber 
jag er att gå upp via den lilla trappan. Om hertigen fortfarande skulle vara 
kvar i mitt sovrum blir Joseph då förvarnad om er ankomst och ni kan 
vänta på mig där.”187 

Ett annat maktmedel inom denna sfär var att föda och uppfostra barn. 
Gustaf III hade gift bort sin bror Carl i hopp om att dynastin skulle få en 
tronarvinge, eftersom kungaparet var barnlöst fram till år 1778. Förhopp-
ningarna på den unga hertiginnan skulle emellertid inte infrias. Det var en 
stor sorg för henne att hon inte fick några barn som överlevde.188 Bortsett 
från den personliga förlusten berövade barnlösheten hertigparet såväl for-
mella som faktiska maktresurser. Kungligheternas viktigaste uppgift var att 

                                                      
186 Hertiginnan till Gustaf Adolf Reuterholm i odaterad biljett, sannolikt ca 1790, 
Reuterholm-Ädelgrenska samlingen, vol. 27. Biljetter och övrig korrespondens 
författad på svenska förekommer sällan hos hertiginnan. Det flesta exempel är i 
kommunikationen med män och mot slutet av hennes liv. 
187 ”Vous serez etonné de récévoir un Second Billiet de ma pard mais C’est par 
precausion pour qu’on ne sache pas que vous venez chez moi je vous prié de monter 
le petitte escallier, car allors si vous entré dans ma chambre à Coucher au Cas que 
le Duc y soit encore Joseph ceras avertie de votre arrivée et Vous pourez m’y at-
tendre”, hertiginnan till Gustaf Adolf Reuterholm i odaterad biljett, sannolikt ca 
1790, Reuterholm-Ädelgrenska samlingen, vol. 27. 
188 Hertiginnan till Sophie von Fersen 16/8 1797, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 
16; Journal, Lettre au mois de juillet 1797, s. 58–59, EA, drottning Hedvig Elisa-
beth Charlottas samling, vol 4. 
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säkra dynastin. En son hade gett hertigparet ökad politisk legitimitet ge-
nom att bereda dem en plats i successionsordningen. Genom att gifta bort 
sitt barn hade de kunnat stärka sitt internationella nätverk och vidga sitt 
inflytande via det hov som hade tilldelats honom eller henne vid giftermå-
let. 

Hertigens formella maktställning som förmyndarregent efter Gustaf III:s 
död sammanfaller emellertid på ett anmärkningsvärt sätt med vad herti-
ginnan uppgav som sin första graviditet. Havandeskapet ledde till parets 
stora besvikelse till ett missfall i tredje månaden.189 Förmodligen väckte det 
liv i förhoppningen om att ett föräldraskap trots allt var möjligt. Under de 
närmaste åren blev hertiginnan gravid igen. En dotter dog strax efter föd-
seln år 1797. Följande sommar födde hertiginnan en son som dog åtta 
dagar gammal.  

Kretsen von Fersen 
Denna sfär behandlar hertiginnan Charlottes band med medlemmar av 
kretsen von Fersen. Kretsens nav var Axel von Fersen den äldre och hans 
bror Carl von Fersen med familjer. I centrum för skildringen av denna sfär 
står hertiginnans vänskap med Axels dotter Sophie von Fersen. Medlem-
marnas band till hovet var täta, där de i slutet av 1700-talet utgjorde de 
klarast lysande stjärnorna: förmögna, vackra, bildade, begåvade – och 
dessutom stärkta i sin makt av varandra. Kretsen von Fersen bodde i an-
gränsande kvarter mellan slottet Makalös, Nybron och Kungsträdgården 
och var ingifta i varandras familjer. Med redovisningen av denna sfär utö-
kas den rumsliga scenen innehållande de kungliga slotten med de ståtliga 
kvarter som låg mittemot dem: de Fersenska tomterna på Blasieholmen. 
Avsikten med följande detaljerade framställning är att exemplifiera hur 
blodsband, giftermål och vänskapsförbindelser i flera generationer påver-
kade de politiska relationerna vid det gustavianska hovet.  

I kretsen von Fersen ingick bland annat släkterna Piper, von Lantings-
hausen och von Klinckowström genom ingifte (släktförhållandena återges i 
tablå III). Jeanna von Lantingshausens make var kusin med barnen von 
Fersen och hade umgåtts med dem sedan unga år. Jeannas svärfar Jacob 
Albrekt och Axel von Fersen den äldre hade stöttat varandra i den militära 
banan utomlands. Det var en utmärkelse som kröntes med Lantingshau-

                                                      
189 Graviditeten slutade i missfall natten mellan 23 och 24/10 1792. Se hertiginnan 
till Sophie von Fersen 20/9 1792; 11/10 1792; odaterad biljett ”Ce Venderdy à 9. 
Heure du matin” [26/10 1792] SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 15; till Jeanna von 
Lantingshausen 29/10 1792, Rålambska stiftelsens arkiv, vol. 25. Se även Löwen-
dahl 2007, s. 127–28. 
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sens äktenskap med grevens syster Anna Sophia von Fersen. Han blev änk-
ling när Anna Sophia dog i barnsäng kort därefter, och barnen uppfostra-
des då av dennes svägerska Charlotta von Fersen, född Sparre. Albrekt von 
Lantingshausens syster gifte sig med Ture Leonard Klinckowström, som 
efter att ha blivit änkling gifte om sig med Sophies äldre syster Hedda. 
Motivet till omgiftet bör ha varit att upprätthålla banden till familjen von 
Fersen.190 Ture Leonard von Klinckowström, som var president i domsto-
len i den svenska staden Wismar i Nordtyskland, anförtroddes ordnandet 
av hertiginnans arv efter hennes föräldrar som dog år 1785 och 1787. Det 
var ett förtroendefullt uppdrag. Han skulle ta hand om en större kontant 
förmögenhet, ärvda smycken och sälja av det som hertiginnan inte ville 
behålla. Klinckowström skulle dessutom sörja för hertigparet av Olden-
burgs tjänare, ett ansvar som pågick i minst tio år efter arvsskiftet.191  

Som ogift hade hertiginnans och Sophies väninna Jeanna von Lantings-
hausen varit hovfröken hos drottning Sophia Magdalena. Hon hade efter 
sitt giftermål år 1777 ingen formell tjänst vid hovet. I praktiken gjorde det 
ingen skillnad, eftersom hon var en ofta sedd och uppskattad gäst inom la 
société. Jeanna framstår som en intelligent kvinna som rättframt talade och 
handlade utan rädsla för sanktioner. I sitt porträtt över henne skrev herti-
ginnan att Jeanna  

är livlig och glad men mycket förståndig, aldrig har en kvinna varit livligare 
men inte heller förmögen till mer förstånd. Hon är inte särskilt förfinad 
[sensible] men hon är en pålitlig vän. Man kan lite på henne, hon är diskret 
när man ber henne. Hon är oförmögen till elakhet men driver gärna med sin 
omgivning, vilket ofta ger henne fiender. För övrigt är hon långsint mot dem 
vars beteende mot henne hon klandrar, och hon förlåter inte en oförrätt. 

Hertiginnan fortsatte likväl sin beskrivning med att framhålla en karak-
tärsbrist hos sin väninna: ”[Jeanna] som umgås i de allra högsta kretsarna 
[i Stockholm] tycker inte om att tala om sina släktingar som är av mindre 
ädel börd och hon vill ogärna höra talas om släktskapet med sin morbror 

                                                      
190 Ilmakunnas 2012, s. 72–73, 77, 91–92. 
191 Brev från hertiginnan till Ture Leonard Klinckowström som rör kvarlåtenskapen 
från föräldrarna förvaras i RA, K278. Hans brev till henne finns i RA, K79. 
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eller kusin som tillhör borgerskapet.”192 Bakgrunden till det underläge som 
hertiginnan anför var att Jeannas mor var född i grosshandlarfamiljen 
Bedoire, del av den så kallade Skeppsbroadeln. Kanske kan dessa släktför-
bindelser förklara varför just Jeanna råkade så illa ut år 1790, då hon som 
straff för sin frispråkighet exkluderades från hovet på Gustaf III:s befall-
ning. Genom att förvisa Jeanna hoppades kungen nog tysta de andra kvin-
norna och komma åt kretsen von Fersen – men bara i en mer riskfri peri-
feri. 

Hertiginnans relation med familjen von Fersen inleddes i samband med 
resan från barndomshemmet till Sverige. För att introducera henne på 
bästa sätt i det svenska hovlivet hade Gustaf III velat utse en lämplig men-
tor till henne. Valet av rådgivare för den unga hertiginnan Charlotte föll på 
grevinnan von Fersen, anställd hos drottningen och maka till riksrådet 
Axel von Fersen den äldre. Kungen bad även grevinnan von Fersen att leda 
delegationen som skulle föra den unga hertiginnan till Sverige. Ett sådant 
uppdrag kunde grevinnan von Fersen nog inte tacka nej till, trots att hon i 
brev till sin make klagade över den besvärliga resan ända till Wismar och 
de stora utgifter den förde med sig.193 Det motkrav som grevinnan von 
Fersen ställde till kungen för att anta hans förfrågan var att hennes sjut-
tonåriga dotter Sophie skulle få följa med henne. Grevinnan von Fersen 
ville inte lämna sin omsvärmade dotter hemma på grund av hennes brutna 
kärlekshistoria med Gustaf III:s yngre bror Fredrik Adolf.  

På ålderns höst berättade drottning Charlotte lyriskt om den omedel-
bara vänskap som uppstod mellan henne och Sophie i Wismar: ”från mitt 
första möte med Sophie von Fersen gav våra samstämda hjärtan efter för 
sin naturliga fallenhet och förblev förenade i en oupplöslig vänskap. En 
ömsesidig böjelse infann sig mellan oss, en sämja som tiden, vanan, förtro-

                                                      
192 “Melise [Jeanna], est vive enjoué mais tres raisonnable, jamais femme n’a été 
plus vive mais jamais nomplus aucune na été plus capable d’etre raisonnable elle 
n’est pas fort sensible mais elle est amie sure on peut se fier à elle discrette quand 
on l’en suppliée elle est incapable de quelque mechancete noire, mais elle ce moque 
volonties de son prochain ce qui lui fait souvent des ennemis, elle est dailleurs hai-
neuse contre ceux duquel elle croit avoir à ce plaindre et ne pardonne point une 
ofence, Melise à le defaut de ne point aimer à parler de ces Parentes et parens qui 
ne sont point d’un Sang fort illustre etant alliée et fofilée avec tout ce qu’il à de 
mieux à Carata elle n’aime point à savoir quel est le Bourgeois ou la Bourgeoise qui 
est son Oncle ou sa Cousine”, ”Reflexions sur differents personnages …”, EA, 
drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, vol. 15. 
193 Ilmakunnas 2007, s. 34–36. Grevinnan von Fersen blev tillfrågad istället för 
hertiginnans utnämnda hovmästarinna grevinnan Sprengtporten på grund av den 
senares svaga hälsa.  
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endet och samhörigheten mellan två själar förstärkte.”194 Att hertiginnan 
Charlotte genom sin börd hade högre social ställning än Sophie kompense-
rades av att den senare var två år äldre, hade inflytelserika kontakter inom 
hov och politik och kände till det svenska hovlivet sedan barnsben. Herti-
ginnan skrev i sin minnesteckning över Sophie von Fersen: 

Jag kände inte någon [vid ankomsten till hovet] och Sophie var också hon 
ny i sällskapslivet. Gemensamma intressen och värderingar var upptakten 
till vår vänskap, som från min sida initierades av den frispråkighet som hon 
mötte mig med. Mina känslor förstärktes av den vänlighet och den ärlighet 
hon visade mig. Jag uppskattade särskilt de uppriktiga råd hon gav mig an-
gående mitt uppförande.195 

En naturlig följd av en nära vänskap med en kunglig person hade varit att 
relationen beseglades med en officiell ställning, till exempel en hovtjänst. 
Frågan uppstår oundvikligen varför Sophie von Fersen och hennes mor 
fram till år 1786 endast hade en informell koppling till hertiginnan. Sop-
hies mor var visserligen redan i tjänst hos drottningen, men det hade varit 
fullt möjligt att möblera om i hovstaten i samband med denna förändring i 
kungafamiljens sammansättning. Ett möjligt svar var att det var en kom-
promiss som passade både Gustaf III och familjen von Fersen. Jag tolkar 
betoningen på den informella vänskapen och mentorskapet som ett sätt för 
Gustaf III att bjuda in familjen von Fersen att delta i kungafamiljens till-
växt, utan att ge dem en permanent politisk plattform i form av hovtjänst. 
Axel von Fersen den äldre upprätthöll å sin sida en statusbringande kon-
takt med kungafamiljen, utan förpliktelser och lojaliteter som kunde ut-
göra hinder för hans politiska ambitioner. 

Samtidigt hade positionen som hovfröken för Sophie varit ofarlig ur det 
perspektivet, eftersom den ju hade upphört vid det ståndsmässiga äkten-
skap som förväntades av en flicka i Sophie von Fersens ställning. En rimlig 

                                                      
194 ”des ma première entrevue avec Sophie Fersen nos deux cœur qui ce convenoit 
ce livrerent à leurs penchant naturel et resterent toujours unies par les Liens d’une 
amitié indissoluble, un penchant reciproque établit entre nous, L’Harmonie que le 
tems, l’habitude, la Confiance et la Conformite de deux ames sensible Consolida”, 
”Portrait et destinée malheureuse de mon amie”, EA, drottning Hedvig Elisabeth 
Charlottas samling, vol. 15. 
195 ”Comme je ne Connaissoit personne, que Sophie étoit nouvellement entrée dans 
le monde un commun accord de plaisir, et d’idée, forma cette première illusion, qui 
de mon Coté Commença par la sincerite qui m’est Connue et je fut charmée de 
trouver en elle une Société douce, et La franchise qu’elle me témoignoit m’attacha à 
elle, surtout la sincerite avec laqu’elle elle me parla, sur ma manière d’être dans le 
monde y contribuat”,”Portrait et destinée malheureuse de mon amie”, EA, drott-
ning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, vol. 15. 
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förklaring var att det i själva verket handlade om Axel von Fersens mot-
stånd mot sin dotters giftermål med prins Fredrik Adolf. Den ständiga 
närvaro vid hovet som i det fallet hade krävts, hade med tanke på det unga 
parets känslor varit olämplig. Fredrik Adolf hade några år tidigare varit 
förlovad med Sophies kusin Ulla von Fersen, gift von Höpken. Men också 
här hade partiet motarbetats av familjen von Fersen, med Axel den äldre 
som drivande part.196  

Sophies far beslutade snart att bryta den dagliga kontakten mellan den 
unga hertiginnan Charlotte och Sophie. I mars 1777 giftes hon bort med 
greve Piper. De följande åren skulle Sophie tillbringa tiden på landet för att 
uppfylla sina plikter som mor och husmor. Charlotte och Sophie verkar 
från den här perioden ha inriktat sina krafter på att de skulle återförenas i 
Stockholm. En hovtjänst för Sophie eller hennes make hade varit en lämp-
lig anledning och något som kom till stånd när hon slutligen blev hertigin-
nans hovmästarinna.  

Greveparet von Fersen blev hertiginnans mentorer i hovlivet och politi-
ken. Deras dotter Sophie var Charlottes bästa väninna och senare anställd i 
hennes hov. Kanske är det mer än en tillfällighet att samtliga av hertigin-
nans älskare, i alla fall de som har gjort avtryck i breven, också de ingick i 
kretsen von Fersen. Från sent 1780-tal hade hertiginnan Charlotte ett för-
hållande med Axels yngre bror Fabian von Fersen. Ett felaktigt rykte 
påstod att han var far till det barn som hon bar på hösten 1792.197 Bland 
hertiginnans utomäktenskapliga förbindelser har hennes förhållande med 
Axel von Fersen den yngre en särställning. Hertigens svartsjuka riktades 
också särskilt mot honom. Relationen inleddes kanske under vintern 1784 
då Axel var med hovet på Gripsholm. Under denna period bodde han an-
nars mestadels utomlands. När Axel von Fersen den yngre återkom till 
Sverige i samband med sin fars död år 1794 försökte hertiginnan förgäves 
återuppta förbindelsen.198 Bortsett från denna relation verkar hertiginnans 
utomäktenskapliga förbindelser varken ha varit hemliga eller uppseende-
väckande. Hennes samvaro med Sophies svåger Carl Piper skedde helt 
öppet hos hertigparet på Rosersberg.199 Fabian von Fersens och Carl Pipers 
                                                      
196 Fersen 1869, s. 196; Ilmakunnas 2012, s. 74–75. 
197 Jämför hertiginnan till Sophie von Fersen 27/9 1792, SA, Smärre enskilda arkiv, 
vol 15 och Adlerbeth 1856–57, s. 177–78. 
198 Hertiginnan till Sophie von Fersen 6/8 1786, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 14; 
hänvisningar i not 25. 
199 Hertiginnan till Sophie von Fersen 3/6 1784; 18/7 1784, SA, Smärre enskilda 
arkiv, vol. 14; hertiginnan till Sophia Albertina 28/6 1783; 26/7 1783; 19/6 1784, 
EA, Sophia Albertinas samling, vol. 12; hertiginnan till hertig Carl 2/7 1788, EA, 
Carl XIII:s samling. 
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funktion som uppassare och trevligt sällskap framkommer i hertiginnans 
korrespondens. Charlotte talade osentimentalt i brev till Sophie från 1790 
om Fabians olyckliga kärlek till en annan kvinna vid hovet.200 Förutom 
Fabians roll som överlämnare av biljetter under politiskt känsliga perioder 
har jag inte funnit några direkta bevis för ett politiskt samröre mellan her-
tiginnan och hennes älskare. Det innebär givetvis inte att man bör utesluta 
att sådana kopplingar fanns. En omständighet som pekar i den riktningen 
är emellertid att hertiginnan investerade delar av sin personliga förmögen-
het i Carl Pipers egendom Mariedal i Västergötland. Hennes avsikt tycks 
ha varit att skapa sig ett självständigt ekonomiskt utrymme gentemot 
kungen och hertigen.201  

Hertiginnans vänskap med Sophie von Fersen utvecklade sig med åren 
till en alltmer svårhanterlig personlig och politisk ekvation. Skillnaden 
mellan att ha barn och inte ha barn, och att vara aristokrat eller hertiginna, 
artikulerades under 1790-talet när Charlottes make blev förmyndarregent. 
Hertiginnans emotionella beroende av Sophie var fortsatt lika starkt, sam-
tidigt som den senare hade en växande familj att sköta om. Hertiginnan 
tillstod att hon aktivt försökte motarbeta Sophies förbindelse med Evert 
Vilhelm Taube.202 Svartsjuka var ett troligt inslag, men kanske fanns det 
också politiska motiv till hertiginnans hållning på grund av Taubes nära 
band till Gustaf III. 

Kretsen von Fersen intog sammanfattningsvis en särställning bland her-
tiginnans sfärer. Sfären illustrerar hur hertiginnans känslomässiga engage-
mang i dess medlemmar komplicerade hennes politiska agerande. Herti-
ginnans roll var här mer oklar än till exempel inom den kungliga sfären 
eller hovstaten, där förväntningarna var givna och hierarkin formellt eta-
blerad. Vem som var en resurs för vem är därmed svårare att klarlägga. 
Hertiginnans nära band till kretsen von Fersen har tidigare behandlats i 
forskningen.203 Men istället för att beskriva deras relation som att hertigin-
nan påverkades av familjen von Fersen att artikulera sitt motstånd mot 
Gustaf III, har jag i den här redogörelsen velat visa deras ömsesidiga på-

                                                      
200 Hertiginnan till Sophie von Fersen i odaterade brev från 1790 märkta ”ce 
mercredy à 11 heure et demie du matin” och ”Lundi au matin”, SA, Smärre en-
skilda arkiv, vol. 15. 
201 Hertiginnan till Erik Ruuth i biljetter märkta no 53 och no 54, Ruuthska sam-
lingen, vol. 3. I denna samling ingår flera biljetter som avhandlar hertiginnans 
ekonomi. 
202 ”Portrait et destinée malheureuse de mon amie”, EA, drottning Hedvig Elisabeth 
Charlottas samling, vol. 15. 
203 Se framförallt Söderhjelm 1945, s. 5–66. 
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verkan på varandra.204 Hertiginnan kunde med hjälp av det stöd hon fick 
av grevinnan von Fersen och Sophie vid ankomsten till Sverige bygga upp 
ett självständigt umgänge utanför kungafamiljen. Som kunglig kvinna hade 
hertiginnan en strategisk position i maktens omedelbara närhet, vilken 
denna aristokratiska familj med politiska ambitioner kunde utnyttja. Char-
lotte delade av allt att döma ideologisk ståndpunkt med kretsen von Fer-
sen. Men man bör inte för den skull ta för givet att de alltid strävade mot 
samma mål eller hade helt och hållet gemensamma intressen. Åtskilliga 
spörsmål kring relationen mellan kretsen von Fersen och den gustavianska 
kungafamiljen återstår ännu att lösa. 

De kvinnliga vännerna 
Denna sista sfär behandlar hertiginnans förtroliga umgänge. I större säll-
skap umgicks man vid hovet män och kvinnor tillsammans, men en per-
sons närmaste vänner tycks oftast ha varit av samma kön. Flera av de per-
soner som har förekommit i andra sfärer uppträder även här, men i en 
annan funktion. Sophie von Fersen agerade inte som hovmästarinna eller 
som medlem av kretsen von Fersen, utan som hertiginnans förtroliga vä-
ninna. Hertiginnans svägerska prinsessan Sophia Albertina och Jeanna von 
Lantingshausen var andra medlemmar av denna sfär, samtidigt som de 
återfinns i den kungliga respektive Fersenska sfären.  

Utmärkande för den här sfären i jämförelse med de övriga är att per-
songalleriet skiftar. Det är egentligen bara Sophie von Fersen och Sophia 
Albertina som förekommer under hela perioden 1774–92. Sophies äldre 
syster Hedda von Klinckowström stod på förtrolig fot med hertiginnan 
under 1770-talet, men omnämns alltmer sällan i breven. Augusta Löwenhi-
elm, hertigens älskarinna under 1770-talet, samt hennes syster Ulla von 
Höpken, båda födda von Fersen och kusiner till Sophie, förekommer ofta i 
breven från tidigare år (se tablå III) som del av hertiginnans umgänge. Från 
slutet av 1780-talet nämns istället Hedda de la Gardie, gift med Gustaf 
Mauritz Armfelt.  

Betecknande för betydelsen av hierarkierna vid hovet är att ingen av 
dessa damer, förutom Sophie, ingick i hertiginnans hov. Hedda von 
Klinckowström, Augusta Löwenhielm och Ulla von Höpken befann sig 
istället högre upp i hovhierarkin som statsfruar hos drottning Sophia Mag-
dalena. Sophie von Fersen hade i egenskap av hovmästarinna en social 
särställning vid hertiginnans hov som tydligt avvek från hennes hovfrök-
nars.  

                                                      
204 Jämför Hennings 1957, s. 133–34; Hildebrand 1907, s. 57. 
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Som jag visar i avhandlingens fjärde artikel hade gifta damer av hög 
ställning vid hovet högt anseende och stor frihet, inte minst sexuellt. Men 
det var alltid deras föräldrars, makars och barns önskningar och välbefin-
nande som måste gå före umgänget med väninnorna. Medlemmarna i 
denna sfär var beroende av familjernas välvilja för att kunna ses. Hertigin-
nan beklagade sig i brev när hennes vänner inte fann något tillfälle att 
hälsa på henne eller fick avstyra ett besök med kort varsel. Hertiginnan 
själv utnyttjade tillfällen då hertigen och kungen var bortresta för att hälsa 
på sina väninnor.205 Detta gällde också deras skriftliga kommunikation. 
Till hertiginnans förbittring bevakade hertigen hennes korrespondens med 
Sophie von Fersen.206 

Sfären av kvinnliga vänner betecknas i rumsligt avseende av att den ut-
spelar sig i de mer avskilda delarna av hertiginnans våning, i hennes kabi-
nett och i slottsparkerna. Hertiginnans agerande inom sfären handlade 
framförallt om att skapa utrymme för avskildhet bortom hovetikettens 
krav. Hennes hemliga möten med Jeanna von Lantingshausen i Carlbergs 
slottspark är ett exempel som jag tar upp i avhandlingens andra artikel. Ett 
annat exempel är hertiginnans vänskapskult ägnad Sophie von Fersen. 

I Rosersbergs park hade hertiginnan ordnat ett vänskapstempel till Sop-
hie.207 Till denna berså gick hertiginnan de sommarmorgnar som vädret 
tillät, innan hennes make och uppvaktningen tog hennes tid i anspråk. Där 
läste hon Sophies brev och kunde besvara dem ostörd.208 Under Sophies 
frånvaro i oktober 1784 skrev hertiginnan till henne från en motsvarande 
plats inomhus, från skrivrummet i sin våning på Kungliga slottet: 

Jag känner inte igen mig själv sedan återkomsten till Stockholm. Jag är bara 
lycklig när jag är ensam i mitt kabinett. Då går tiden går så fort att jag inte 
vet vart den tar vägen. Sedan du åkte har jag knappast umgåtts med någon. 
Jag har varit en gång på en av prinsessans [Sophia Albertina] supéer, där jag 
hade så långtråkigt. Det var givet eftersom jag förgäves längtade efter min 
syster, min Sophie. De andra kvällarna har jag som idag uppehållit mig i 
mitt kabinett för att skriva. Hon är redan åtta och jag har inte ens för avsikt 
att gå ut i vår våning för att umgås med de som är här. Ensam känner jag 

                                                      
205 Hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 30/8 1790, Rålambska stiftelsens 
arkiv, vol. 24; Hertiginnan till Sophie von Fersen 9/7 1784; 23/7 1784; 25/8 1784; 
5/9 1784; 22/9 1784; 23/9 1790, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 14–15.  
206 Hertiginnan till Sophie von Fersen 28/7 1784, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 
14. 
207 Hertiginnan till Sophie von Fersen 8/10 1780, Löfstadsarkivet, BXXVa:1. 
208 Hertiginnan till Sophie von Fersen i brev märkta ”Venderdy au matin à 9 heure 
et demie” [maj 1784]; ”No 5 Du Bousquet le Venderdy à 11 heure du matin” [4/6 
1784], SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 14. 
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mig mycket mer tillfreds, i synnerhet som jag är upptagen med att samtala 
med min bästa vän.209 

Hertiginnan blev på 1770-talet ledare för en kvinnlig frimurarloge där 
några utvalda damer vid hovet ingick. Kjell Lekeby har i en artikel utrett 
denna loges tillkomst och sammansättning. Medlemmar var Sophie, systern 
Hedda von Klinckowström och Ulrika Katarina Koskull, gift Brahe. Char-
lotte Gyldenstolpe var sannolikt också invigd här. Dessa kvinnor och deras 
män spelade likaså en framträdande roll inom den politiska oppositionen 
mot Gustaf III. Logen verkade i hertigens våning på Stockholms slott och 
var förmodligen endast bekant för en trängre krets vid hovet. Det framgår 
inte av källorna hur länge den verkade.210 Detta frimurarumgänge nämns 
mycket sällan i mitt källmaterial, och då i hertiginnans biljetter till Sophie 
von Fersen.211 

Inom sfären de kvinnliga vännerna befann sig under 1780-talet Camille 
du Bois de la Motte. Hon kom till Stockholm i juli 1783 tillsammans med 
sin far som var nyutnämnd fransk ambassadör i Sverige.212 Familjen von 
Fersen hade en lång tradition av att hjälpa utlänningar tillrätta i Sverige, i 
synnerhet fransmän. Ambassadören och hans dotter bodde granne med 
Sophie von Fersen, i Bååtska palatset lite längre ut på Blasieholmen.213 
Sophie von Fersen och Camille du Bois de la Motte började snart umgås 
som vänner. När Sophie reste bort i februari 1784 kunde Camille kompen-
sera hertiginnan för tomrummet som hon hade lämnat. Vänskapen mellan 
en utländsk ambassadörs dotter och en hertiginna var emellertid inte 
okomplicerad. I brev från vintern 1784 anar man en skepsis från hertigin-

                                                      
209 ”je ne me consoit point depuis que je suis à Stockholm, je ne suis heureuse que 
dans mon cabinet la seulle je m’occupe et le temps passe si vitte que je ne sais pas ce 
qu il deviens, aussi je n’ai vu personne pendant tout le temps une seulle fois j’ai 
soupée chez la Princesse et je n’ose dire que je m’y suis ennuyée, cela est assée natu-
rel au reste puisque j’y est cherché vainement ma Sœur ma Sophie; les autres soirée 
je suis restée à écrire dans mon cabinet, et comme aujourd’hui encore, il est 8 heure 
et je ne m’avise pas même de trouver ceux qui sont dans nos appartemens pour me 
tenir Compagnie seulle je me trouve beaucoup plus à mon aise, surtout comme je 
m’occupe presentemens de ma meilleure amie et que je cause avec elle”, hertiginnan 
till Sophie von Fersen 3/10 1784, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 14. 
210 Lekeby 2010. 
211 Löfstadsarkivet, BXXVa:3. 
212 Hertiginnan till Sophia Albertina 24/7 1783, EA, prinsessan Sophia Albertinas 
samling, vol. 12. Camille föddes som Antoinette Félicie de Pons Saint-Maurice år 
1764 (dödsdatum okänt). Namnet Camille var troligen hennes sista förnamn, vilket 
oftast var tilltalsnamn på 1700-talet. 
213 Wrangel 1914, s. 18.  
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nans sida gentemot Camilles närmanden. Hertiginnan skrev till Sophie att 
hon visserligen tyckte bra om Camille, men trots det ”tror jag aldrig att 
vårt umgänge kommer att bli så förtroligt som en öm vänskap kräver. Med 
hänsyn till att hon är utlänning och till de förbindelser hon kan ha, talar 
jag inte om allt med henne”.214  

På sommaren 1784 deltog emellertid Camille fullt ut i den frimuraror-
den, La véritable et constante amitié [den Sanna och Beständiga Vänskap-
en], som hertiginnan och Sophie förmodligen hade initierat. Orden var 
uppbyggd kring fasta ritualer med materiella avtryck. Hertiginnan ristade 
in Camilles namn på trädet i bersån i slottsparken i Rosersberg, där Sop-
hies och Charlottes namn redan stod, med ett motto för deras vänskap. 
Hertiginnan utformade även en stämpel och en medaljong att träda på ett 
armband med samma motto. Klockan elva varje morgon och kväll skulle 
de tre vännerna tänka på varandra och dricka varandras skål. De hade en 
hemlig pakt att särskilda dagar vara klädda i frimurarfärgen blå.215 De här 
överenskommelserna finns nedskrivna i en liten paljettbroderad bok i si-
den, även den blå, som förvaras i hertiginnans arkiv. Att vänskapsordnen 
verkar ha varit en relativt kortlivad företeelse, trots sin intensitet under 
sommaren 1784, vittnar de tomma sidor som hade vikts för att skriva in 
inspirerande verser om deras vänskap.216  

Efter en sommars umgänge rapporterade hertiginnan belåtet i ett brev 
till Sophie von Fersen att Camilles mor hade hållit en stor fest i Versailles 
för Gustaf III som var på besök i Frankrike. Mellan raderna förstår man 
att hertiginnan hoppades att det skulle bidra till kungens vänliga inställ-
ning till ambassadören och hans dotter vid hemkomsten.217 Även om herti-
ginnans ursprungliga reservation gentemot Camille hade övervunnits, tycks 
det inte ha gällt alla inom hovets umgängesliv. Under hösten 1784 skrev 
hertiginnan till Sophie att hon inte tyckte att hon skulle bry sig om att man 

                                                      
214 ”mais malgrée celas je ne crois jamais que notre Comerce ceras bien intime et tel 
que la plus tendre amitié l’exige voici mes raison, elle est etrangeres et les conection 
quelle peut avoir me ferme la Bouche sur beaucoup de sujet”, hertiginnan till Sop-
hie von Fersen i brev märkt ”Mercredy N: 5” [februari 1784], se även 22/9 1784, 
SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 14. 
215 Hertiginnan till Sophie von Fersen i brev märkt ”Mercredy l’apredinée N: 3” 
[februari 1784]; 31/5 1784; 1/6 1784; ”Samdy matin N: 1” [3/7 1784]; 8/7 1784; 
18/7 1784; 20/7 1784, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 14. 
216 Boken bevaras i K277. 
217 Hertiginnan till Sophie von Fersen 15/7 1784, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 
14. 
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vid hovet klandrade deras nära vänskap med Camille.218 Hovets kritik var 
inte helt obefogad. Mycket information om det utrikespolitiska läget tycks 
nämligen ha flödat genom de här kanalerna. Det kunde möjligen gå an i 
fredstid, men inte efter år 1788 när Sverige hade gått i krig mot Frankrikes 
allierade.  

Förbindelsen fortsatte även sedan Camille och hennes far slutgiltigt 
hade lämnat Sverige. Hertiginnan nämnde deras hemliga korrespondens 
1792, efter det att Sverige formellt hade brutit kontakten med det revolut-
ionära Frankrike. Det bör ha varit praktiskt för hertiginnan att ha en vä-
ninna boende utomlands som kunde förmedla varor, nyheter och bistå 
bekanta på resande fot. Hertiginnan rådde till exempel Sophie att använda 
sig av Camille som förmedlare av brev till hennes bror Axel år 1789, ”det 
är ett säkrare sätt [än med posten] som med tiden kanske kommer att bli 
användbart för er”.219  

I det Fersenska familjearkivet förvaras en brevsvit från en adlig frans-
man, Artaud de Montord. Han anhöll om att få Sophies beskydd våren 
1792 när han befann sig på flykt undan det upptrappade våldet i Frank-
rike. De Montord hänvisade till Camille du Bois de la Motte som den som 
hade förmedlat kontakten till Sophie.220 Jag har även funnit brev från Ca-
mille till Jeanna von Lantingshausen (1780-tal) och till Jacob de la Gardie 
(1814), vilket visar att hon hade en varaktig relation med flera av hertigin-
nans vänner.221 Camille verkar emellertid ha haft en särställning i hertigin-
nans liv. Sedan Camille rest från Sverige återkom hertiginnan gång på gång 
till det särskilda förtroende som hon hade för Camille och som inga andra 
kvinnliga utländska aristokrater kunde göra anspråk på.222 

Inom sfären av kvinnliga vänner befann sig hertiginnan i täten av en 
snäv krets av aristokratiska kvinnor som på grund av börd, anställning och 
kontakter befann sig vid hovet. Hertiginnans position i maktens närhet gav 
henne här, liksom i de andra sfärerna, naturlig auktoritet. Som jag har 
anfört i mina exempel från hovstaten var väninnorna beroende av hennes 

                                                      
218 Hertiginnan till Sophie von Fersen 3/10 1784, SA, Smärre enskilda arkiv, vol. 
14. 
219 ”c’est un moyen plus sure et qui pouras par la suitte des tems peut-être vous être 
utile”, hertiginnan till Sophie von Fersen i odaterad biljett från 1789, SA, Smärre 
enskilda arkiv, vol. 15. 
220 Löfstadsarkivet, BXXVa:13. 
221 Breven till Jeanna von Lantingshausen finns i Rålambska stiftelsens arkiv, vol. 
27. Breven till Jacob de la Gardie finns i De la Gardieska samlingen, Släktarkiven, 
vol. 383:2. 
222 Se hänvisningar i artikel 5, not 40. 
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välvilja för att gynna sina familjemedlemmars ställning. Hertiginnans brev 
och biljetter röjer att hon var väl medveten om detta och gärna åberopade 
sitt överläge när hon ville något särskilt från sina väninnor. Vad som vid 
första anblicken ter sig som ett oskyldigt umgänge kvinnor emellan, med 
lekar och materiella avtryck i arkiven, var i själva verket avgörande för det 
hovpolitiska spelet. Umgänget skapade ett förtroende mellan kvinnorna 
som blev kittet i deras politiska utbyte. Den ritualiserade samvaron skap-
ade en andlig och intellektuell samhörighet där de inbördes hierarkierna 
inom sfären förblev intakta och där exklusivitet var möjlig.  

Jag uppfattar de kvinnliga vännerna som hertiginnans självklara poli-
tiska partners, för att använda mig av Chalus’ begrepp. Inom sfären strä-
vade de mot samma politiska mål, förmedlade information, höll varandra 
om ryggen och bistod varandras släktingar. Deras gemensamma agerande 
går som en röd tråd genom avhandlingens artiklar. Jag visar hur hertigin-
nan lojalt stöttade kretsen von Fersens sak under den här perioden, agerade 
tillsammans med sina väninnor genom att utebli från hovets sällskapsliv 
och sedan trotsade kungens förbud att träffa Jeanna von Lantingshausen. 
Camilles politiska roll var mycket central under sin vistelse i Sverige. Hon 
var länk mellan hertiginnan, kretsen von Fersen och den diplomatiska kå-
ren i Stockholm. Hertiginnan och Camille hjälpte till att medla mellan 
Frankrike och Sverige under sensommaren 1788, en händelse som jag be-
handlar i avhandlingens första artikel. I den femte artikeln framkommer 
det att Camille agerade förmedlare av låsta lådor med handlingar och ma-
nuskript mellan Sophies bostad och hertiginnans våning på slottet under 
riksdagsvintern år 1789. 

Hertiginnan i hovpolitikens sfärer 
I det här kapitlet har jag analyserat hertiginnans politiska verksamhet inom 
sex sfärer. Hertiginnan var för det första överhuvud för en hovstat där hon 
kunde påverka sammansättningen av den aristokratiska uppvaktningen 
och den icke-adliga betjäningen. Hon kunde som prinsessa i den kungliga 
sfären stärka monarkens legitimitet genom att visa sig synlig, tillgänglig 
och generös mot befolkningen. Hon utgjorde frontfigur i la société, där 
hon deltog (eller inte deltog) i mottagningar, bjudningar och baler. Inom 
äktenskapet kunde hon dra nytta av sin makes relationer och agera poli-
tiskt med honom som bulvan. Hennes nära förbindelse med kretsen von 
Fersen förlänade henne politiska kontakter utanför kungafamiljen. Hon 
var slutligen väninna i en sammansvetsad grupp av kvinnor vid hovet som 
tillsammans uttryckte sitt motstånd mot Gustaf III:s maktutövning. 

Hertiginnans verksamhet inom hovpolitikens sfärer kunde antingen le-
gitimera eller utmana befintliga maktstrukturer vid hovet. Hennes age-
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rande befann sig med andra ord inom ett spektrum av politik från öppet 
till subversivt. Inom hovstaten och den kungliga sfären agerade hon inom 
förväntade ramar. Det ingick i hennes uppdrag som hertiginna att påverka 
tjänstetillsättningar vid sitt hov samt att vara maktens synliga representant 
vid offentliga framträdanden och till vardags ute i staden. På det sätt som 
vänskapen med kretsen von Fersen utvecklades efter att den initierats av 
Gustaf III, utmanade däremot hennes lojalitet med kungafamiljen och var 
mer tvivelaktig. Inom sfärerna hovets umgängesliv, äktenskapet och de 
kvinnliga vännerna handlade hertiginnan både med och mot hovets nor-
mer. Att hon deltog i hovets sällskaps- och ordensliv var väntat, men med 
stor sannolikhet inte att hon öppet trotsade kungens befallningar, uteblev 
från hans tillställningar eller agerade bakom sin makes rygg. 

Det fanns inga vattentäta skott mellan de olika sfärerna. Tvärtom hand-
lade hertiginnans agerande ofta om att sammanlänka dem, till exempel 
genom att föra en person från en sfär till en annan. Hertiginnan ville ha 
Sophie i sin hovstat, trots att hon redan fanns i kretsen von Fersen och som 
kvinnlig väninna. Jeanna var hertiginnans väninna, men fick sin politiska 
betydelse i förhållande till kretsen von Fersen. Camille kunde ta steget från 
hovets umgängesliv, som hon hade tillträde till i egenskap av ambassadörs-
dotter, till att upptas bland de kvinnliga vännerna. Hertiginnan och svä-
gerskan Sophia Albertina befann sig både i den kungliga sfären och i ett 
snävare umgänge av förtrogna kvinnliga vänner.  

Hertiginnans (och hovets) politiska verksamhet kunde också befinna sig 
i spänningsfältet mellan olika sfärer. I mina artiklar har jag resonerat kring 
balansen mellan hovets exklusivitet och det kungliga kravet på synlighet 
och tillgänglighet. I den andra artikeln berör jag kontaktytor mellan hovet 
och befolkningen och vilka typer av möten som staden erbjöd. De kungli-
gas urbana aktiviteter under promenader och teaterbesök erbjöd en sam-
varo inom la société som utspelades inför en större publik och därför be-
fann sig inom den kungliga sfären. I den tredje artikeln visar jag hur hovets 
interna strider, där Gustaf III:s potens ifrågasattes, blev hotfull just för att 
ryktena nådde utanför sfären hovets umgängesliv. Jag argumenterar för att 
de underminerade den kungliga legitimiteten, vilket bidrog till hertiginnans 
missnöje med Gustaf III. Hertiginnan kunde vara osams med kungen in-
ternt, i umgängeslivet, men inte utmana deras gemensamma arena som var 
den kungliga sfären. 

Med det biografiska perspektivet som utgångspunkt illustrerar hovpoli-
tikens sfärer det sammansatta nät av relationer som en hertiginna förhöll 
sitt politiska agerande till. De kombinerar sociala och spatiala dimensioner 
på ett nytt sätt i förhållande till befintlig forskning om nätverk, patronage, 
rumslighet och politiska praktiker. Sfärerna utgör min förklaring på hur 
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det var möjligt att Sophie von Fersen och hertiginnan samtidigt kunde vara 
bästa vänner, anställd och chef, politiska kompanjoner men också befinna 
sig i motståndarläger mellan tillhörigheten till aristokratin respektive 
kungafamiljen.  

Den ordning som jag har behandlat sfärerna i avser inte att spegla deras 
inbördes relevans för hertiginnans politiska verksamhet. Ingen av sfärerna 
framstår som mer central än den andra. Det utmärker den här studien i 
förhållande till tidigare forskning som har utgått från elitkvinnans relation 
med andra män, särskilt med maken eller fadern, för att analysera hennes 
politiska ställning. Forskare har framhållit ålder som en annan viktig 
aspekt på elitkvinnors handlingsutrymme. Att hertiginnans politiska in-
blandning ökade från trettioårsåldern är något som även jag har framhållit. 
Samtidigt är ålder en svår faktor att beakta isolerat. I hertiginnans fall 
sammanfaller hennes biologiska mognad med en intensifiering av de poli-
tiska konflikterna och senare en formell politisk position. Som förmyndar-
regentens hustru och som drottning förändrades Charlottes politiska posit-
ion radikalt. Framtida studier skulle kunna fördjupa hur olika sfärer kunde 
variera i betydelse under hennes liv. En undersökning av hertiginnans till-
varo efter Gustaf III:s död år 1792 skulle sannolikt visa att några sfärer 
som jag har redogjort för här skulle minska i betydelse medan andra tilll-
komma. 
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Slutsatser 
Den här avhandlingen har undersökt hertiginnan Hedvig Elisabeth Char-
lotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet kring år 1790. Hon 
föddes som prinsessa i Eutin år 1759 och dog som drottning av Sverige år 
1818. På grund av sin ställning fick hertiginnan god inblick i samtidens 
politiska spel. Hennes journal har rönt stort intresse sedan den publicera-
des i början av 1900-talet. Mindre känt har varit att hennes anteckningar 
var en del i en omfattande kvarlåtenskap. Studiet av denna har öppnat för 
en omvärdering av hovlivets villkor och av hertiginnans politiska roll.  

I juli 1774 blev hon hertig Carls maka och svägerska till Gustaf III. 
Hertiginnan stod under hela sin tid i Sverige nära den prominenta och poli-
tiskt engagerade kretsen von Fersen. Till Sophie von Fersen ställde herti-
ginnan sin journal och så gott som dagliga brev och biljetter. Hon involve-
rades från 1780-talet i motståndet mot Gustaf III:s maktutövning, där Axel 
von Fersen den äldre utgjorde frontfigur. Hertiginnan uppträdde som för-
svarare av hovsamhällets värden och av maktbalansen mellan kung och 
aristokrati. Hennes ifrågasättande av kungens maktutövning syftade inte 
till att omkullkasta rådande system, som hon själv var en del av, utan att 
bevara den ordning som hon uppfattade som rättmätig. 

Hertiginnans politiska resurser har i den här avhandlingen strukturerats 
i sex sfärer. Inom ramen för dessa påverkade hertiginnan nätverken vid 
hovet genom att agera värdinna och leda logesammanslutningar. Hon 
hjälpte personer att få en tjänst vid hovet och uppvaktade hertigen och 
kungen för att framföra politiska budskap. För att visa sitt missnöje över 
den politiska situationen uteblev hon från den förväntade närvaron i ho-
vets sällskapsliv. Hon fick däremot inga barn som överlevde, vilket fråntog 
henne en viktig väg till inflytande.  

Principen för en sfär, på ett övergripande analytiskt plan, är att varje 
individ har en unik uppsättning relationer och ett särskilt historiskt sam-
manhang att förhålla sig till. Hertiginnans roller, relationer och umgänges-
former kan emellertid genom tidigare forskning beläggas som gemen-
samma för ett europeiskt umgängesmönster inom 1700-talets elit. Jag an-
sluter mig till tidigare forsknings uppfattning om att social ställning, posit-
ion i hushållet och ålder påverkade en elitkvinnas handlingsutrymme. Den 
politiska funktionen i elitkvinnors sociala roll, som framförallt har förts 
fram av anglosaxiska historiker, förankras i den här avhandlingen i ett 
kungligt sammanhang i Sverige.  

Mina resultat kompletterar eller nyanserar också befintlig forskning på 
flera punkter. Klassiska politiska tolkningar av den tidigmoderna perioden 
har rört sig inom en given nationell ram där aristokratin och kungamakten 
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har betraktats som varandras motpoler. Hovpolitikens sfärer visar istället, i 
linje med forskning från senare år, hur det ömsesidiga beroendet mellan 
aristokrati och kungamakt gestaltades i det gustavianska hovets vardag. I 
sitt agerande och sina lojaliteter uppträdde hertiginnan som förbindelse-
länk mellan Gustaf III och kretsen von Fersen, två grupper som rörde sig 
över riksgränser och hade lika många gemensamma som skilda intressen.  

Hovpolitikens sfärer synliggör även att elitkvinnors väg till politiskt in-
flytande kunde gå via andra personer än maken eller manliga släktingar. 
Hertiginnans politiska verksamhet utspelade sig i flera olika sociala sam-
manhang där både aristokratiska män och kvinnor ingick. Relationen till 
Sophie von Fersen och till de kvinnliga vännerna var betydelsefulla arenor 
för hertiginnans agerande, liksom hennes inflytande inom hovstaten. 
Kvinnliga aktörer utgör i den här avhandlingen en självklar del av det poli-
tiska liv som utspelades inom hovlivet.  

I förhållande till andra studier om tidigmoderna elitkvinnor visar den 
här undersökningen att en kvinna kunde spela en självständigare politisk 
roll än vad som tidigare har hävdats. En anledning kan vara hertiginnans 
kungliga ställning. Hovets ekonomiska struktur utgjorde en materiell för-
utsättning för hennes handlingsutrymme. Hertiginnan var inte bara finan-
siellt beroende av sin make utan fick egna pengar utbetalade kvartalsvis via 
kungen (statliga medel). Hon bodde på ett eget våningsplan där hon kunde 
gå ut och in och ta emot besök utan att hennes make behövde veta om det. 
Hertiginnan följde ibland med på hertigens inrikes resor, men utnyttjade 
lika ofta hans frånvaro till att besöka sina väninnor. Hertiginnan höll egna 
bjudningar och hade en egen loge på teatern.  

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 möj-
lighet till deltagande i det politiska livet än när beslutsfattandet koncentre-
rades till de politiska institutionerna. Men kvinnor var jämfört med män i 
samma ställning trots allt mer begränsade. En motsvarande analys av her-
tigen 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. 

Hovpolitikens sfärer fördjupar förståelsen av hovet som ett familjeföre-
tag där samtliga medlemmar deltog. Inom hovets och enväldets struktur 
var det givet att kungafamiljen stöttade varandra för att bygga upp sin 
legitimitet men samtidigt var varandras rivaler i kampen om makt och 
inflytande. Den gustavianska kungafamiljens inbördes förhållanden bör 
därmed inte framhållas som de unika personstrider som ett äldre forsk-
ningsläge har velat göra gällande. Gustaf III tog sig friheten att övervaka 



96  MY HELLSING Hovpolitik 
 

sina familjemedlemmars korrespondens, samtidigt som han måste förlita 
sig på dem i regeringsangelägenheter. Änkedrottning Lovisa Ulrika hotade 
maktbalansen inom kungafamiljen och hovet genom sin dominans. Drott-
ning Sophia Magdalena fick på grund av sin blyghet inte den auktoritet 
som förväntades av en drottning. Hertiginnans motstånd mot Gustaf var 
förmodligen varken anmärkningsvärt eller överdrivet med tidens mått 
mätt. Det ingick i kungafamiljens och aristokratins uppgift att stötta och 
vägleda regenten, där steget till att aktivt försöka påverka honom inte var 
särskilt långt. 

Jag har drivit tesen att det som avgjorde en handlings politiska innebörd 
vid det gustavianska hovet var situation och sammanhang. Beroende på 
omständigheter utnyttjade hovets medlemmar vardagsliv och umgänge för 
politiska syften. Därmed har inte uppdelningen mellan offentligt och privat 
någon relevans för den här studien, om man med det avser politiskt kontra 
icke-politiskt. Hertiginnans politiska agerande kunde likväl vara mer eller 
mindre offentligt i bemärkelsen öppet och accepterat av omgivningen. 

Det är emellertid inte hertiginnans egen uppfattning om politiken som 
jag här har gett uttryck för. I det litterära testamente som hon fogade till 
journalen vid sin död, skrev hon som drottning till sitt försvar: 

Under min uppväxt hade man framhållit att jag inte skulle blanda mig i of-
fentliga angelägenheter eller vad man vanligen kallar intriger. Men eftersom 
jag ville ha en för mig värdig sysselsättning samt något kontinuerligt att 
ägna mig åt, beslöt jag att skriva ner vad som hände omkring mig. Jag vet 
mycket väl att man ofta har beskyllt mig för att vara nyfiken, eftersom jag 
ville ta reda på vad som faktiskt hade hänt. Men det var för att kunna göra 
en sanningsenlig berättelse och inte för att agera på det sätt man anklagar 
andra kvinnor för och som ofta gör skada.223 

Tar man drottningen på orden var alltså inte politik något som hon själv 
hade ägnat sig åt under sin livstid. Man skulle kunna läsa hennes uttalande 
bokstavligt: vid det gustavianska hovet fanns det en uppfattning om att 
kvinnors inblandning i politiken var olämplig. Sannolikt var det så hennes 

                                                      
223 ”pendant mon éducation on m’avoit marqué de ne point me méler dans la 
marche des affaires publiques, n’y de dont assez généralement on nomme intrigues, 
mais voulant avoir une occupation digne de moi, mais attachante, qui peut etre 
continue, je résolus d'écrire ce qui se passait sous mes yeux, je sais très bien que 
souvent j’ai été taché d’être curieuse, puisque je voulais connaitre à fond les choses, 
pour etre véridique quand j’en ferais le récit, mais c’était pour ne point raconter des 
mensonges, que j’agissais ainsi, et non par le vice dont on accuse ordinairement les 
femmes, et qui occasionne souvent bien du mal”, ”PM au Comte du Ruuth et au 
Baron de Bonde, Stockholm au 1er Novembre 1817”, EA, drottning Hedvig Elisa-
beth Charlottas samling, vol. 1.  
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uttalande tolkades under tidigt 1900-tal, då merparten av forskningen 
kring hertiginnan och hennes journal ägde rum. En annan möjlighet är att 
hennes ord var en retorisk strategi som tillhörde konventionerna vid den 
här tiden. Hur kvinnors ställning faktiskt såg ut blir det då historikerns sak 
att utröna. Ett tredje alternativ är att det fanns en diskrepans mellan en 
osynliggörandets retorik och ett faktiskt politiskt deltagande, som blir up-
penbart enligt ett nutida synsätt men som undgick hertiginnan själv, 
kanske för att den var självklar.  

Hertiginnan Charlottes ord säger oss enligt min uppfattning inte hela 
sanningen om det gustavianska hovets politiska praktiker. Hennes uttalan-
den och handlingar kunde ha en politisk dimension oavsett om hon var 
medveten om det själv. Hennes texter kan och har avfärdats som hovskval-
ler eller som en räcka pikanta anekdoter. I den här avhandlingen har jag 
emellertid velat införliva hennes litterära produktion i ett större samman-
hang av hennes och det gustavianska hovets politiska och sociala anspråk. 
Bakom beskrivningarna av Gustaf III:s nattliga umgänge med hovmännen i 
parken, friherinnnan Örnskiöld som bidrog till den unge baron Evert Vil-
helm Taubes uppehälle vid hovet eller de korta noteringarna om hertigin-
nans allmosor ”För en Fatig utan ben”, fanns en ständig politisk spräng-
kraft. För tillsammans röjer dessa avtryck uppfattningar och handlingar 
som upprätthöll det politiska värdesystem som jag kallar hovpolitik. 
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Hertiginnans liv i årtal 
 
1759 – föddes i Eutin den 22/3 som enda dotter till Ulrike Friedrike 

Vilhelmine av Hessen-Cassel och furstbiskop Friedrich August, från 1773 
hertig av Oldenburg. Hertiginnan hade en äldre bror, Peter Friedrich Wil-
helm (1754–1823) som led av psykisk ohälsa, vilket gjorde att en kusin 
ärvde titeln som hertig av Oldenburg efter faderns bortgång. 

 
1773 – förlovning på hösten med kusinen hertig Carl av Södermanland. 
 
1774 – ingick äktenskap med hertig Carl per prokuration i Wismar. 7 

juli firades bröllopet i Stockholm. Hertiginnan lärde känna familjen von 
Fersen. 

 
1775 – hovet väntade på att hertiginnan skulle föda en arvinge och ryk-

tet spreds att hon var gravid. Cirkulärblanketter förfärdigades för att 
skickas ut i landet inför den förväntade nedkomsten (se RA, K290). Herti-
ginnan skrev journalens första månadsbrev till Sophie von Fersen i augusti 
detta år. 

 
1777 – Sophie von Fersen gifte sig 21/3 med Adolf Ludvig Piper och 

Jeanna von Stockenström gifte sig 20/4 med greve Albrekt von Lantings-
hausen. I Sophies äktenskap skulle fem barn födas mellan 1778 och 1785, 
varav en dotter dog som spädbarn och en som tonåring. Jeanna födde åtta 
barn mellan 1778 och 1796, varav fyra överlevde till vuxen ålder. 
 

1783 – lärde känna Camille du Bois de la Motte, dotter till den franske 
ambassadören i Stockholm.  

 
1785 – fadern dog i juli. 
 
1786 – riksdag hölls i Stockholm som artikulerade meningsskiljaktig-

heterna mellan familjen von Fersen och kungafamiljen. Sophie von Fersen 
utnämndes till hovmästarinna i hertiginnans hov. 

 
1787 – modern dog i mars, varvid hertiginnan ärvde en större förmö-

genhet. Från detta år och fram till hennes död finns hennes personliga kas-
saböcker bevarade. 
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1788 – Gustaf III startade krig mot Ryssland. Hertiginnans kunskap om 
och inblandning i politiken tilltog när hon fick rollen som informations-
förmedlare i Stockholm. 

 
1789 – riksdag i Stockholm, då Gustaf III genomförde Förenings- och 

säkerhetsakten mot adelsståndets vilja. Axel von Fersen den äldre och 
andra medlemmar ur den adliga oppositionen sattes i arrest. På grund av 
brutna diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Frankrike under ryska 
kriget reste Camille du Bois de la Motte från Sverige i september. 

 
1792 – Gustaf III mördades i mars. Hertigen blev förmyndarregent i 

hans omyndige sons ställe. Hertiginnan fick ett missfall på hösten.  
 
1796 – regentskapet övergick till Gustaf IV Adolf. 
 
1797 – hertiginnan födde en dödfödd dotter 2/7 som döptes till Lovisa 

Hedvig. 
 
1798 – hertigparets son Carl Adolf föddes 3/7 och dog 10/7. I augusti 

åkte hertigparet på en längre utlandsresa genom Tyskland och ned till 
Wien. I samband med resan övergick hertiginnan från att skriva i form av 
månadsbrev till att föra en resedagbok. Planerna att fortsätta ända till Ita-
lien ställdes in på grund av Napoleons fälttåg. På hemvägen besökte herti-
ginnan sin bror i barndomshemmet i Eutin.  

 
1800 – Vid hemkomsten riktades inte längre breven i journalen till Sop-

hie von Fersen. Den bevarade korrespondensen mellan dem blir glesare. 
Sophie begärde avsked från tjänsten som hertiginnans hovmästarinna ge-
nom att åberopa att hon behövdes för att förestå sin bror Axels hushåll 
efter hans utnämning till riksmarskalk. Arbetet med omgestaltningen av 
hertigparets slott och park Rosersberg inleddes.  

 
1803 – Den så kallade Boheman-affären ägde rum i februari, vilken fick 

till följd att hertiginnan brände en stor del av sina bevarade politiska hand-
lingar. Carl Adolf Boheman var hertigparets hovsekreterare och ledde ett 
hemligt sällskap som kallades Gula Rosen. Där ingick Carl, Charlotte och 
några andra ur deras nära umgänge (bland annat Charlotte Gyldenstolpe-
Stierneld och Erik Ruuths hustru Charlotte Wahrendorff). Gustaf IV Adolf 
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fattade misstankar om att en eventuell politisk oppositionsverksamhet 
föregick. Han upplöste därför sällskapet och landsförvisade Boheman.224 

 
1809 – Gustaf IV Adolf avsattes i en statskupp i samband med förlusten 

av Finland i kriget mot Ryssland. Hertiginnan engagerade sig i förhand-
lingarna kring den nya regeringsformen, där hon motarbetade det vinnande 
förslaget. Hon och maken kröntes till regentpar i samband med att den nya 
författningen antogs 6/6. Jeanna von Lantingshausen dog i maj detta år. 

 
1810 – Axel von Fersen den yngre slogs ihjäl på öppen gata 20/6. 

Drottning Charlotta fick inte närvara vid riksdagen i Örebro förrän tron-
följarvalet var avgjort eftersom man fruktade hennes inflytande. 

 
1812 – deltog i riksdagen i Örebro mellan april och augusti. 

 
1816 – Sophie von Fersen dog i februari. Drottningen skrev (alternativt 

slutförde) Portrait et destinée malheureuse de mon amie. 
 
1817 – avslutade journalen och ordnade sin kvarlåtenskap. 
 
1818 – Carl XIII dog 5/2 och drottning Charlotta 20/6. 
 

  

                                                      
224 Om Gula Rosen och affären Boheman, se Wahlström 1914, s. 22–25; Carleson 
2010; Lekeby 2010, s. 184–190. 
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Tablå I. Hertiginnan Charlottes familj 
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Tablå II. Hertigparets hov år 1787 
 

Hans Kgl. Höghets Arf-Furstens, Hertig Carls Hof-Stat 
 

Förste stallmästare 
Herr Baron Erik Ruuth 

Kammarherre 
Herr Baron Gustaf Macklier 

Förste Cavalier 
Herr Carl G. Skytte 

Hof-Cavalierer 
Herr Baron Fredrik. G. Strömfelt 
Herr Baron Hans H Ramel 
Herr Greve Sten Casimir Lewenhaupt 
Herr Grefve Nils Cronstedt 
Herr Baron Carl von Höpken 
Herr Grefve Gustaf Fredrik von Rosen 
Herr Barn Gustaf Klingspor 
Herr Grefve Robert von Rosen 

Hof-Junkare 
Vacant 

Hof-Prädikant 
Herr Doctor Gustaf Murray 

Under Stallmästare 
Herr P. J. Hofling 
Herr P.J. Malmerfelt 

Hand Secreterare 
Herr Mathias Haak 

Page-hofmästare 
Herr Pierre Lefebure 
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Pager 
Herr Baron Otto Schwerin 
Herr Franz Stålhammar 

Bibliothecarie 
Herr Johan Åbom 

Hof-Chirurgus 
Herr S. H. Öhström 

Hof-Apothekare 
Herr Lars Collin 

Hofmästare 
Hr Darbois 

Förste Kammartjenare 
Herr Jacob Bernst 

Kammartjänare 
Herr Peter Strömberg 
Herr Gustaf Öhrström 
Herr Gustaf Hjertzell 

 

Hennes Kongl. Höghets Hertiginnans Hof-Stat 

Hof-Mästarinna 
Fru Grefvinnan Piper, född Fersen 

Kammar-Fröken 
Fröken Magdalena Ekeblad 

Hof-Fröknar 
Fröken Anna Magdalena Strokirch 
Fröken Christina Charlotta Gyldenstolpe 

Förste Stallmästare 
Herr Baron Diedrik Duwall 
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Kammarherre 
Herr Baron Adolph Barnekow 

Hof-Cavalierer 
Herr Gref Gustaf Cronhjelm 
Herr Baron Hugo Hamilton 
Herr Baron Gabriel Ribbing 
Herr Grefve Jacob G. Oxenstierna 
Herr Baron Fredrik Philip Klingspor 
Herr Baron Fredrik Philip Bunge 

Under-Stallmästare 
Herr Henrik Adolph von Bruse 

Pager 
Herr Hans Ulfsparre 
Herr Magnus Rosenbjelke 

Kammar-Fruer 
Mademoiselle Fidelia Hallström 
Mademoiselle Ulrika Egerström 

Kammartjenare 
Herr A. Brinkman 
Her Jacob W. Schack 
Herr Anders Almqvist 

Friseur 
Herr Johan Fornholm 
 
Källa: Hof-Calender 1787. 
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Tablå III. Släktträd över kretsen von Fersen 
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Résumé: Politique de cour à travers la duchesse 
Charlotte de Sudermanie à la fin du XVIIIe siècle 

Problématique  
Le 31 octobre 1817, la reine Hedwige Élisabeth Charlotte de Suède (1759–
1818) achevait son récit de près d’un demi-siècle sur la vie de cour et la 
politique de son temps. Elle enfermait son journal dans un coffre et en 
confiait la garde à ses amis les comtes Carl Göran Bonde et Erik Ruuth, 
avec pour mission de le garder secret pendant cinquante ans afin que nul ne 
soit compromis par son contenu. Après la mort de Charlotte en juin 1818, 
le manuscrit fut conservé dans la propriété de la famille Bonde. L’homme 
de cour et politique Carl Carlson Bonde entama à la fin du XIXe siècle la 
préparation d’une première édition du journal. Il ajouta au manuscrit ori-
ginal titres, notes et index et traduisit le français peu intelligible de la 
duchesse en suédois de l’époque. Le premier volume fut publié au prin-
temps 1902 sous le titre Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok (Journal 
d’Hedwige Elisabeth Charlotte). La réception de l’édition fut très positive, 
autant par le grand public que par le monde académique. Ce journal d’une 
duchesse, puis reine à la cour gustavienne, offrait une représentation ac-
cessible et ininterrompue de la vie politique de l’époque. Le texte présentait 
une vision claire et détaillée des événements centraux et des personnalités 
de cette période. À la différence d’autres mémoires qui lui étaient contem-
porains, son récit apparaissait aux historiens du début du XXe siècle 
comme neutre et dépouillé des orientations partisanes qui auraient pu en 
brouiller l’étude.  L’ambition exprimée de la reine (duchesse lors de la 
rédaction d’une grande partie du journal), était effectivement d’agir en tant 
que chroniqueuse politique impartiale : « C’est pour la posterité que j’ecris, 
mais non pour mes contemporains et je prendrais d’assée grandes precaus-
ions pour ne point de voir risquer que mes pensée leurs parviennent », 
confia-t-elle ainsi dans son journal après la mort de son beau-frère Gustave 
III en avril 1792, « mais il faut que la verité perse et qu’enfin un historien 
qui voudras consulter mes Lettres pouras un jour avoir des moment veridi-
ques pour son Histoire ».225   

Le premier tome de cette édition du journal de la duchesse fut suivi par 
huit autres volumes, couvrant dans leur totalité la période de 1775 à 1817. 
Il est devenu depuis un ouvrage de références privilégié des historiens 
suédois à la recherche de renseignements sur la cour de l’époque gus-

                                                      
225 Journal, Lettre au mois d’avril 1792, p. 158, EA, drottning Hedvig Elisabeth 
Charlottas samling, t. 2. 
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tavienne. Le succès de l’édition de Bonde a cependant vraisemblablement 
contribué à masquer le fait que la duchesse ait laissé, au-delà de ce manu-
scrit, une large collection d’actes et autres dossiers à la postérité. A quel-
ques rares exceptions près, ses lettres, manuscrits et comptes n’ont jusqu’à 
maintenant pas fait l’objet de l’attention des historiens. Il ressort né-
anmoins de ces sources une image différente de la duchesse Charlotte : non 
seulement une observatrice de la vie politique, mais aussi une actrice poli-
tique à part entière.   

Dès le milieu des années 1780, la duchesse, alors âgée d’une trentaine 
d’années, commença à s’impliquer plus activement en politique. Elle parti-
cipa aux préparatifs de l’opposition aristocratique en vue de la diète qui 
s’ouvrit à Stockholm en février 1789. Plusieurs membres de l’opposition 
furent arrêtés sur ordre de Gustave III, ce qui eut pour effet d’accroître 
l’amertume de la duchesse à son égard. Elle riposta en s’abstenant de parti-
ciper aux bals et réceptions du roi et incita d’autres dames à la cour à 
suivre son exemple. Gustave III répondit en exilant de la cour Jeanna de 
Lantingshausen, l’une des meilleures amies de la duchesse. Celle-ci contin-
ua néanmoins à rencontrer madame de Lantingshausen en secret. L’intense 
échange de billets qui témoignent de cette séparation nous permit de dé-
couvrir la mesure de l’implication de la duchesse dans la politique de son 
temps, constituant ainsi le point de départ de notre recherche sur la poli-
tique de cour à l’époque gustavienne.   

Le but de cette thèse est d’analyser la vie politique de la cour gus-
tavienne autour de l’année 1790 et à travers la perspective de la duchesse 
Charlotte de Sudermanie. L’analyse s’est bâtie sur la notion de politique de 
cour afin de saisir le champ d’action de la duchesse au sein des structures et 
valeurs de la vie de cour. L’étude porte sur l’existence de la duchesse Char-
lotte, la vie de cour à Stockholm, sa sociabilité comme cadre politique, les 
différents enjeux des hommes et des femmes à la cour ainsi que l’activité 
littéraire de la duchesse comme instrument politique et comme fruit des 
valeurs de la culture de cour. Trois questions ont revêtu un rôle central 
dans l’étude : Comment se présentaient les structures régissant la vie poli-
tique de la duchesse ? Comment étaient formées les relations de pouvoir à 
la cour ? Quelles ressources utilisait la duchesse à des fins politiques ?   

Les archives de la duchesse représentent une source d’une richesse ex-
traordinaire concernant la vie de cour, de l’organisation et des routines de 
son quotidien à l’étude de son cadre géopolitique. Dans leur ensemble, elles 
forment un corpus hétérogène qui nous permet d’analyser la vie de cour 
sous différentes perspectives. Son journal, édité au début du XXe siècle, est 
la partie de sa production qu’elle considérait elle-même comme la plus 
importante. La duchesse s’y présentait comme l’observatrice des événe-
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ments de son temps, offrant une image neutre de la vie de cour et de la 
politique. Elle souhaitait de son journal qu’il soit une construction précise 
et factuelle, basée sur des informations qu’elle avait elle-même rassemblées 
de sources orales et écrites. Sa correspondance offre en revanche à la posté-
rité une vision plus précise de la vie quotidienne à la cour et des relations 
sociales de la duchesse. Elle y commentait les événements de son temps 
avec une plus grande liberté et spontanéité que dans son journal, dont les 
textes étaient souvent retravaillés à plusieurs reprises. Ses billets, factures et 
sa propre comptabilité furent en ce sens particulièrement précieux dans 
notre étude. Ces fragments furtifs de la vie de la duchesse à la cour, dans 
lesquelles elle prévoyait des entrevues ou documentait ses dépenses quotidi-
ennes, offrent une autre image de son existence, plus sincère mais égale-
ment plus fragmentaire. 

L’étude croisée de ces sources durant quelques années autour de 1790 
permet de renouveler et d’élargir notre vision de la vie à la cour et la poli-
tique à l’époque gustavienne. Autour de 1790, l’action politique de la 
duchesse se retrouve plus intensément dans ses écrits, notamment du fait 
des turbulences politiques entourant la guerre russo-suédoise de 1788 à 
1790, ainsi que la diète de Stockholm autant de 1789. Notre travail s’est 
autant porté sur l’analyse des informations disponibles dans ces sources 
que sur l’étude de leur absence. Afin de définir les attentes ayant trait à une 
princesse gustavienne il a été nécessaire d’analyser dans quelles sources et 
de quelle manière la duchesse représentait son action. La duchesse relatait 
notamment dans son journal qu’elle et sa belle-sœur la princesse Sophie 
Albertine ne répondaient plus aux invitations de Gustave III et refusaient 
de remplir les devoirs sociaux que la cour leur imposait en tant que mem-
bres de la famille royale. Elle y nommait aussi notamment que son amie 
Jeanna de Lantingshausen avait été bannie de la cour. Néanmoins, leurs 
entrevues secrètes au château de Carlberg contre la volonté du roi, et la 
planification d’un coup visant à le détrôner et préparer la prise de pouvoir 
de son mari le duc Charles, ne sont mentionnés qu’exclusivement dans ses 
lettres et billets. Nous avons donc tiré la conclusion que la duchesse dépas-
sait en ces cas précis les limites d’un comportement politique approuvé par 
les normes de son milieu. L’ambition exprimée de la duchesse était de gar-
der son journal secret de son vivant, au même titre que ses lettres et billets. 
Nous pouvons donc conclure que le choix des sources dans lesquelles elle 
inscrivait ces éléments était sans doute plus dicté par l’image qu’elle souhai-
tait laisser à la postérité que les considérations de sécurité personnelle qui 
lui étaient contemporaines.   

D’un point de vue théorique et méthodologique, cette thèse propose une 
contribution aux recherches en cours sur la cour, la politique et l’action de 



                                                                                                            MY HELLSING Hovpolitik  109 
 

femmes au sein de l’élite. Ces dimensions ont été traitées séparément par la 
recherche antérieure, mais sont ici considérées ensembles et appliquées à un 
contexte jusqu’alors largement inexploré. L’ambition que les études sur la 
cour intègre non seulement le monarque mais aussi son entourage et sa 
suite est aujourd'hui répandue au sein de la recherche. La recherche sur les 
genres a en outre mis en lumière l’influence politique des femmes aristo-
cratiques, et dans une certaine mesure des femmes de rang royal, durant la 
période moderne. Le champ d’action conféré par leur rôle au sein du mé-
nage et leur position sociale, au delà de la notion de sexe, a été étudié et 
illustré. Il est depuis longtemps accepté au sein de la recherche que la poli-
tique s’exerçait aussi en dehors du parlement et des conseils. Les relations 
informelles, amicales et familiales étaient des ressources cruciales dans une 
carrière politique pour lesquelles les femmes étaient des partenaires essen-
tiels. La manière dont ces contacts politiques se nouaient a été abordée par 
plusieurs études ces dernières années. Il existe en outre une collection 
d’études sur les modes de vie au sein de l’élite du XVIIIe siècle : comment 
l’aristocratie habitait, consommait, quelles valeurs avait cour au sein de 
leur groupe et le cadre international dans lequel elle évoluait. L’approche 
biographique, dans laquelle l’individu ou le groupe est utilisé en tant que 
prisme pour étudier les rapports complexes entre acteurs et structures ainsi 
qu'entre aspects politiques, sociaux, économiques et culturels, est elle aussi 
de plus en plus répandue. Cette thèse propose de reprendre et de combiner 
l’ensemble de ces perspectives croisées afin d’offrir une vision jusqu’alors 
inédite de la cour gustavienne, par le biais de la duchesse Charlotte de 
Sudermanie. 

Durant la majeure partie du XXe siècle, les écrits sur la cour gustavienne 
s’inscrivaient dans une tradition nationale, où le monarque Gustave III 
jouait toujours le rôle principal, qu’il s’agisse de politique, de culture ou de 
vie de cour. Les membres de la cour ou de la famille royale n’ont pas pour 
autant été ignorés par cette historiographie. Néanmoins, ils n’ont 
presqu’exclusivement été utilisés qu’afin d’illustrer le géni ou la chute de 
Gustave III. L’exercice du pouvoir du roi a ainsi longtemps été analysé à 
travers sa capacité à agir sur son entourage, le journal de la duchesse en 
tant que témoin de cet exercice étant pour cela une source prépondérante.  

L’objectif de cette thèse a été de remettre en cause l’image établie de la 
vie politique à la cour gustavienne en éclairant notamment les relations de 
pouvoir qui s’y jouaient. La duchesse Charlotte, en tant que femme et prin-
cesse, est pour plusieurs raisons un point de départ des plus appropriés afin 
de comprendre la cour et les conditions informelles de l’action politique. Le 
caractère intrinsèquement informel de l’exercice féminin du pouvoir nous a 
amené à concentrer notre étude sur les chemins indirects de l’action poli-
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tique. Les documents officiels du pouvoir central et la politique parlemen-
taire ont en ce sens revêtu une moindre importance dans notre analyse, 
dans la mesure où les femmes étaient exclues de ces institutions.  

Du fait de son rang, la duchesse avait plus de liberté dans l’exercice du 
pouvoir que d’autres femmes aristocratiques. N’étant néanmoins pas reine 
à l’époque de l’étude, elle restait plus affectée par le système qui l’entourait 
qu’elle ne pouvait contribuer à sa formation. Elle pouvait par exemple 
influencer l’allocation de charges à la cour, mais ne pouvait pas en créer de 
nouvelles. Elle avait en outre sa propre cour, son propre cercle d’amis et 
une sociabilité relativement indépendante, mais se devait toujours 
d’organiser ses réceptions en fonction de l’emploi du temps de son époux, 
du roi et de la reine.   

Un point essentiel de mon analyse est que la monarchie de l’époque 
n’était pas l’affaire d’un seul homme mais se rapprochait au contraire 
d’une entreprise familiale. La cour royale était en fait composée de 
plusieurs cours, où chaque membre de la famille rassemblait sa propre 
maison, base de son pouvoir. Les relations de pouvoir au sein de la famille 
royale doivent donc être analysées à la lumière des positions respectives de 
chacun de ses membres : leur place dans l’ordre de succession au trône, s’ils 
étaient mariés, femmes ou hommes. Les relations entre les membres de la 
famille royale étaient parfois contradictoires, combinant solidarité et rival-
ité dans le but d’accéder au pouvoir exécutif. L’approche biographique de 
cette étude nous a permit de jouer sur les différents facteurs de l’exercice du 
pouvoir d’un individu unique: le sexe, l’âge, la position sociale, le rang ou 
encore les tournants de l’histoire. Concentrer l’étude sur une personne nous 
a ainsi amenés à l’analyser au travers de plusieurs perspectives : en tant que 
princesse, épouse, amie ou amante.   

Le cas de la duchesse permet en outre de remettre en cause un antago-
nisme souvent posé par l’historiographie entre les notions de noblesse et de 
pouvoir royal, ainsi qu’entre les appartenances nationales dites « suédoises 
» et « étrangères ». Il est tout d’abord plus juste de recourir dans cette 
thèse à la notion d’aristocratie plutôt que de noblesse. En employant le 
terme aristocratie, nous faisons référence à une élite restreinte composée de 
nobles et de princes à la cour plutôt qu’à l’intégralité du second ordre. La 
duchesse Charlotte était née à la cour d’Eutin, vécut son âge adulte en 
Suède mais continua d’entretenir des relations épistolaires internationales. 
Elle soulignait néanmoins consciencieusement que son identité était 
suédoise et que ses intérêts propres passaient par ceux de la couronne de 
Suède. Ce sentiment était sans doute renforcé par le fait qu’elle n’était pas 
issue d'une famille dont la puissance aurait pu concurrencer les intérêts de 
la famille de son époux, dont elle était la cousine germaine. Leur mariage 
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visait à renforcer les relations au sein d’un cercle familial proche mais 
n’était pas à proprement parler un projet d’union politique entre deux dyn-
asties.   

La société d’ordres représentait indubitablement un obstacle plus im-
portant que les frontières nationales dans la sociabilité aristocratique de 
l’époque. Ceci créait une séparation nette entre, d’une part, les roturiers 
pour qui la délivrance d’une autorisation était nécessaire afin de quitter 
leur lieu de résidence, et d’autre part, l’aristocratie cosmopolite à qui les 
compétences linguistiques et riches réseaux d’influence permettaient de 
mener une vie confortable et intégrée à travers l’Europe. La duchesse et sa 
meilleure amie Sophie de Fersen, à qui la plupart de ses lettres étaient 
adressées, partageaient une éducation, des valeurs et des références cul-
turelles similaires. Elles avaient elles-mêmes plus en commun avec leur 
amie l’aristocrate française Camille du Bois de la Motte, qui avait grandit à 
la cour de Versailles, qu’avec les familles nobles suédoises résidant en prov-
ince. 

Nous avons cherché par le biais d’études transnationales à démontrer 
qu’il y a plus de sens à comparer les traits de cette sociabilité dans une 
perspective aristocratique européenne plutôt que de chercher à établir une 
comparaison avec des acteurs d’autre rang au sein du royaume de Suède. 
Cette thèse s’est donc concentrée sur ce qui rendait possible cette sociabilité 
transnationale, c’est à dire ce qui unissait la cour gustavienne aux autres 
cours d’Europe, au lieu d’insister sur ses éléments distinctifs.  

Nous avons dans cette thèse analysé l’action de la duchesse au travers 
de six sphères constituant un modèle de politique de cour. Notre ambition 
est d’y montrer la complexité du jeu politique à la cour, dans lequel la 
duchesse agissait tant en fonction de sa position formelle – belle sœur du 
monarque, épouse du duc Charles et membre de la famille royale – qu’aux 
travers des cadres informels du cercle de ses amis et de sa suite. Chaque 
sphère de ce modèle correspond à un type de relation et de sociabilité, ainsi 
qu’un espace au sein de la cour. Notre objectif, en élaborant les notions de 
politique de cour et de sphères politiques et en basant sur elles notre ana-
lyse, a été de jeter une nouvelle lumière sur la politique à la cour gustavi-
enne. Nous avons pour ce faire appliqué ces modèles à des sources inédites 
ou, telles que le journal de la duchesse Charlotte, jusqu’alors exclusivement 
utilisées pour les faits qu’elles relataient sans avoir considéré leur auteur 
comme un acteur politique à part entière. Ceci nous a permit d’apporter de 
nouvelles conclusions sur l’activité politique à la cour gustavienne, et prin-
cipalement celle de ses élites féminines. Notre modèle a en ce sens constitué 
un prisme nous permettant d’étudier l’action de la duchesse en relation 
avec son entourage dans chacune de ces sphères. 
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Le travail sur les sources  
L’image que nous pouvons aujourd’hui construire de la vie et de l’activité 
politique de la duchesse est formée par les sources qui lui ont survécu. Le 
contenu et la forme de ces sources ont quant à eux été marqués par les 
traditions ayant trait à une personne de rang princier et par ce que la 
duchesse elle-même souhaitait faire connaitre à la postérité. Charlotte eut 
en effet tout le temps d’organiser ce qu’elle souhaitait léguer avant sa mort 
en 1818. Il est présumé qu’elle ait alors effacé certaines traces de son activi-
té politique, ce qui reflète la précaution souvent observée par les personnes 
publiques de l’époque. Ces circonstances ont vraisemblablement influencé 
la manière dont la collection de Charlotte a été répartie entre plusieurs 
archives. Les archives nationales de Stockholm et de Vadstena et dans une 
moindre mesure les collections manuscrites des bibliothèques universitaires 
de Lund, d’Uppsala et les archives royales de Stockholm contiennent 
aujourd’hui les sources qui lui sont liées.  

Ces sources ont des caractères et orientations différentes. Les collections 
nationales contenues dans les archives royales n’apportent que peu 
d’éléments concernant les positions politiques de la duchesse ou ses rela-
tions les plus controversées. On n’y trouve par exemple que peu de lettres 
de son entourage direct. Les documents revêtant le caractère politique le 
plus net, son journal et les dossiers qu’elle constitua pour appuyer 
l’opposition à Gustave III furent déposés chez les amis les plus intimes de 
Charlotte. Les lettres envoyées par la duchesse à ses amis sont quant à elles 
consignées dans les archives de leurs destinataires. Il est présumé que les 
destinataires de ces lettres leurs aient attaché une haute importance du fait 
du rang de Charlotte, ce qui peut expliquer le fait qu’elles aient été conser-
vées. Charlotte brula à l’inverse les lettres qu’elle reçut de ces amis afin de 
protéger leur intégrité. Sophie de Fersen, la correspondante la plus import-
ante de Charlotte, était très protectrice de sa propre vie et souhaita que 
toutes les lettres qu’elle adressa soient brulées. Elle conserva cependant elle-
même un très grand nombre de lettres et billets de la duchesse symbolisant 
leur amitié et la pensée de sa correspondante.  

Néanmoins, toutes les sources en lien avec les duchesse Charlotte au-
raient constitué un trop vaste corpus pour être traitées dans leur totalité 
dans le cadre de cette thèse. Nous nous sommes principalement concentrés 
sur les documents touchant aux années entourant 1790 du fait que la 
représentation des évènements politiques y était plus nette. Nous avons 
néanmoins aussi recouru à des sources d’autres périodes pour compléter 
notre analyse, notamment pour mettre en lumière cette richesse du récit 
politique de la duchesse autour de 1790. Ces sources incluent l’intégralité 
des lettres et billets de la duchesse à Sophie de Fersen et Jeanna de Lant-
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ingshausen entre 1774 et 1792, l’intégralité des lettres de la duchesse à Erik 
Ruuth et Gustave Adolphe Reuterholm autour de cette même époque, ainsi 
qu’une sélection de lettres de la duchesse à la princesse Sophie Albertine et 
à Gustave III. Nous nous sommes en outre presque exclusivement concen-
trés sur l’examen de sources manuscrites originales et inédites. Ceci s’inscrit 
dans notre ambition d’utiliser la duchesse comme prisme de notre étude, en 
allant jusqu’au sens littéral du terme. Ses mots, constructions de phrase et 
modes d’expression on été un facteur déterminant de notre étude de la 
politique de cour. Le style d’écriture et le papier utilisé ont en outre été 
étudiés dans la datation des documents lorsque cette dernière était absente.  

La méthode utilisée a donc été une lecture croisée des archives person-
nelles de la duchesse autour d'une période définie. Nous avons préféré 
étendre notre étude à plusieurs types de sources allant du journal de la 
duchesse à ses lettres, billets et comptes, plutôt que de recourir à une plus 
large perspective chronologique. L’étude parallèle de plusieurs sources nous 
a permis d’analyser comment la duchesse adaptait l’image d’elle-même 
qu’elle souhaitait communiquer à ses différents destinataires, un élément 
clef afin de saisir les conventions et valeurs de la vie de cour de l’époque. A 
titre d’exemple, l’étude des billets de la duchesse a été particulièrement 
déterminante pour saisir toute son action politique autour de l’année 1790. 
Il n’aurait cependant pas été possible de reconstruire le déroulement des 
évènements avec leur seule aide. Du fait que les billets n’étaient pas datés et 
très concis dans leur nature, il nous était nécessaire de recourir aux lettres 
datées de la duchesse et aux extraits concordants de son journal afin 
d’interpréter leur contenu. Nous avons en ce sens recherché en particulier 
les éléments d’information qui nous permettait d’associer les billets aux 
autres sources qui leurs étaient contemporaines, notamment les noms, 
saisons, naissances, décès, ou des références à des déplacements.  

Le caractère répétitif des billets nous a aidé à identifier les schémas et 
routines de la vie de cour ainsi que les évènements qui y dérogeaient. Ils ont 
en ce sens été une clef de compréhension essentielle concernant les 
représentations du quotidien, les relations sociales entre amis ainsi qu’entre 
maître et domestique, éléments qui jouaient un rôle prépondérant dans 
l’exercice de la politique à la cour gustavienne. La duchesse écrivait par 
exemple dans un billet : « Quand vous viendrais chez moi ma chere Sophie 
entré dans ma bibliotheque je veut vous parler seulle j’ai été obligée d’aller 
chez le Duc est Vous en saurez les raisons quand je vous verez. Joseph à la 
Clef de ma Bibliotheque ».226 Un tel billet n’est de prime abord que peu 

                                                      
226 Billet de la duchesse à Sophie de Fersen de 1789, SA, Smärre enskilda arkiv, t. 
15. 
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éclairant lorsque considéré individuellement. Néanmoins, analysé à la lu-
mière des autres sources de notre étude, il nous informe qu’il s’agissait ici 
d’un rendez-vous secret dans un lieu inhabituel, que la seule autre personne 
qui en avait vraisemblablement connaissance était Joseph, le coureur de la 
duchesse, et que le rendez-vous était une conséquence d’un entretien antéri-
eur avec son époux le duc. Le billet est aussi une illustration du fait que la 
duchesse ne fréquentait à l’époque que rarement son époux qui habitait un 
autre étage du palais royal de Stockholm.    

Un principe directeur dans notre étude a été de nous concentrer sur les 
sources provenant de la duchesse elle-même plutôt que d’autres écrits à son 
sujet. Il en résulte donc peu d’informations concernant l’importance poli-
tique de la duchesse elle-même par rapport à d’autres acteurs. Ceci pourrait 
être l’objet d’une étude ultérieure où l’entourage de la duchesse sera étudié 
plus en détails afin de mieux comprendre sa propre empreinte sur la cour 
de l’époque. Il serait notamment intéressant d’approfondir l’analyse des 
actions et prises de position de la duchesse lors de la guerre russo-suédoise, 
celle de sa vision de la conspiration d’Anjala ainsi que celle de son implicat-
ion potentielle dans la mort de Gustave III. La relation de la duchesse avec 
le duc Charles serait en ce sens un élément déterminant, particulièrement 
afin d’analyser leur action politique dans un contexte historique plus large. 

En nous basant la recherche actuelle sur la position des femmes dans 
l’élite, sur les relations au sein de la cour et sur la vie politique du XVIIIe 
siècle, nous avons souhaité mettre lumière de nouveaux aspects de Char-
lotte et de son journal. Nous avons eu recours à des sources jusqu’alors 
négligées et cherché à jeter une nouvelle lumière sur celles qui étaient con-
nues de la recherche. Nous avons orienté notre étude autour de l’action de 
la duchesse et non utilisé son journal en complément d’écrits d’autres 
acteurs afin de reconstruire les évènements qui se sont déroulés dans la vie 
politique de l’époque. Nous avons en d’autres termes considéré les écrits de 
la duchesse comme source et récit sur la vie de cour et la politique de 
l’époque gustavienne, mais aussi comme l’objet même de notre l’analyse : 
dans sa forme et son contenu, un fruit de la culture aristocratique eu-
ropéenne, de ses valeurs et de ses conceptions politiques. Nous considérons 
que genre et forme posent un cadre au contenu d’un texte et en sont un 
vecteur, une conception qui ne se retrouve que rarement dans la recherche 
historique, par opposition à la recherche littéraire.   

En analysant la description faite par Charlotte de ses modèles littéraires 
nous avons jeté une nouvelle lumière sur l’interprétation faite par la recher-
che de la nature même de son journal. Le point de départ de notre remise 
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en cause de ce terme est le fait que la duchesse elle-même qualifiait son 
manuscrit de « journal ». La recherche antérieure menée en Suède sur la 
duchesse n’a jamais pris en compte le sens large que peut revêtir le terme de 
journal en français. Le fait que le journal ait été conservé sous forme man-
uscrite et fut à l’origine adressé à une amie proche a amené la recherche – 
de l’historien du début du XXe siècle Ludvig Stavenow à la littéraire Chris-
tina Sjöblad dans les années 1990 – a considérer le texte comme personnel 
et presque intime. Carl Carlson Bonde est à l’origine de la dénomination 
actuelle de dagbok, qui pourrait se traduire par « journal intime » en 
français. Nous présumons qu’il choisit ce terme afin de renforcer la valeur 
du manuscrit selon les critères de la critique des sources de l’époque, 
prônant l’importance d’une proximité chronologique entre le temps de 
l’écriture et celui l’objet de la narration. Le qualificatif journal intime était 
à ce titre préférable à celui de mémoires, récits relatés au terme d’une exist-
ence et dont l’honnêteté pouvait plus facilement être remise en cause. Cette 
qualification de journal intime peut être jugée malheureuse dans la mesure 
où elle a masqué l’ambition littéraire affichée de la duchesse : dépeindre la 
politique de son temps et non sa vie personnelle.   

Dans sa première lettre mensuelle à son amie Sophie de Fersen, la 
duchesse eut recours au terme de gazette. Les journaux du XVIIIe siècle 
étaient souvent publiés sous forme épistolaire. Un des journaux les plus 
influents de la seconde moitié du XVIIIe siècle – Correspondances litté-
raires, de Friedrich Melchior Grimm – était distribué sous forme manu-
scrite à plusieurs maisons princières en Europe. La duchesse Charlotte, la 
reine Louise Ulrique de Suède, le duc Charles ainsi que Gustave III y était 
abonnés. Nouvelles politiques et culturelles se mêlait aux discours des 
penseurs des Lumières dans ces Correspondances. Échappant par sa forme 
à la censure, la publication était distribuée contre un prix très important et 
une promesse de discrétion absolue. Elle a été vue comme l’archétype 
même de la discussion entre prince et penseur des lumières.  

Il est probable que les Correspondances littéraires aient constitué une 
source d’inspiration importante pour le journal de la duchesse. Elle écrivit 
notamment dans sa première lettre mensuelle à Sophie de Fersen qu’elle 
avait pour ambition d’écrire un gazette. Elle décrivit plus précisément ce 
choix de genre dans un autoportrait qu’elle écrivit à cette époque 

Ceux qui lisons ces Lettres seront peut-être curieux de savoir la Raison qui 
m’a engagée à les écrires, ayant aimée de tout tems la Lectures, est surtout 
celle de l’Histoire, j’ai toujours aussi suit cas des Memoires de Cours en ge-
neral, il ma donc parut agréable d’en conserver moi-même pour le public 
apres ma mort [---] j’aurais pu écrire un journal me diras-t-on, je replique 
qu’il est d’une monotonie si cruelle que je n’aurais jamais soutenue à le con-
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tinuer; ainsi donc j’ai choisit ce qui avoit moin de pretention que des 
Memoires, mais qui etoit plus interessant qu’un Journal […] peut-être même 
je l’avoué le plaisir d’ecricre dans un genre auquel personne à ce que je sache 
ait pense encore.227  

Nous avons, en étudiant les archives de la duchesse, reconstruit son proces-
sus d’écriture afin de comprendre ses ambitions littéraires. Notre conclu-
sion est qu’elle souhaitait utiliser son journal en tant que moyen de justifi-
cation politique. Afin de le rédiger, la duchesse recherchait et compilait un 
grand nombre d’informations politiques et de pièces justificatives, organi-
sées en dossiers aujourd’hui conservés aux archives nationales. Ce travail 
participait à un apprentissage continu qui était nécessaire à la duchesse afin 
de s’orienter dans son paysage politique. Il lui donnait du recul et une vis-
ion globale de l’évolution des évènements en Europe. Les notes qu’elle 
prenait servaient de fondation à ses conclusions politiques, qui à leur tour 
guidaient ses actions. Enfin, la transmission de ces informations par la 
duchesse au sein de son cercle asseyait sans doute sa réputation et sa crédi-
bilité, et étendait ainsi son propre champ d’action politique. Nous conclu-
ons en outre que la rédaction d’un journal politique était pour la duchesse 
un moyen d’influencer le jugement que la postérité pourrait lui porter. Il lui 
servait à présenter sa version des évènements de son temps en s’y 
ménageant une place. Elle voulait que l’on garde d’elle l’image d’une ob-
servatrice sagace et impartiale, non celle d’une actrice à part entière dans le 
déroulement de ces évènements (voir à ce sujet notre cinquième article, « 
‘que dumoin apres ma mort la verite perse’ »).  

Résumé des articles   
« Hertiginnan & hovpolitiken », en français « La duchesse et la politique 
de cour », analyse à travers la correspondance de la duchesse son action 
politique au sein de la sociabilité de cour durant la guerre russo-suédoise de 
1788–90. L’article montre l’accroissement du champ d’action de la du-
chesse à une époque de politisation de la société de cour. La première par-
tie de l’article traite de la sociabilité de cour en tant que plateforme poli-
tique pour les femmes et de la manière dont la duchesse agissait dans un 
système de patronage : comment elle était sollicitée, sollicitait elle-même 
d’autres et nouait des contacts à des fins politiques. L’article porte en outre 
sur les systèmes de transmission d’informations à la cour, où nous souli-
gnons en particulier l’importance de relations personnelles fiables dans 
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l’accès à l’information politique. La dernière partie de l’article illustre cer-
taines des relations diplomatiques de la duchesse. L’approche théorique de 
l’article s’inscrit dans la lignée de la recherche anglo-saxonne récente sur les 
pratiques politiques du XVIIIe siècle. Cette perspective est nouvelle dans un 
contexte suédois dans la mesure où elle présente la politique comme un 
système incluant hommes et femmes, sans chercher exclusivement à définir 
les limites de l’action politique féminine. Le résultat met en lumière un 
cadre politique dont les outils n’étaient pas nécessairement spécifiquement 
masculins ou féminins. Les exemples utilisés dans l’article montrent que les 
frontières entre la création et la transmission de l’information politique 
étaient en pratique floues. La participation politique indirecte des femmes 
en tant que liens entre les hommes nécessitait qu’elles soient tout autant 
rompues au jeu politique que leurs pendants masculins, une condition es-
sentielle à la leur capacité à les représenter.   

« Hertiginnan, hovet & staden i det gustavianska Stockholm », en 
français « La duchesse, la cour et la ville dans le Stockholm gustavien », 
étudie les représentations spatiales et la dynamique entre la sphère royale et 
la sociabilité de cour. L’article apporte une contribution à la fois théorique 
et empirique à la recherche antérieure sur Stockholm et la cour gus-
tavienne. Il se concentre sur la duchesse Charlotte et non Gustave III en 
tant que représentante de la cour. L’article présente, pour la première fois 
dans la recherche suédoise, le quotidien à la cour et tout particulièrement la 
présence de l’élite en ville en l’intégrant dans une perspective européenne. Il 
étudie les lieux et formes dans lesquels les entrevues entre la cour et le reste 
de la population avaient lieu, ainsi que la manière dont la duchesse utilisait 
ces occasions afin de souligner la hauteur de son rang.  

Notre recherche soutient que les loisirs auxquels la famille royale 
s’adonnait en ville tels que les promenades, bals et visites au théâtre étaient 
un élément essentiel de ses devoirs représentatifs. La monarchie tirait une 
partie de sa légitimité auprès de la population du fait d’être vue dans des 
contextes particuliers, aux moments et avec la compagnie attendue. Bien 
que la position de la cour était parfois défiée en ville, s’y rendre permettait 
aussi à l’aristocratie d’y maintenir un contrôle sur ses rapports sociaux 
avec la population en ritualisant les conditions leur sociabilité mutuelle. 
Les exemples que nous présentons montrent que la duchesse s’exprimait de 
manière critique lorsque le public au théâtre devenait socialement trop 
hétérogène ou lorsque la taille de sa loge se voyait diminuée. Elle trouvait 
néanmoins dans la plupart des cas un équilibre entre disponibilité et in-
timité durant ces représentations publiques. En maintenant sa sociabilité à 
la ville dans les espaces visibles mais privatifs qu’étaient les loges de théâtre 
ou en offrant l’aumône durant ses promenades, la duchesse confirmait la 
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grandeur, visibilité et générosité de l’élite. Le corps empirique de cet article 
est tiré de plusieurs parties des archives personnelles de la duchesse : son 
journal, ses lettres, billets ainsi que sa comptabilité. Il s’agit en outre du 
seul article de cette thèse dans lequel nous avons inclut des sources n’ayant 
pas directement trait à la duchesse, à savoir les registres des abonnements 
aux loges des théâtres royaux. 

Le dénominateur commun entre les détenteurs d’abonnements était 
selon nous qu’ils appartenaient à l’élite, avec le plus souvent une relation 
directe avec la cour : diplomates, aristocrates, détenteurs de charges, of-
ficiers militaires, employés à la cour, riches commerçants ainsi que des 
représentants de l’élite culturelle. Les détenteurs d’abonnements étaient 
dans la plupart des cas des hommes. Les abonnements les plus prestigieux 
étaient détenus par les ministres étrangers ainsi que la famille de Fersen. 
Deux groupes avaient en outre accès à des loges du fait de leur charge de 
cour : les pages du roi et les femmes de chambre, dont les membres étaient 
roturiers et agissaient comme interfaces entre la noblesse de cour et ses 
domestiques. Un résultat de cet article est que la répartition des loges sem-
blait à Stockholm plus sujette à variation qu’elle ne l’était dans d’autres 
capitales européennes, ainsi que le reflète la recherche internationale, et ne 
semblaient pas suivre un schéma particulièrement établi. Ce phénomène 
peut s’expliquer par le fait que la taille moindre de Stockholm y rendait la 
possession de places fixes moins significative que dans les villes de taille 
supérieure, l’élite y restant de toute manière un groupe aisément recon-
naissable.   

Le troisième article, « Honnêta män, kunglig impotens och italienska 
seder. Hertiginnan Charlotte om Gustaf III:s hov », en français « Honnêtes 
hommes, impuissance royale et mœurs italiennes. La duchesse Charlotte au 
sujet de la cour de Gustave III », traite des représentations de l’homme et 
de la masculinité à la cour tels que transmis par la duchesse. Concevait-t-
elle la masculinité en opposition à la féminité et l’associait-t-elle dans ce cas 
aux hommes ? Qu’était pour elles les qualités positives et négatives chez les 
hommes, et comment replacer ses conceptions dans leur contexte his-
torique ? Fondant notre analyse sur le journal de la duchesse et ses lettres à 
Sophie de Fersen, l’article porte sur les portraits d’hommes et représenta-
tions de la sociabilité masculine que la duchesse souhaitait transmettre. Il 
s’agit d’une étude de cas suédoise réalisée en dialogue avec la recherche 
anglo-saxonne et française actuelle. Nous soutenons que les calomnies 
d’ordres sexuelles à l’égard de Louis XVI peuvent être comparées avec les 
rumeurs concernant l’impuissance de Gustave III et l’illégitimité alléguée de 
son fils, rumeurs qui tiennent une place importante dans les écrits de la 
duchesse.  
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Nous nous référons dans cet article aux perspectives intersectionnelles 
sur les notions de genre et de classe qui ont marqué la recherche sur la 
masculinité de l’époque moderne ces dernières années. Dans les portraits de 
la duchesse, le terme homme était toujours associé à un attribut descriptif. 
Ceci indique que la masculinité n’était pas conçue comme une notion en 
soit. Le sexe n’était pas insignifiant, mais la position sociale et le rang in-
fluait toujours sur le jugement de la duchesse. La conduite d’un homme 
devait être en accord avec son âge ou la charge qu’il exerçait, et ainsi avec 
ses responsabilités en tant qu’aristocrate et homme d’état.  

L’article montre que la duchesse rejetait chez l’homme l’oisiveté, 
l’ivresse, la frivolité, la prodigalité et l’inconstance politique, en d’autres 
termes tous les comportements que la duchesse jugeait déroger aux devoirs 
de l’aristocratie masculine. Un homme aristocrate se devait d’être honnête, 
probe et compétent sans pour autant être ennuyeux. Il existait pour elle un 
équilibre subtil entre spiritualité et vulgarité, tout comme entre élégance et 
ridicule. Une haute naissance représentait en outre un atout de taille afin de 
combiner au mieux ces qualités et gagner la considération de la duchesse.  

Nous en concluons que la duchesse rejetait les formes de sociabilité ex-
cluant la présence des femmes. Une telle position s’intègre dans l’idéal de 
l’époque tel que présenté par la recherche antérieure sur le XVIIIe siècle : 
une sociabilité mixte et la conception d’une l’influence positive de la femme 
sur l’homme. Elle déplorait que le roi intègre à la société exclusive de la 
cour des personnes n’ayant pas la naissance qu’elle jugeait nécessaire pour 
s’y établir. L’essentiel était en réalité moins ce qu’un homme faisait, mais 
comment sa conduite était perçue. Le fait ou non que Gustave III soit père 
de son fils ou préfère les jeunes hommes à la reine était moins important 
que le fait que l’on en parle à la cour, ou bien pire, en ville. Ceci peut à son 
tour être interprété à la lumière de la pression politique qui s’exerçait à 
l’époque sur la cour. La duchesse critiquait les comportements masculins 
qui menaçaient de ternir l’image raffinée de la cour et de sa sociabilité de 
salon. Nous estimons qu’elle se considérait comme la garante non 
seulement d’un idéal masculin aristocratique mais aussi de la société de 
cour dans son ensemble.    

 Le quatrième article de la thèse, « Libertinage féminin à la cour 
suédoise du XVIIIe siècle à travers les écrits de la duchesse de Sudermanie » 
met en lumière la pratique de l’amour mondain à la fin du XVIIIe siècle et 
la contradiction apparente entre un libertinage établit dans les cercles 
mondains et les normes sexuelles sévères à l’époque moderne. Lorsqu’il 
s’agit de sexualité féminine, l’historiographie nous enseigne fréquemment 
que l’histoire de l’adultère à l’époque moderne est une chronique de 
l’hypocrisie de la morale occidentale: ce qui était toléré pour les hommes 
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était bien souvent déchéance pour la femme. Les liaisons amoureuses hors 
du lit conjugal, étaient-elles fréquentes dans son milieu ? Quelles étaient les 
raisons pour lesquelles la duchesse condamnait ou approuvait les rapports 
extra-conjugaux ? L’article traite de la vision qu'avait la duchesse de la 
position de la femme aristocrate en société, sa vertu et les relations conju-
gales. Dans les écrits de la duchesse, les rapports extraconjugaux entre 
hommes et femmes paraissent en partie intégrés à la vie de cour, même 
pour les jeunes filles célibataires. Son regard sur le libertinage féminin était 
pourtant conditionné par plusieurs facteurs, notamment l’âge de la femme 
en question, son état civil, son rang, ainsi que son dévouement à son 
amant, le nombre de ses cavaliers et sa conduite globale. La duchesse elle-
même sanctionnait une certaine forme de libertinage féminin: le fait d’avoir 
des liens affectifs n’était pas critiqué par la duchesse, alors que les rapports 
sexuels sans sentiments et avec plusieurs personnes en même temps 
l’étaient. La duchesse louait les relations stables et sincères, une opinion 
valable aussi en dehors du cadre du libertinage. Dans ses jugements des 
courtisans, la duchesse valorisait avant tout la constance, tant dans les liens 
affectifs et amicaux que dans le rapport à l’argent et la conduite de projets 
personnels. Les résultats indiquent que la théorie et la pratique de la sexu-
alité coexistaient en univers parallèles à la cour gustavienne. Le libertinage 
des femmes reflète un monde où le sexe jouait un rôle moins déterminant 
que dans d’autres classes sociales. Il ressort de l’étude des sources que les 
courtisans avaient une approche pragmatique aux enfants naturels. Les 
dames à la cour pouvaient librement choisir leurs attaches tant qu’il 
s’agissait d’un partenaire du même rang qu’elles.  

Le cinquième article, « ‘que dumoin apres ma mort la verite perse’. La 
duchesse Charlotte, journaliste à la cour de Suède », vise à éclairer la 
méthode employée par la duchesse dans l’écriture de son journal, la for-
mation de ses opinions par ses lectures et son réseau, ainsi que la manière 
dont ses avis furent marqués au fil des années par les événements politiques 
de son temps. L’article soutient que, fondant son jugement sur de nom-
breuses sources, la duchesse souhaitait par le biais de ses écrits guider le 
jugement que la postérité porterait sur son temps politique. Cet article 
contribue à la recherche antérieure sur le journal en prenant en compte le 
contexte littéraire et politique européens de la duchesse, ainsi que sa propre 
activité littéraire et celle de ses relations. Bien que la duchesse ait été prise 
en compte en tant que témoin de son époque, aucun historien n’avait 
jusqu’à nos jours explorés la manière dont la duchesse obtint et rédigea ces 
renseignements politiques. De même, l’historiographie suédoise a prêté 
attention à la forme épistolaire employée au XVIIIe siècle, sans pour autant 
prendre en compte le rôle de la lettre en tant que support de communica-
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tion journalistique et politique. Ceci a pour conséquence que notre analyse 
souligne davantage la nature politique de cet ouvrage.  

Au travers des vastes archives personnelles de la duchesse, cet article 
étudie dans quelle mesure ses écrits furent marqués au fil des années par les 
événements politiques de son temps, évènements auxquels, du fait de sa 
proximité avec le pouvoir, elle fut personnellement associée. Après une 
brève description de son journal, l’analyse porte sur le développement de 
l’engagement politique de la duchesse durant la diète de Stockholm de 
1789, élément majeur dans la construction de son identité littéraire. 
L’article traite ensuite de son implication dans la révolution française dès la 
même année et conclut par l’évolution de ses opinions et de son position-
nement littéraire suivant la mort de Gustave III en 1792, qui bouleversa sa 
situation personnelle.  

Au fil du renforcement de l’opposition au roi à la fin du XVIIIe siècle, la 
duchesse prit la plume pour défendre des valeurs qu’elle voyait menacées et 
les personnes qu’elle estimait. Elle défendait une liberté modérée, autant 
contre les ambitions absolutistes de Gustave III que contre la licence popu-
laire. À travers ses amis résidant à Paris, la duchesse se tenait à jours du 
déroulement de la Révolution. Elle entretint une discussion politique ani-
mée avec Gustave Adolphe Reuterholm, radical, membre actif de 
l’opposition et enthousiasmé par les évènements en France. L’amie de la 
duchesse Camille Cahideuc du Bois de la Motte, issue de l’ancienne aristo-
cratie française et depuis des siècles liée à la monarchie, représenta pour 
elle l’autre face de la Révolution ; celle de l’exil, de la perte des titres et des 
biens. La radicalisation du mouvement révolutionnaire, et avec elle la mort 
des souverains suédois et français en 1792 et 1793, amena la duchesse à 
remettre en cause son opposition initiale face au régime en place. La stabil-
ité et la continuité de la dynastie devinrent dès lors son objectif premier. 

Les sphères politiques de la duchesse 
Nous avons au cours de l’écriture de cette thèse, afin d’organiser et de 
mettre en perspective les résultats des cinq articles qui la compose, cons-
truit un modèle de l’action politique de la duchesse autour de six sphères. 
Les sphères de ce modèle doivent s’entendre au sens d’un ”domaine limité 
où se manifestent et s’exercent l’activité, les attributions ou l’influence de 
quelqu’un” (TLFI). Nous supposons que chacune de ces sphères corres-
pond à un type particulier de liens sociaux et une forme de sociabilité dis-
tincte offrant à la duchesse des ressources spécifiques. Au sein de chaque 
sphère, les relations étaient organisées en hiérarchies dans lesquels les 
membres les plus proches du monarque d’un point de vue formel ou infor-
mel occupaient les places les plus hautes. Ces sphères sont une illustration 
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de la position de la duchesse visant à mettre en valeur les dynamiques de la 
répartition du pouvoir à la cour.  

Notre modèle est construit autour des six sphères suivantes : la cour de 
la duchesse, la sphère royale, la société, la sphère conjugale, la sphère de la 
famille de Fersen et la sphère des réseaux féminins de la duchesse. Les 
quatre premières sphères de notre modèle présentent les rôles fondamen-
taux d’une femme de rang princier : diriger sa propre cour, être membre de 
la famille royale, participer à la société de cour et être mariée. Les deux 
dernières sphères dessinent le cadre personnel de la vie de Charlotte: ses 
relations avec la famille de Fersen et ses amies féminines. Les trois pre-
mières sphères représentent en outre trois dimensions de la notion de cour : 
une maison royale, à laquelle la duchesse faisait référence par le terme la 
cour, une élite de l’époque moderne représentante du pouvoir royal, un 
groupe social homogène que la duchesse nommait la société.  

La cour  
Cette sphère montre la cour en tant que scène politique pour la duchesse. 
Elle prend place au sein du palais royal, dans les lieux où le couple ducal et 
la famille royale menaient leur existence quotidienne entourés de leurs 
suites. La duchesse agissait au sein de cette sphère au travers de sa position 
formelle de duchesse, c’est à dire, dans un contexte suédois, comme diri-
geante d’une cour et membre de la famille royale. Sa principale ressource 
au sein de cette sphère était l’influence dont elle disposait du fait son pou-
voir d’attribuer les charges à sa cour. En influant sur l’allocation de ces 
charges, la duchesse choisissait quels liens renforcer parmi les familles aris-
tocratiques, ce qui à terme pouvait jouer sur l’importance de celles-ci au 
sein du royaume. 

Conformément à son contrat de mariage, son époux le duc Charles et le 
roi Gustave III devaient approuver l’allocation des postes à la cour de la 
duchesse. Mais cette dernière était en pratique libre d’agir comme bon lui 
semblait au sein de la sphère de sa cour. Ceci lui conférait une autorité 
légitime que lui reconnaissait son entourage. La grande gouvernante, ou ce 
qu’on appelait à la cour gustavienne, la première dame d’honneur,228 était 
le poste le plus important de sa cour et la duchesse l’octroyait avec soin. A 
partir de 1786, la comtesse Sophie de Fersen occupa cette charge. La du-
chesse portait de même une grande attention au choix de ses dames 
d’honneur qui l’entouraient constamment. Ces postes faisaient l’objet d’un 

                                                      
228 Voir Journal, Lettre au mois d’avril 1780, p. 89, EA, drottning Hedvig Elisabeth 
Charlottas samling, t. 1. 



                                                                                                            MY HELLSING Hovpolitik  123 
 

roulement fréquent, étant pourvus par de jeunes aristocrates qui étaient à 
la cour à la recherche d’un mari.  

La sphère royale 
La duchesse avait au travers de cette sphère tant un rôle de princesse que 
de belle-sœur du roi. C’est au travers d’elle que s’exprime la fonction pu-
blique de la duchesse et son action en dehors de la société de cour, qu’elle 
nommait elle-même la société. Cette sphère est ancrée spatialement dans les 
environnements dépeints par le second article de cette thèse : au théâtre, à 
la Bourse de Stockholm ainsi que dans les appartements d’apparat du châ-
teau royal. Il s’agissait des endroits où la monarchie entrait en contact avec 
le reste de la population sous des formes contrôlées. Les devoirs représenta-
tifs de la duchesse incluaient de participer aux cérémonies officielles, en 
particulier lors des jours fêtes, de représenter la cour durant ses prome-
nades en ville et de donner l’aumône aux sujets du royaume.  

L’action de la duchesse au sein de la sphère royale est en ce sens poli-
tique, mais d’une manière différente de celle des autres sphères dans les-
quelles son action était avant tout dirigée contre le régime de Gustave III. 
Au sein de la sphère royale, la duchesse n’était pas en opposition avec le 
monarque mais plutôt une ressource à sa disposition. Même durant les 
périodes où elle était brouillée avec le lui, la duchesse comme les autres 
membres féminins de la famille royale se pliaient aux devoirs qui leur in-
combaient du fait de leur fonction. Les conflits restaient au sein de la fa-
mille. Se rendre dans les endroits où le roi souhaitait, dans la tenue qu’il 
souhaitait, afin d’être introduite auprès de ses invités faisait partie des de-
voirs d’une princesse. L’essentiel était la présence de la duchesse, régie par 
le roi et les coutumes de la cour.  

La société  
Nous nommons ainsi le cercle mondain de la duchesse et la sociabilité entre 
pairs dans le cadre curial que la duchesse elle-même dénommait la société. 
Elle s’exprimait lors des promenades, réceptions, loges franc-maçonnes, 
soupés, spectacles et bals. Cette sociabilité prenait différentes formes au 
rythme des saisons. En hiver, la cour résidait à Stockholm et entretenait 
davantage une sociabilité en ville, telle qu’aux spectacles à l’opéra. En été, 
la cour restait en cercles plus restreints dans un cadre plus intime à la cam-
pagne, avec une suite aristocratique réduite et moins de domestiques.  

La société était un cadre essentiel pour le champ d’action de la du-
chesse, où l’on nouait et entretenait des relations, agissait sur l’opinion 
politique et transmettait des nouvelles et des renseignements. La duchesse 
était considérée comme une figure centrale de la cour au sein de la société, 
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notamment en tant qu’hôte lors de ses propres réceptions. La duchesse et 
sa belle sœur Sophie Albertine tenaient plusieurs fois par semaines des ré-
ceptions relativement informelles durant les mois d’hiver. N’étaient accueil-
lis à ces réceptions que des membres choisis de la cour et de l’aristocratie. 
La duchesse appréciait cette sociabilité dont elle pouvait contrôler à la fois 
le cadre et les acteurs. La proximité de la duchesse au pouvoir royal lui 
donnait une position stratégique au sein de cette sphère. Une personne dont 
l’ambition eut été de se rapprocher du roi pouvait d’abord entrer dans le 
cercle de la duchesse ou de sa belle soeur afin que le chemin au monarque 
et à son entourage lui soit ouvert.  

Les membres de la famille royale conféraient éclat et légitimité au mo-
narque en prenant part à ses réceptions. La participation à ces évènements 
– ou son absence - était en ce sens un outil d’opposition politique, en parti-
culier pour les femmes dont l’action était souvent limitée aux cadres infor-
mels. L’importance que pouvait revêtir la sociabilité à la cour est illustrée 
par le jeu de pouvoir autour de la notion d’étiquette qui se déroula à la fin 
des années 1780 entre le roi et la reine Sophie-Madeleine. Le refus de la 
reine de tenir son rôle d’hôtesse perturbait la vie de cour, en particulier 
lorsque le roi était absent et que cette fonction était attendue de la reine. 
L´étiquette prescrivait notamment que la reine devait ouvrir les bals avec 
son mari et que les représentations de théâtre ne pouvaient commencer 
avant son arrivée. Ses retards ne manquaient donc pas de susciter 
l’irritation de la cour. La duchesse interprétait le comportement de la reine 
comme une manière de faire payer à son époux des préjudices qu’il lui 
avait causé. C’était une arme face à laquelle le roi demeurait impuissant.  

Cet événement offre une illustration de la manière dont le ressentiment 
politique à l’égard de Gustave III s’accrut après 1789. C’est à cette époque 
que la duchesse et la princesse Sophie Albertine exprimèrent également leur 
mécontentement à l’égard des agissements du roi au cour de la diète de 
1789 en s’abstenant de participer à la sociabilité de la cour. L’interruption 
de cette sociabilité en corrélation avec la diète se fut d’une manière particu-
lièrement compromettante pour Gustave III. La duchesse et Sophie Alber-
tine n’étaient pas les seules pour qui cete absence représentait des repré-
sailles à l’égard du roi. Beaucoup d’hommes et de femmes de l’aristocratie 
agirent de même. L’absence des deux princesses doit néanmoins avoir été 
particulièrement préjudiciable pour le roi dans la mesure où elles représen-
taient des figures de front de la cour et des membres de sa propre famille.  

La sphère conjugale 
Cette sphère dépeint la duchesse en tant qu’épouse du duc, en sa compa-
gnie et celle de son entourage. Son cadre spatial est dans une certaine me-
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sure commun à celui de la sphère de la société, mais se trouve complété par 
leur présence commune au sein de loges maçonniques. La propre loge fé-
minine de Charlotte est quant à elle couverte par la sphère des réseaux 
féminins.  

En tant qu’épouse du duc, la duchesse avait un champ d’action légitime 
où elle devait soutenir son mari dans ses activités. Cette position lui procu-
rait de nombreuses possibilités de s’informer sur les décisions politiques 
dans lesquelles son époux était impliqué ainsi que de les influencer. Cette 
faculté lui était offerte par le rôle de bonne épouse et de conseillère qui 
était attendu d’elle, rôle qu’elle n’hésita pas à pousser jusqu’à ses limites 
afin de poursuivre ses buts personnels. Cependant, une source de pouvoir 
potentielle au sein de cette sphère ne lui fut pas offerte, à savoir l’influence 
dont elle aurait pu disposer à travers des descendants. Le couple n’eut en 
effet aucun enfant.  

Du fait du rôle d’hôte qui était attendu d’elle, la duchesse disposait en 
outre de la possibilité de développer des amitiés propres avec des hommes 
parmi les relations du duc, tel que par exemple dans le cadre de la franc-
maçonnerie. La duchesse soutenait les amis qu’elle avait en commun avec 
le duc dans leur carrière. Elle écrivit des lettres de référence au baron 
Charles Brelin afin qu’il puisse obtenir un poste à l’étranger. Elle œuvra 
pour la libération du baron Stierneld, emprisonné par Gustave III autour 
1789-90, en arrangeant son mariage avec sa dame d’honneur préférée la 
comtesse Charlotte Gyldenstolpe. Lors de la guerre russo-suédoise de 
1788-89, la duchesse tenta de convaincre son époux d’agir en accord avec 
ses idéaux propres et de s’engager dans l’opposition à Gustave III. Les 
lettres de la duchesse au duc contenaient des conseils concrets et précis. Elle 
l’incitait notamment à choisir soigneusement ses amis et conseillers. Elle 
estimait que le duc ne devait offrir sa confiance qu’à elle-même ou leurs 
amis communs et le mettait en garde contre les amitiés factices.  

Il était attendu de la duchesse qu’elle agisse en tant que partenaire du 
duc, mais elle utilisait ce rôle afin d’influencer le duc selon ses propres inté-
rêts et piochait parmi les relations de son époux de potentiels contacts poli-
tiques propres. Elle prépara notamment un coup contre le roi avec l’aide du 
baron Gustave Adolphe Reuterholm, vraisemblablement sans la connais-
sance du duc. Nous évoquons cet épisode dans le cinquième article de notre 
thèse, où nous montrons également comment la duchesse utilisait son con-
tact avec Reuterholm, en exil à Paris autour de l’automne 1789, pour 
s’informer sur les évènements qui s’y déroulaient et préparer une prise de 
pouvoir par le duc Charles en s’inspirant du modèle de la révolution fran-
çaise.  
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La sphère de la famille de Fersen 
Cette sphère se concentre sur les liens de la duchesse Charlotte avec les 
membres de la famille Fersen-Piper-Lantingshausen. Le centre de ce cercle 
était composé d’Axel de Fersen père, de son frère Charles de Fersen et de 
leurs épouses et enfants respectifs. Les liens des membres de ce cercle avec 
le reste de la cour étaient forts, les de Fersen en représentant indubitable-
ment les membres les plus en vue à la fin du XVIIIe siècle, reconnus pour 
leur richesse, beauté, culture, talent, et avant pour tout leur puissance. Le 
cercle de la famille de Fersen était établi en dehors du palais royal, entre le 
palais Makalös, le pont neuf (Nybron) et le jardin du roi (Kungsträgården).  

A partir de son arrivée en Suède en 1774, la duchesse entretint des rela-
tions très proches avec les membres de la famille de Fersen. Le comte de 
Fersen, homme politique proéminent, fut son Cicéron politique. Les quatre 
enfants de la famille, Axel (ami de la famille royale française), Sophie, 
Hedda et Fabian furent amis et amants de la duchesse. Le journal de la 
duchesse était en outre adressé à Sophie de Fersen, sa meilleure amie et 
grande gouvernante de sa cour personnelle.  

L’antagonisme entre la famille de Fersen et Gustave III s’intensifia à 
partir de la diète à Stockholm en 1789, ce qui eut un impact important sur 
les relations des de Fersen et de la duchesse. Le comte de Fersen père diri-
geait l’opposition aristocratique, tandis que la duchesse était censée soute-
nir le pouvoir monarchique. Elle choisit cependant de se placer en opposi-
tion à son beau-frère et de soutenir la famille de Fersen dans sa lutte pour 
une aristocratie forte face aux ambitions absolutistes de Gustave III. Son 
indépendance politique s’accrut de ce fait à partir de cette époque. 

Le cercle de Fersen est une sphère particulièrement complexe. Les rela-
tions de pouvoirs et loyalités au sein de ce groupe étaient intriquées et évo-
luaient au fil du temps. Le rôle de la duchesse y est plus obscur que dans 
notamment la sphère royale ou celle de sa propre cour, où les attentes la 
concernant étaient explicites et les hiérarchies formellement établies. Dans 
une logique de politique de cour, l’engagement émotionnel de la duchesse 
envers les membres de cette sphère complexifiait son action politique. Qui 
était ressource de qui est en ce sens difficile à clarifier. La position de So-
phie de Fersen dans les différentes sphères de la duchesse en est un 
exemple. Elle devait à la fois prendre en compte les ambitions politiques de 
sa famille et la position de son amant le baron Taube, un des amis les plus 
proches de Gustave III. Elle devait en outre agir en qualité de grande gou-
vernante de la cour de la duchesse Charlotte. La position de Sophie dans 
ces différentes sphères évolua avec le temps pour devenir des plus troubles 
sur des plans à la fois politiques et personnels.  
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La sphère des réseaux féminins 
Cette dernière sphère nous plonge dans le cadre des relations intimes de la 
duchesse. Bien que la sociabilité à la cour était souvent mixte, les cercles 
d’amis intimes se constituaient d’individus du même sexe. Nombre de per-
sonnages présents dans d’autres sphères se retrouvent ici sous d’autres 
fonctions. Sophie de Fersen n’agissait pas dans cette sphère comme grande 
gouvernante ou membre de la famille de Fersen, mais comme l’amie intime 
de la duchesse. La comtesse Hedda de Klinckowström, sœur ainée de So-
phie, fut proche de la duchesse durant le courant des années 1770 mais est 
mentionnée plus rarement dans ses lettres dans des années suivantes. La 
comtesse Augusta de Löwenhielm, maîtresse du duc Charles durant les 
années 1770, ainsi que sa sœur Ulla de Höpken étaient toutes deux nées de 
Fersen et devinrent elles-aussi des amies intimes de la duchesse. Cette 
sphère incluait en outre la princesse Sophie Albertine, belle-sœur de la du-
chesse, la comtesse Jeanna de Lantingshausen, et la marquise Camille du 
Bois de la Motte, fille de l’ambassadeur de France.  

Un point remarquable de cette sphère par rapport aux autres est le fait 
que la majorité de ses membres ait été échangée au cour des années. Sophie 
de Fersen et Sophie Albertine sont en pratique les seules à avoir été pré-
sentes dans cette sphère sur toute la durée de notre étude. Aucun de ses 
membres, à l’exception de Sophie, ne faisait partie de la cour de Charlotte. 
Ils étaient au contraire membres de cercles plus haut-placés dans la hiérar-
chie de la cour. Hedda de Klinckowström, Augusta de Löwenhielm et Ulla 
de Höpken était dames de palais de la reine Sophie Madeleine. Sophie de 
Fersen avait en outre, en sa qualité de grande gouvernante, une position 
sociale particulière et très démarquée de celle des autres dames d’honneur 
de la cour de la duchesse Charlotte.  

La sphère des réseaux féminins est remarquable d’un point de vue spa-
tial par le fait qu’elle prenne place dans les parties les plus discrètes des 
appartements de la duchesse, dans son cabinet et dans le jardin du palais. 
Une partie centrale de l’action de la duchesse au sein de cette sphère consis-
tait justement à créer les conditions de cette discrétion et de cet isolement 
en rupture avec les contraintes de l’étiquette de la cour. Nous traitons dans 
le second article de notre thèse, à titre d’exemple, le cas des rendez-vous 
secrets de la duchesse avec Jeanna de Lantingshausen des jardins du palais 
de Carlberg.  

La hiérarchie au sein de leurs relations était soulignée par le biais d’une 
sociabilité ritualisée en ordres et loges regroupant la plupart des dames 
précédemment citées. À partir des années 1770, la duchesse prit la tête de 
sa propre loge franc-maçonnique féminine. Ce cercle, pouvant au premier 
abord apparaître comme un groupe innocent s’adonnant à de nombreux 
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jeux dont les traces demeurent dans les archives, avait un impact réel sur 
l’activité politique de la cour gustavienne. Cette sociabilité ritualisée créait 
une spiritualité et une communauté intellectuelle conservant les hiérarchies 
propres à cette sphère. La duchesse pouvait au travers de la loge renforcer 
son autorité sur le plan symbolique. Cette proximité établissait une relation 
de confiance entre ces femmes, une base essentielle à leurs échanges poli-
tiques. Elles s’entraidaient, échangeaient des informations et soutenaient les 
membres de leurs familles respectives.  

Les amies aristocrates de la duchesse, pour la plupart occupant des 
charges à la cour, furent donc des alliées politiques décisives. Elles œu-
vraient au sein de cette sphère pour des ambitions politiques communes et 
se soutenaient mutuellement ainsi que leurs familles respectives. Ceci devint 
particulièrement clair à partir de la diète de 1789 lorsque la duchesse sou-
tint la position de la famille de Fersen, agit avec ses amis contre le roi en se 
retirant société de cour et rencontra la comtesse de Lantingshausen contre 
l’interdiction du roi.  

La duchesse prenait dans ce cercle un rôle dominant du fait de son rang, 
ses liens intimes avec les cercles du pouvoir lui accordant une autorité na-
turelle. Ses amies dépendaient d’elle afin d’obtenir une position d’influence 
et de pouvoir soutenir la position des membres de leurs propres familles. 
La duchesse était bien consciente de cette situation, la rappelant au besoin 
lorsqu’elle requérait l’aide de ses amies. Par le biais de leurs jeux et de la 
loyalité qu’elle montrait en nommant certaines ses amies à des charges de 
sa cour, Charlotte renforçait son autorité et à terme sa liberté d’action 
politique au sein de cette sphère.  

La duchesse dans les sphères de la politique de cour 
Nous avons, afin d’illustrer le contexte de l’action politique de la duchesse, 
divisé son environnement à la cour en six sphères. La première de ces 
sphères se concentre sur la maison de la duchesse et son rôle en tant que 
maîtresse d’une cour, composée d’une suite aristocratique et de domes-
tiques. La seconde sphère, la sphère royale, analyse la situation de la du-
chesse en tant que princesse au sein de la monarchie suédoise et en tant que 
représentante de la famille royale. La troisième sphère, nommée dans les 
sources comme « la société », situe la duchesse au sein de la sociabilité à la 
cour, encadrée par des évènements tels que les réceptions et bals. La sphère 
conjugale correspond à la fonction et position de la duchesse en tant 
qu’épouse du duc Charles. Nous étudions notamment dans le cadre de 
cette sphère la manière dont la duchesse pouvait tirer parti des relations de 
son mari et agir en politique en l’utilisant comme écran. La cinquième 
sphère se concentre sur le cadre des relations étroites entre la duchesse et la 
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famille de Fersen. Nous y abordons par exemple les relations que la du-
chesse utilisait au sein de la famille, ainsi que tous les contacts qui leurs 
étaient associés. La sixième et dernière sphère, la sphère des réseaux fémi-
nins, montre le cadre des relations de la duchesse avec le cercle de ses amies 
intimes à la cour. Nous y abordons en particulier comment ce groupe agis-
sait en tant que force d’opposition à l’exercice du pouvoir de Gustave III.  

L’action de la duchesse au sein des différentes sphères de la politique de 
cour pouvait soit viser à confirmer soit à remettre en cause les structures de 
pouvoir en place à la cour. Elle employait une large palette de ressources 
politiques, de l’ouverture à la clandestinité. Son action dans la sphère de la 
cour et la sphère royale était limitée par des cadres attendus de tous. Dis-
tribuer les charges à sa cour et être le représentant du pouvoir lors de re-
présentations publiques étaient un rôle qui incombaient naturellement à 
une duchesse de son rang. Ses relations avec le cercle de Fersen mettaient à 
l’épreuve son appartenance à la famille royale et étaient quant à elles plus 
douteuses. Les conflits entre les différentes factions de la cour 
s’intensifièrent à partir de la fin des années 1780 et finirent par avoir raison 
de l’amitié de la duchesse avec Sophie de Fersen. L’activité de la duchesse 
au sein des sphères de sa cour, de la société et de ses amies féminines était 
tout à la fois acceptée et clandestine. Il était attendu qu’elle prenne part à la 
société de la cour et à ses rituels mais pas qu’elle agisse ouvertement contre 
la volonté du roi ou s’abstienne de participer à ses réceptions.  

Les frontières entre les différentes sphères n’étaient pas hermétiques. 
L’action de la duchesse avait au contraire souvent pour finalité de relier ces 
sphères, par exemple en permettant à une personne de passer de l’une à 
l’autre. Jeanna était l’amie intime de la duchesse, mais elle prenait toute sa 
signification politique en relation avec la famille de Fersen. La duchesse 
souhaitait avoir Sophie dans sa cour personnelle alors qu’elle était déjà en 
contact avec elle dans le contexte de ses rapport avec les de Fersen et dans 
la sphère de ses amies féminines. Camille put, en sa qualité de fille de 
l’ambassadeur de France, pénétrer la sphère de la société et ainsi gagner 
accès à la sphère des amies féminines de la duchesse. La duchesse et sa belle 
sœur Sophie Albertine se retrouvaient à la fois dans le contexte de la sphère 
royale et celui plus intime des amies féminines de la duchesse.  

Les sphères de la politique de cour apportent une réponse à un pro-
blème devant lequel les sources nous ont posées, à savoir qu’un individu 
unique pouvait pour la duchesse se mouvoir au sein de plusieurs sphères en 
remplissant des fonctions différentes. Sophie de Fersen était par exemple 
grande gouvernante, membre du cercle de la famille de Fersen ainsi 
qu’amie proche de la duchesse au sein de la sphère de ses réseaux féminins. 
Il est nécessaire, afin de mieux comprendre son action politique ainsi que 



130  MY HELLSING Hovpolitik 
 

celle de la duchesse, de séparer les fonctions et rôles qu’elle remplissait 
dans ces différents contextes. Notre modèle de sphères permet ainsi 
d’expliquer les circonstances suggérées par les lettres de la duchesse, à sa-
voir la manière dont Charlotte et les membres de son entourage pouvaient 
être à la fois amis intimes, employés et employeurs, partenaires politiques, 
mais aussi partager la complexité de leurs appartenances à la famille royale 
et à l’aristocratie.  

L’ordre dans lequel nous avons traité chaque sphère n’est en aucun cas 
un reflet de leur importance respective dans l’action politique de la du-
chesse. Une étude ultérieure pourrait approfondir une perspective que nous 
n’avons pas eu la possibilité de développer dans cette thèse, à savoir la 
manière dont l’importance des différentes sphères a pu évoluer au cours de 
l’existence de la duchesse. L’autorité de Charlotte s’accrut après la mort de 
Gustave III en 1792, lorsqu’elle devint femme du régent en place puis reine. 
Une étude du reste de sa vie montrerait certainement que certaines des 
sphères que nous avons étudiées perdirent de leur importance tandis que 
d’autres apparurent. Un système de sphère ne doit pas être conçu comme 
un outil d’analyse statique mais plutôt comme une manière de mettre en 
lumière la dynamique continue entre un individu et son entourage.  

Conclusion  
Cette thèse étudie la duchesse Hédwige Elisabeth Charlotte en tant 
qu’actrice politique à la cour gustavienne autour de l’année 1790. Née 
princesse à Eutin en 1759, elle mourut reine de Suède en 1818. Elle épousa 
en 1774 le duc Charles de Sudermanie et devint ainsi belle-sœur du roi 
Gustave III. Elle resta toute sa vie très proche du cercle des de Fersen, fa-
mille puissante et politiquement très active à l’époque. Sophie de Fersen, 
mariée Piper, était la destinatrice du journal et de lettres presque quoti-
diennes de la duchesse. La jeune Charlotte fut vite impliquée dans les in-
trigues politiques à la cour du côté des opposants au régime absolutiste de 
Gustave III. Il était selon ses propres convictions politiques nécessaire de 
réduire le pouvoir du roi et de garantir l’influence de l’aristocratie sur la 
politique du royaume. Elle se représentait comme une garante des valeurs 
de la société de cour et de l’équilibre des pouvoirs entre le roi et 
l’aristocratie. Elle ne cherchait pas à révolutionner le système en place, sur 
lequel reposait sa propre autorité, mais à réformer au sein de ce système 
pour protéger ce qu’elle considérait être l’ordre original: le mode de gou-
vernement posé par Gustave III après son coup d’état de 1772. Elle serait 
d’ailleurs plus tard la championne de la dynastie gustavienne en 
s’engageant pour le droit au trône du fils de Gustave IV Adolphe après le 
coup de 1809.  
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Du fait de son rang, la duchesse eut une position de choix pour observer 
et influencer la politique de son temps. Son journal, récit initié des coulisses 
du pouvoir, a suscité un grand intérêt en Suède depuis sa publication au 
début du XXe siècle. Il est néanmoins moins connu que ce texte ne soit 
qu’une partie d’une importante collection personnelle permettant d’éclairer 
d’un œil nouveau la vie de cour et le rôle politique de la duchesse. Cette 
collection révèle que la duchesse n’était pas uniquement une observatrice 
politique neutre, ce qu’elle voulait cependant que la postérité retienne.  

Cette thèse apporte de nouvelles informations sur la duchesse Charlotte, 
la cour gustavienne, la vie à Stockholm et les représentations politiques de 
la fin du XVIIIe siècle. Notre analyse a placé sa vie et sa production litté-
raire dans une perspective plus large. Nous avons relaté son éducation, ses 
intérêts, ses ambitions politiques et les modèles littéraires de son journal. 
Nous avons en outre jeté une nouvelle lumière sur l’organisation de la cour 
gustavienne et les dynamiques de pouvoir entre les membres de la cour. 
Notre étude a illustré le quotidien de ses membres, les activités auxquelles 
ils dédiaient leurs journées, comment ils se déplaçaient en ville et les inte-
ractions que la duchesse entretenait avec le reste de la population. Cette 
étude a enfin fournit un nouvel élément à l’historiographie sur les agisse-
ments de l’opposition autour de la diète de 1789, à savoir la manière dont 
les femmes y étaient impliquées.  

Nous avons dans cette thèse résumé et ordonné l’action politique de la 
duchesse à la cour en six sphères politiques. Notre but a été de mettre en 
lumière la diversité des ressources et relations qui étaient pertinentes pour 
l’activité la duchesse. Elle influait sur les réseaux politiques de son entou-
rage en agissant en tant qu’hôtesse et maîtresse de loges maçonniques. Elle 
pouvait influencer l’attribution de charges à la cour et solliciter le duc et le 
roi à des fins politiques. Elle agit notamment contre les attentes dues à son 
rang en s’abstenant de prendre part à la société de cour afin de montrer son 
mécontentement à l’égard de la situation politique. Aucun de ses enfants ne 
survécut cependant au bas-âge, ce qui la priva à terme d’une importante 
source d’influence.  

Le principe d’une sphère est que chaque individu soit conditionné par 
un ensemble unique de relations et un contexte historique particulier, et 
qu’un modèle de sphère ne soit en ce sens théoriquement applicable qu’à 
un seul individu particulier. Néanmoins, la recherche antérieure montre 
que les rôles, relations et formes de sociabilité de la duchesse étaient large-
ment communs à ceux de l’élite européenne du XVIIIe siècle. Il pourrait 
donc être possible d’adapter la base analytique de ce modèle à d’autres 
membres de l’élite de cette époque. En séparant les différents rôles et fonc-
tions de la duchesse nous nous accordons sur l’accent mis par la recherche 
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antérieure sur la position relationnelle des femmes de rang princier et 
l’action des élites féminines au sein de leur maison. La fonction politique 
du rôle social de ces élites féminines, présentée par la recherche antérieure, 
trouve dans cette thèse une concrétisation dans un contexte royal et sué-
dois. Nos résultats contribuent ainsi à compléter et nuancer un certain 
nombre de points posés par la recherche.  

Les études classiques sur l’époque moderne ont longtemps été circons-
crites à un cadre national établi dans lequel noblesse et pouvoir royal on 
souvent été vus comme des blocs antagonistes. Notre études en six sphères 
montre au contraire, en accord avec la recherche plus récente, que 
l’entourage de la duchesse évoluait librement au delà des frontières du 
royaume, mais se maintenait dans des cadres sociaux strictes. De même, 
notre thèse montre la manière dont la dépendance mutuelle entre le pou-
voir royal et l’aristocratie se concrétisait quotidiennement à la cour. La 
duchesse était de part sa conduite et ses loyalités considérée comme un 
pont entre Gustave III et le cercle de Fersen, deux groupes qui avaient au-
tant d’intérêts communs que divergents.  

Les sphères de notre modèle de politique de cour confirment et appro-
fondissent une vision de la cour la présentant comme une entreprise fami-
liale où chaque membre apportait sa contribution. Notre vision est que les 
relations internes à la cour ne doivent pas être considérée comme des luttes 
entre personnalités totalement individuelles, détachées des structures les 
entourants. Il était clair que les membres de la famille devaient s’apporter 
un soutien mutuel afin de renforcer leur légitimité commune, tout en étant 
rivaux dans une course constante à l’influence et au pouvoir. C’était une 
logique construite sur les structures de la cour et de l’autocratie de 
l’époque. Le roi Gustave III prenait la liberté de surveiller la correspon-
dance des membres de sa famille tout en étant forcé de leur faire confiance 
dans les affaires liées à la gestion du royaume. L’opposition parfois amère 
de la duchesse au roi n’était vraisemblablement pas un comportement ex-
trême. Il faisait partie des devoirs de la famille royale et de l’aristocratie de 
soutenir et de conseiller le roi. Tenter activement de l’influencer n’était en 
ce sens qu’un pas aisément franchi.  

L’ambition de cette thèse a été d’apporter sa contribution à la recherche 
sur les formes de sociabilité, les rôles et les relations politiques au XVIIIe 
siècle. La recherche antérieure, tant suédoise qu’internationale, s’est 
jusqu’ici principalement concentrée sur le rapport des femmes mariées à 
leur époux en tant que voie vers la politique. Néanmoins, en plaçant 
l’action de la duchesse dans six sphères indépendantes, nous avons permis 
d’analyser et d’évaluer l’éventail complet de ses propres outils politiques et 
de nous départir des postulats et hiérarchies antérieurement établis. Le 
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résultat de notre thèse montre en effet que le mariage de la duchesse était 
une plateforme d’action politique essentielle, mais que l’influence politique 
de la duchesse ne s’exerçait pas uniquement au travers des hommes. Les 
actions que la duchesse réalisait dans d’autres sphères et avec d’autres 
membres féminins de la cour avaient elles aussi leur importance, ne serait-
ce que par le fait qu’elles renforçaient l’indépendance politique de la du-
chesse. Il résulte de l’étude par sphère que nous avons menée qu’aucun type 
particulier de relation n’était continuellement et politiquement prépondé-
rant pour la duchesse, mais que chaque sphère pouvait, dans un contexte 
historique et politique donné, comporter des ressources que la duchesse 
pouvait mobiliser afin de poursuivre ses ambitions politiques.  

 
* 

 
Nous avons dans cette thèse étudié l’action politique de la duchesse à tra-
vers un modèle d’analyse que nous nommons politique de cour. Le concept 
de politique de cour s’ancre dans un système de gouvernement absolutiste 
dans lequel l’accès au monarque dans des cadres informels était un élément 
déterminant de l’influence politique. Dans ce contexte, les frontières entre 
charges de cour et rôles et influences politiques sont difficiles à distinguer. 
C’était un mode de gouvernement qui laissait en outre aux femmes à la 
cour une plus grande capacité d’intervention en politique que lorsque 
l’exercice effectif du pouvoir était concentré dans les institutions politiques. 

En conclusion, cette étude considère qu’une action pouvait ou non revê-
tir un caractère politique selon le contexte de son exécution. L’ambition de 
notre recherche est de dévoiler la manière dont les formes de sociabilité à la 
cour pouvaient à ce titre être utilisées à des fins politiques, telles que le 
travail sur l’opinion politique où comme le théâtre de négociations diplo-
matiques. La division entre public et privé, entendue dans une opposition 
entre politique et non-politique, n’est en ce sens pas pertinente dans notre 
étude. L’action politique de la duchesse pouvait être plus ou moins pu-
blique – ou ouverte – selon le degré de son acceptation par son entourage.  

Ceci n’est cependant pas la vision que la duchesse avait elle-même de la 
politique. Elle parlait de « politique » et « d’affaires publiques » comme 
des processus de décision d’importance nationale cantonnés à des instances 
institutionnelles auxquelles elle n’avait accès qu’exceptionnellement. La 
reine Charlotte écrivit ces mots à sa propre défense dans le testament litté-
raire qu’elle joint à son journal: 

pendant mon éducation on m’avoit marqué de ne point me méler dans la 
marche des affaires publiques, n’y de dont assez généralement on nomme in-
trigues, mais voulant avoir une occupation digne de moi, mais attachante, 
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qui peut etre continue, je résolus d'écrire ce qui se passait sous mes yeux, je 
sais très bien que souvent j’ai été taché d’être curieuse, puisque je voulais 
connaitre à fond les choses, pour etre véridique quand j’en ferais le récit, 
mais c’était pour ne point raconter des mensonges, que j’agissais ainsi, et 
non par le vice dont on accuse ordinairement les femmes, et qui occasionne 
souvent bien du mal.229 

La politique n’était, selon les propres mots de Charlotte, pas une activité à 
laquelle elle s’était consacrée au cour de sa vie. Il serait possible de lire ces 
termes ainsi que nombre d’autres de façon littérale et d’en conclure qu’il 
régnait à la cour gustavienne la conception que la participation des femmes 
à la politique n’était pas appropriée. Il est probable que ce soit la conclu-
sion qui en ait découlé au début du XXe siècle, époque où une grande partie 
de la recherche sur Charlotte et son journal fut produite. Une autre conclu-
sion pourrait être que ces mots étaient l’illustration d’une stratégie rhéto-
rique de la duchesse participant des conventions de l’époque. La position 
véritable des femmes à la cour de l’époque reste néanmoisn à développer 
par la recherche historique. Les relations ou divergences entre idéaux et 
pratiques ont été un leitmotiv dans un grand nombre d’études sur les 
genres citées comme inspiration à notre thèse. Une troisième alternative est 
que la contradiction que nous concevons aujourd’hui entre d’une part une 
rhétorique proscrivant l’accès des femmes à la politique et d’autre part leur 
participation effective en pratique n’avait peut être pas cour à l’époque de 
Charlotte.  

Notre théorie est que les éléments apportés par les textes de la duchesse 
soutenant que la participation des femmes aux affaires publiques était 
inappropriée ne présentent pas toute la vérité sur les pratiques politiques à 
la cour gustavienne. En d’autres termes, le discours et les actions de la du-
chesse avaient une portée politique dont elle peut ne pas avoir été elle-
même consciente. Le contenu des textes de la duchesse a auparavant pu 
être rejeté pour son caractère anecdotique ou en tant que simple collection 
de rumeurs de cour. À travers notre analyse, nous avons néanmoins sou-
haité montrer toute la portée politique que pouvait revêtir les évènements 
que la y duchesse relatait, tels que les entrevues nocturnes du roi Gustave 
III avec de jeunes hommes de cour dans les jardins du château, le soutien 
qu’une dame puissante apportait à son jeune amant en le nourrissant, lui 
enseignant les usages de la cour et l’introduisant dans les cercles du pou-
voir, ou encore les descriptions que la duchesse faisait de son aumône vis-à-
vis de la population de Stockholm. Nous estimons que tous ces éléments 

                                                      
229 ”PM au Comte du Ruuth et au Baron de Bonde, Stockholm au 1er Novembre 
1817”, EA, drottning Hedvig Elisabeth Charlottas samling, t 1.  
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constituent un ensemble visant à maintenir un système de valeurs que nous 
appelons la politique de cour.  
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Hertiginnan & hovpolitiken 
 
 

Svenska elitkvinnors roll i 1700-talets offentlighet är en omdiskuterad fråga. Tidigare 
forskning har kommit fram till att källorna ofta ger uttryck för det opassande i elitkvinnors 
inblandning i det politiska livet, samtidigt som deras ständiga närvaro i det offentliga är lika 
uppenbar. Att elitkvinnor var närvarande och hade insyn i politiken är vedertaget, men 
beträffande deras faktiska deltagande är meningarna delade. Eftersom kvinnor var hänvisade 
till informella och förtäckta vägar till politiskt deltagande har historiker framhållit 
svårigheten i att empiriskt belägga kvinnors reella inflytande.1  

I den här artikeln vill jag ta osäkerheten kring kvinnors politiska roll till utgångspunkt 
för att byta perspektiv: från att ställa frågan om elitkvinnors begränsningar i offentligheten 
till att undersöka politiken som ett sammanhängande system. Ramen för undersökningen är 
det som jag benämner hovpolitik, de sociala och kulturella ramar inom vilka politik utövades 
vid det gustavianska hovet. Artikelns syfte är att ge en översikt över elitkvinnans roller i det 
politiska livet vid det gustavianska hovet. Jag kommer att analysera kvinnans kontroll över 
sällskapslivet som en plattform för att stärka politiska nätverk och som ett vapen i 
opposition. Jag vill även visa umgängeslivets politiska dimension: på informell väg 
förmedlades nyheter och här kunde elitkvinnan agera medlare och mellanhand. Med 
inspiration framförallt från anglosaxisk forskning kommer jag att undersöka gustavianska 
elitkvinnors roller i politiken som värdinna, nyhetsförmedlare, företrädare åt manliga 
släktingar, patron och som representativ pendang till kungamakten.2 Utgångspunkten är att 
politiken var elitens arbete, där kvinnor och män inom samma krets eller politiska fraktion 
delade mål, intressen och ansvar.3  

I elitens sällskapsliv på 1700-talet upplöstes de fasta gränserna mellan formella och 
informella politiska strukturer. En middagsbjudning kunde användas till politiskt 
opinionsarbete och en informell supé ge upphov till diplomatiska förhandlingar. Elitens liv 
innebar en ständig blandning av nöje och plikt, individuella önskningar och ståndsmässiga 
krav. Handlingar som bekräftade status förenades med aktiviteter som var potentiellt 
politiska.  Detta perspektiv menar jag nyanserar föreställningen om kvinnors utestängning 
från det politiska beslutsfattandet.   

                                                        
1 Svante Norrhem, Kvinnor vid maktens sida: 1632–1772 (Lund 2007); Karin Sennefelt, Politikens hjärta: 
medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm, (Stockholm 2011); Charlotta Wolff, ”Aristokratiska 
kvinnor som aktörer i 1700-talets svenska och franska makt- och partipolitik”, i Åsa Karlsson Sjögren (red.), 
Kvinnor och politik i det tidigmoderna Norden s. 175–193 (Reykjavik 2007). 
2 Se Clarissa Campbell Orr, ”Introduction”, Queenship in Europe 1660–1815: the role of the consort (Cambridge 
2004) s. 5–7; Elaine Chalus, ”Elite women, social politics, and the political world of late eighteenth-century 
England”, The historical journal 43 (2000):3 s. 669–697; Norrhem (2007). 
3 Chalus (2000); F. D. Reynolds, Aristocratic women and political society in Victorian Britain (Oxford 1998) s. 25, 
154. 
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Exemplen är hämtade ur Hedvig Elisabeth Charlottes (1759–1818) brev och journal.4 
Det rika källmaterialet från tiden kring 1790 speglar rimligen en faktisk intensifiering av 
den politiska aktiviteten vid hovet. Under det ryska kriget 1788–90 behövde man garantera 
en snabb och säker nyhetsförmedling mellan personer som befann sig på större avstånd från 
varandra. Hertiginnan fick en nyckelposition eftersom hon anförtroddes brevförmedlingen 
inom hovets inre krets. Men hennes roll var dubbel: samtidigt som hon stöttade kungen, 
drogs hon alltmer in i den politiska oppositionen med kretsen von Fersen som frontfigurer. 

Den första krigssommaren 1788 blev ett fiasko och slutade med Anjalaförbundets 
myteri och kuppförsök. Gustaf III kallade till riksdag under vårvintern 1789 för att stärka 
sitt militära och politiska ledarskap. Riksdagens förlopp blev mycket turbulent när kungen 
försökte göra sig enväldig med stöd av de tre ofrälse stånden. Flera medlemmar ur den 
adliga oppositionen – hertiginnans vänner – häktades när de satte sig till motvärn. 
Sammantaget utgjorde dessa händelser upptakten till den aristokratiska sammansvärjning 
mot Gustaf III som kulminerade i mars 1792.  
 

SÄLLSKAPSLIVET SOM POLITISK PLATTFORM 
De gustavianska hovdamerna fick inte närvara vid formella politiska förhandlingar. 5 
Könsblandade mötesplatser och umgängesformer var med andra ord en förutsättning för att 
hovdamerna skulle kunna hålla sig informerade om det politiska livet. Hovlivet erbjöd 
många sådana tillfällen. De kungliga personernas hovstater var visserligen könsuppdelade: i 
männens uppvaktning ingick bara män, medan kvinnorna hade både män och kvinnor 
anställda hos sig, med kvinnor på de förnämsta posterna.6 I förtroligare umgänge var det 
därför vanligt att man träffades män och kvinnor för sig, men samlades varje dag för 
umgänge i större sällskap. Under politiskt känsliga perioder som inför och under krig eller 
riksdagar, var politiska angelägenheter ett ofta förekommande samtalsämne vid sådana 
tillfällen.7  Svenska och utländska tidningar cirkulerade inom hovet och lästes högt i 
salongerna. Kvinnor kunde få uppdraget att göra en tidningskrönika för majestäterna.8 

                                                        
4 För en redogörelse för källmaterial och metod, se My Hellsing, Hovpolitik. Hedvig Elisabeth Charlotte som 
politisk aktör vid det gustavianska hovet (Örebro 2013).  
5 Hertiginnan brukade emellertid delta vid riksdagarna via ett fönster utanför sin våning som vette mot 
Rikssalen, där hon både kunde höra och se vad som sades under förhandlingarna i plenum. Se Journal, Lettre 
au mois de fevrier 1789 s. 307, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, Ericsbergsarkivet, Riksarkivet (RA), 
vol. 2. Se även hertiginnan till Sophie von Fersen i biljett sannolikt från 1779 i BXXV:a, Löfstadsarkivet, 
Vadstena landsarkiv, vol. 3: ”je vous prie ma chere amie d’avertir Votre Mere qu’il y à Plenum demain et que 
si elle veut venir chez moi à 11 heures nous irons ensemble comme je lui avoit promis la derniere fois à 
l’endroit ou l’on est à meme de pouvoir les entendre parler.” 
6 Förteckning över vilka som ingick i den kungliga hoven finns i Hof-Calendern som utkom varje år under den 
här perioden. 
7  Se till exempel hertiginnan till Sophie von Fersen 27/9 1789, BXXV:a, Löfstadsarkivet, Vadstena 
landsarkiv, vol 1. 
8 Se till exempel hertiginnan till Sophia Albertina 25/9 1787, Sophia Albertinas samling, Ericsbergsarkivet, 
RA, vol. 12; till Sophie von Fersen 24/7 1791, Stafsundsarkivet, Smärre enskilda arkiv, RA, vol. 15. 
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Hertiginnan uppger att kvinnor, däribland hon själv, agerade som rådgivare till kungen.  
Han diskuterade politiska strategier med dem under informella samtal under en promenad i 
parken, i logerna på teatern eller när de suttit tillsammans vid en supé.9 

Gästfriheten var grundbulten i politisk formering under den här perioden. Elitens hem 
var representativa palats med dörrarna ständigt på glänt. Ett generöst värdskap 
manifesterade den upphöjda ställningen, stärkte banden till anhängare och möjliggjorde 
beredningen av politiska ärenden.10  Under 1700-talet förblev hemmet den viktigaste 
sociala arenan, trots det växande utbudet av kaffehus, nöjesparker och teatrar.11 I alla 
sociala sammanhang i hemmet förväntades elitkvinnor spela en framträdande roll. I 
värdinnerollen ingick mer än att bara underhålla gäster i salongerna. Ty det var kvinnorna 
som oftast stod för själva organiseringen av det sociala livet. De bestämde hur gästerna 
skulle kombineras, vem som var värd särskild uppmärksamhet eller vem som tvärtom 
borde åsidosättas. Indirekt kunde därmed kungliga och aristokratiska kvinnor – om de hade 
den ambitionen – kontrollera vilka politiska falanger som bildades eller splittrades.12 

Charlotte och hennes svägerska prinsessan Sophia Albertina utgjorde förtruppen i hovets 
umgängesliv. På särskilda dagar i veckan höll de supéer, mottagningar och baler.13 
Hertiginnan beklagade sig i brev från tidiga höstar över hur tråkigt sällskapslivet var innan 
aristokratin hade flyttat in till staden från landet: ”Jag har varje kväll 8–9 personer hemma 
hos mig, jag bjuder in alla i tur och ordning, men eftersom det är så få personer i stan får 
jag samma gäster varannan dag”, meddelade hon sin väninna Jeanna, grevinna von 
Lantingshausen.14  

Vid det gustavianska hovet bjöds man in via en lista som cirkulerade mellan hovets 
medlemmar den dag som bjudningen skulle äga rum. Det fanns en inbördes hierarki mellan 
de sociala evenemangen vid hovet. Om kungen och hertiginnan bjöd in samma person till 
varsin bjudning, hade kungen förtur till den gästen. Hertiginnan Charlotte försökte därför 

                                                        
9 Journal, Lettre au mois de septembre 1787 s. 146–147, Lettre au mois de novembre 1787 s. 156, Hedvig 
Elisabeth Charlottas samling, Ericsbergsarkivet, RA, vol. 1.  
10 Ilmakunnas (2012), Sennefelt (2011). 
11 Chalus (2005) s. 84; Benjamin Heller, ”Leisure and the use of domestic space in georgian London”, The 
Historical Journal 53 (2010):3 s. 623–634; Patrik Winton, Frihetstidens politiska praktik: nätverk och offentlighet 
1746–1766 (Uppsala 2006) s. 70.  
12 Se Chalus (2000) särskilt s. 685; K. D. Reynolds, Aristocratic women and political society in Victorian Britain 
(Oxford 1998) s. 166. 
13 Journal, Lettre au mois de novembre 1783 s. 137, Lettre au mois de fevrier 1786 s. 60. Hedvig Elisabeth 
Charlottas samling, Ericsbergsarkivet, RA, vol. 1. Att ha särskilda veckodagar för mottagningar var typiskt för 
1700- och 1800-talet, se Reynolds (1998) s. 167–68; Antoine Lilti, Le monde des salons: sociabilité et mondanité à 
Paris au XVIIIe siècle (Paris 2005). 
14 ”J’ai tout les Soirs du monde chez moi 8 à 9 personnes je fais la ronde et Comme il n’y a que tres peu de 
monde en ville j’ai les même chaques Second jour”, hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 24/10 1787, 
Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 24. Två år senare återfinns nästan exakt samma formulering i 
hertiginnan till Sophie 4/10 1789: ”J’ai reprit mon ancien train de vie ici d’avoir les Soirs 6 ou 7 personnes à 
Soupée, mais C’est toujours la même Sociéte puisqu’il y à si peu de monde en ville, et surtout tres peu 
d’hommes”, BXXV:a, Löfstadsarkivet, Vadstena landsarkiv, vol 1. 
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noga ta reda på kungens planer. ”Var så snäll och meddela mig om Kungen superar hos er 
mor i kväll. Om så är fallet, skicka mig listan med de inbjudna gästerna, om ni inte 
misstycker” bad hon till exempel sin väninna Sophie von Fersen, gift Piper, i en biljett.15 
 

HOVDAMERNAS VÄRDINNEROLL SOM POLITISK SANKTION 
Kungliga kvinnor förväntades bidra regelbundet till hovets umgängesliv. Charlotte och 
Sophia Albertina stöttade kungamakten genom att förmedla bilden av ett generöst och 
populärt hovliv. Det var en roll som de kunde uppfylla utan konkurrens eftersom 
drottningen inte var intresserad av umgänge i större sällskap. Drottning Sophia Magdalenas 
ovilja att agera värdinna besvärade hovlivet, i synnerhet när kungen var bortrest och det 
förutsattes att hon skulle ta vid i hans ställe. Hertiginnan framställde drottningens ovilja till 
samarbete som ett sätt att hämnas på sin make för upplevda oförrätter. Det var ett vapen 
som kungen stod maktlös inför. Eftersom etiketten föreskrev att det var hon som skulle 
öppna baler tillsammans med kungen, och en teaterföreställning inte kunde börja utan att 
drottningen var där, blev det ett kännbart irritationsmoment för hela hovet när Sophia 
Magdalena med flit kom försent.16  

Visiter var en så väsentlig del i elitens umgängesliv att det faktum att besöka någon – 
eller att underlåta det – i sig kunde uppfattas som en politisk handling. Den hemliga polisen 
rapporterade till kungen om vem som besökte vem, vilket blev en kartläggning av aktuella 
politiska fraktioner.17 Under den turbulenta riksdagen 1789 när greve von Fersen satt 
fängslad, framhöll hertiginnan med illa dold skadeglädje att 

 
det var ett segertåg för grevinnan von Fersen med det stora antal besök hon fick ta emot 
dessa dagar och det deltagande som allmänheten visade i hennes lidande, ty hennes hus 
var alltid fullt av folk. Man fick snarare intrycket att det var en mottagning vid hovet 
[cercle] än hemma hos en hustru till en offentlig förbrytare.18 

 

Hertiginnan och Sophia Albertina visade sitt missnöje över kungens handlande under 
riksdagen 1789 genom att sluta visa sig offentligt. ”Vi gick inte alls på teatern och gav inga 

                                                        
15 ”Faitte moi le plaisir ma chere Sophie de me dire si le Roi souppe chez votre mere ce soir si tant est je vous 
prie de m’envoyer si celas ne vous incomode point la liste de ceux qui y sont”, hertiginnan till Sophie von 
Fersen i biljett från 1782, Smärre enskilda arkiv, Stafsundsarkivet, RA, vol. 13. 
16 Journal, Lettre au mois de novembre 1783 s. 136–37; Lettre au mois d’avril 1784 s. 150; Lettre au mois de 
janvier 1786 s. 58–59; Lettre au mois de mars 1786 s. 62–65, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, 
Ericsbergsarkivet, RA, vol. 1.  
17 Polismästare Liljensparres rapporter till Gustaf III finns i Uppsala universitetsbibliotek, F504. Se referat av 
polisrapporterna i Nils Staf, Polisväsendet i Stockholm 1776–1850 (Stockholm 1950). Se även Lilti (2005) s. 13–
14, 63. 
18 ”le nombre de visitte que La Comtesse Fersen avoit eut chez elle pendant ces journée, et la pard que le 
public lui avoit temoignée sur son afliction car sa maison etoit toujours remplie de monde, et l’on pouvoit 
croire que cetoit plustot un Cercle, qu’une femme d’un criminel d’Etat, c’etoit son triomphe”, Journal, 
Lettre au mois de fevrier 1789 s. 344–345, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, Ericsbergsarkivet, RA, vol. 
2. 
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bjudningar utan levde i största avskildhet” skrev hertiginnan och påstod att drottning Sophia 
Magdalena bistod dem på samma sätt. 19 Charlottes väninnor följde hennes exempel. Gustaf 
III anklagade sin svägerska för att ha ställt sig i spetsen för ”ett helt garde som sätter sig över 
all auktoritet. De bemäktigar sig sinnena genom skönhet och behag och behärskar helt 
åsikter och intressen.”20 Kungen hämnades hertiginnans och hovdamernas bristande respekt 
genom att bannlysa Jeanna von Lantingshausen från hovet i februari 1790. Hertiginnan 
trotsade i sin tur kungens befallningar genom att stämma hemliga möten med Jeanna. Hon 
uppvaktade också Armfelt för att få honom att beveka kungen.21 
 

HERTIGINNANS INFLYTANDE ÖVER DE POLITISKA NÄTVERKEN 
Det krävdes goda relationer till tjänare och politiskt betydelsefulla män för att få tillgång till 
politiska nyheter. Att bygga upp detta förtroende var ett utdraget och mödosamt arbete. 
Genom bevarade korrespondenser kan man sluta sig till att hertiginnan förvaltade en 
inarbetad lojalitet omsorgsfullt. Hertiginnan hade långvariga vänskapsrelationer med Erik 
Ruuth, Rutger Macklier, Carl Göran Bonde, Jacob de la Gardie och Gustaf Adolf 
Reuterholm från 1780-talet och fram till sin död. Samtliga relationer utvecklades sannolikt 
framförallt genom hertigparets gemensamma frimurarsammankomster.22 Ordensnätverket 
överlappar de politiska fraktionerna och stärker tesen om hovets sällskapsliv som politisk 
plattform.  

Hertiginnan Charlotte gynnade flera ambitiösa män i deras karriärer. Det kanske 
tydligaste exemplet är baron Reuterholm, som hon efter Gustaf III:s död hjälpte till makten 
vid hertig Carls sida i förmyndarregeringen.23 I en biljett från 1791 bad hon Sophie att 
hjälpa henne att skriva ett introduktionsbrev åt Carl Brelin som skulle överlämnas till Axel 
von Fersen den yngre i Paris:  
 

Han har skrivit till mig för att få en referens att ge till Axel, men eftersom jag i det här 
fallet inte tror att min röst väger tungt, ber jag er, kära Sophie, att göra det i mitt ställe. 
Om ni själv inte har några invändningar; skulle ni vilja hälsa honom att jag har särskilt 

                                                        
19 “nous ne frequentames aucun Spectacle, notre porte etoit fermée pour toutte Sociéte et nous vecummes 
dans la plus grande retraitte”, Journal, Lettre au mois de fevrier 1789, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, 
Ericsbergsarkivet, RA, vol. 2 s. 345. Om drottningen, se Lettre au mois de mars 1789 s. 351. 
20 ”une espece de Corps au desus de touttes les puissances, et qui maitrisent les esprits par les liens des 
charmes et des Graces, domineroint dune maniere absolue sur les opignons et les interez”, Journal, Lettre au 
mois de fevrier 1790 s. 574, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, Ericsbergsarkivet, RA, vol. 2. 
21 Om denna episod, se Carl Carlson Bonde (red.), Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok 3 (Stockholm 1907) s. 
232, 237–245 och där anförda referenser. Att hertiginnan stämde hemliga möten med Jeanna och uppvaktade 
Armfelt framgår av en samling odaterade biljetter i Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 27. 
22 Om hertigparets frimurarsammankomster, se Hans Berg, Dan Eklund & Sten Svensson (reds.), Hertig Carl 
och det svenska frimureriet (Uppsala 2010). 
23 Martin Nylund, G.A. Reuterholm under förmyndaretiden 1792–1796 (Uppsala 1917) s. 7.  
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intresse av den här unge mannen eftersom han varit hertigens adjutant, att han är snäll 
och att jag, såvitt jag känner honom, tror att Axel skulle kunna bli nöjd med honom.24 
 

Carl Brelin hade några år tidigare varit ombord på flottan som hertigens adjutant. Han hade 
då fört en detaljerad journal över krigshändelserna, bitvis skriven med osynligt bläck, som 
han skickade till hertiginnan.25 Relationen med Brelin uppvisar ett mönster av socialt utbyte 
som var karakteristisk för 1700-talets politiska system. 26  

Hertiginnan stöttade Adolf Ludvig Stierneld i hans roll som oppositionsledare under 
åren 1788–89. Kungen straffade honom för detta med en längre fängelsevistelse på 
Carlstens fästning i Bohuslän. I september 1789 berättade Charlotte att Magnus Fredrik 
Brahe och Rutger Macklier, Stiernelds vänner i oppositionen, hade besökt henne för att hon 
skulle bistå dem i strävan att Stierneld skulle slippa ur den hälsovådliga fängelsevistelsen 
långt från huvudstaden. Hon berättade för Sophie:  

 
Jag ansåg inte att jag borde neka deras anhållan om att försöka få Stierneld flyttad. 
Eftersom jag redan i somras hade talat med Armfelt i denna sak, hyste de tilltro till mig. 
Jag har skrivit till Armfelt och skickar brevet med hans fru på tisdag. Jag känner mig 
förvissad om Kungens godhet. Hans välvilja hoppas jag kommer att hindra honom från 
att bli arg på mig när han får veta att jag engagerar mig i Stiernelds sak. Om jag inte 
lyckas i min föresats har jag åtminstone gjort min plikt, ty jag anser det vara min 
skyldighet att hjälpa en man som jag har känt så länge och som jag värdesätter. En kvinna 
kan ha medkänsla och mitt hjärta bör inte vara stängt för dess röst. Jag har visat brevet 
för Macklier och behåller en kopia av det. 27 
 

Hertiginnans skyddade position som kungens svägerska gjorde att hon kunde be om 
särskilda favörer från honom. Men hon verkar inte ha känt sig helt säker på hur Gustaf III 
skulle agera på hennes anhållan. Hon försvarade sin inblandning med argument om sin 
kvinnliga plikt och den långa vänskapen med Stierneld. Hennes vilja att rättfärdiga sitt eget 

                                                        
24 ”il m’a ecrit pour me prier de le recommander à axel, mais comme je ne supose point que mon influence 
puisse être de quelque poix je vous prie ma chere Sophie de le faire à ma place, et si vous voulez allors dire 
que je m’interesse à ce jeune homme puisquil à été aide de Camp du Duc quil est doux enfin que je supose 
autems que je le connois quil pouras être content de lui celas dependras de vous”, hertiginnan till Sophie von 
Fersen i biljett från 1791, Smärre enskilda arkiv, Stafsundsarkivet, RA, vol. 15. 
25 Denna dagbok finns bevarad i Kungliga arkiv, RA, vol. 279. Hertiginnan kommenterar att Brelin ”me doit 
quelque reconnaissance”, Journal, Lettre au mois de janvier 1790, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, 
Ericsbergsarkivet, RA, vol. 2 s. 568. 
26 Winton (2006) s. 33–34. 
27 ”Je n’ai pas crus devoir me refuser à leurs prieres pour m’employer pour Stierneld afin qu’on le transporte 
Comme, j’avoit deja cet Ete parlé à Armfeldt à ce sujet il ont eut la Confiance en moi cette fois ci j’ai écris à 
Armfeldt et j’enverrais la Lettre par sa femme mardi, comme je connais la Bonte du Roi j’espere que lorsqu’il 
sauras que je m’interesse pour Stierneld pour humanite qu’il ne m’en voudras point, mais en tout cas si je ne 
reusit pas dans ma priere j’aurais aumoin fait mon devoir car je regarde comme tel de pouvoir aider un home 
avec lequel j’ai de tout tems été liée et que j’estime, d’ailleur une femme peut avoir des sentimens 
d’humainte et mon Cœur ne sauras ce fermer à sa voix; j’ai montré ma Lettre à macklier avant que de 
l’envoyer et j’en garde une copie”, hertiginnan till Sophie von Fersen 27/9 1789, BXXV:a, Löfstadsarkivet, 
Vadstena landsarkiv, vol 1. 



 
 
 
 
 

7 

handlande tyder på att uppdraget var känsligt. Mycket torde ha stått på spel för henne 
personligen: såväl hennes trovärdighet inför Stiernelds vänner i oppositionen som 
lojaliteten mot en vän och politiskt allierad i nöd.  

Även Sophies far greve von Fersen fick sitta ett par månader i arrest under riksdagen 
1789. Charlotte bistod då familjen von Fersen på flera sätt. Hon förmedlade nyheter så att 
Sophie och hennes familj skulle vara förberedda på riksdagens avgörande ögonblick. Hon 
fick också hertigen och Erik Ruuth att plädera för greve von Fersens sak hos kungen, vilket 
så småningom ledde till att han fick träffa sin maka och döttrar. Greven passade då på att 
smuggla ut biljetter till de övriga medlemmarna i oppositionen, gömda i bröd och 
överlämnade med dottern Hedda.28  

I det här fallet, liksom tidigare med Jeanna von Lantingshausen, var biståndet till 
väninnor som hamnat i konflikt inte någon givet osjälvisk handling från hertiginnans sida. 
Genom att vara behjälplig stärkte hon sin egen ställning. I kommunikationen med Jeanna 
och Sophie är det tydligt att hertiginnan hade förväntningar på väninnornas absoluta lojalitet 
och på att få inflytande över deras beslut.29  

Det var alltså inte bara relationerna till män som var politiskt betydelsefulla, utan mina 
exempel har visat att kvinnorna vid hovet självständigt kunde samla sig politiskt. Hovets 
organisation möjliggjorde för hertiginnan, i egenskap av ledare för ett hov, att påverka 
formeringen av dessa relationer. Genom tjänstetillsättningar i sitt eget hov kunde 
hertiginnan stärka de personliga banden till utvalda personer, vilket påverkade 
sammanhållningen i de aristokratiska släktkretsarna.30 Hovdamerna utgjorde sin kungliga 
arbetsgivares närmaste umgänge eller utgjorde en institutionalisering av en redan etablerad 
vänskap, som i fallet med Sophie von Fersen.31  

För unga aristokratiska kvinnor var hovtjänsten en äktenskapsmarknad.  Traditionsenligt 
ordnade den kungliga damen bröllopet åt sin hovfröken – och i många fall kunde hon säkert 
påverka valet av äktenskapspartner. 32  Samtidigt som hertiginnan arbetade för att få 
Stierneld ur fängelset uppmuntrade hon ett fördelaktigt giftermål för honom med sin egen 
favorithovfröken Charlotte Gyldenstolpe, också hon politiskt involverad i oppositionen. 

                                                        
28 Carl Forsstrand, Konung och adel: minnen och anteckningar från Gustaf III:s Stockholm (Stockholm 1914) s. 43. 
29 Detta framgår av hertiginnans brev i Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 27 och i Smärre enskilda arkiv, 
Stafsundsarkivet, RA, vol. 15. 
30 Om hertiginnans makt över tjänstetillsättningar, se till exempel hertiginnan till Sophie von Fersen 15/8 
1780, BXXV:a, Löfstadsarkivet, Vadstena landsarkiv, vol. 1; till Jeanna von Lantingshausen 7 och 18/8 1790, 
Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 24. 
31 Om hur Sophie von Fersen blev hertiginnans hovmästarinna, se framförallt Portrait et destinée malheureuse 
de mon amie, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, Ericsbergsarkivet, vol. 15.  
32 Se Johanna Ilmakunnas, ”Hovets damer i 1700-talets Sverige”, Historiska och litteraturhistoriska studier. 
2007(82), s. 17–47; Jessica Parland-von Essen, ”Adelsdöttrarnas adolescens 1780-1799: från flicka till fröken 
och fru”, Historisk tidskrift för Finland 2001 (86) s. 221–237. 
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Giftermålet föregicks av en längre hemlig förlovning under hans fängelsetid. 33  Efter 
krigsslutet 1790 kunde hertiginnan äntligen hålla bröllop för Stierneld och Charlotte 
Gyldenstolpe på Karlbergs slott. Till hennes stora glädje var både kungen och drottningen 
närvarande. Fred hade slutits mellan Sverige och Ryssland, och tillfälligt mellan Gustaf III 
och hans kritiker.34  

 
GODA RELATIONER NYCKELN TILL POLITISK KUNSKAP 

Kriget mot Ryssland bröt ut i juni 1788. Under sin frånvaro i fält gav Gustaf III hertiginnan 
i uppdrag att vara spindeln i nätet vid informationsförmedlingen i Stockholm.35 Hertiginnan 
brevväxlade även med hertigen som befann sig vid flottbasen i Karlskrona. Hon försäkrade 
maken att han kunde vara lugnt förvissad om att det var hon som förmedlade säker 
information: ”jag har utmärkta medel att nå sanningen och jag utmanar vem som helst som 
försöker föra mig bakom ljuset, jag har stor användning för era nycklar [Clefs]”.36  

För att fullgöra sitt uppdrag gentemot kungen och hertigen vårdade hertiginnan sina 
relationer till män i kungens innersta krets. Det innebar att hon var tvungen att övervinna 
sin personliga motvilja mot vissa personer, som i fallen Erik Ruuth och Gustaf Mauritz 
Armfelt, vilka båda ingick i kungens hemliga krigsråd.37 Hon skrev till exempel i en biljett 
till Ruuth i augusti 1789: 

 
Jag har fått reda på att det kom en kurir igår och ber er underrätta mig om innehållet, 
särskilt om det är av intresse […] Jag tillstår att jag är mycket spänd på nyheter från 
kriget, ty jag är alltför god svenska för att inte hysa det livligaste intresse för vår armés 
segrar. Baron Armfelt har hittills haft vänligheten att hålla mig underrättad, men 
eftersom han för närvarande inte är i Stockholm, hoppas jag att ni, med hänvisning till 
vår gamla bekantskap, kommer att förmedla nyheter till mig i hans ställe.38 

                                                        
33 Hertiginnan till Sophie von Fersen 15/7 1790, Stafsundsarkivet, Smärre enskilda arkiv, RA, vol. 15; till 
Gustaf Adolf Reuterholm 21/5 1790, Reuterholm-Ädelgrenska samlingen, RA, vol. 27.  
34 Hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 4/9 1790, Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 24. 
35 Hertiginnan till Erik Ruuth i biljett märkt ”no 18”, E5215, RA: ”Comme j’ai un ordre de la pard du Roi 
depuis le jour de son depard pour les Couriers que je dois lui envoyée ayant La Correspondance du Roi avec 
certaine personne qui doit passe par moi […].” Se även hertiginnan till Sophie von Fersen 21/9 1788, Smärre 
enskilda arkiv, Stafsundsarkivet, RA, vol. 15. 
36 ”j’ai un moyen exelent pour savoir la verite et je defie qui que ce soit de me trompée vos Clefs m’y sont 
d’une grande utilite”, hertiginnan till Carl 31/5 1789, Carl XIII:s samling, Ericsbergsarkivet, RA. 
37 Erik Ruuth var ansvarig för finansieringen av det ryska kriget. Han var hertigens stallmästare och tog hand 
om hertiginnans privata affärer (vilket framgår av deras korrespondens i E5215, RA). Hertiginnan kom på 
kant med Ruuth efter att han hade tagit kungens parti under riksdagen. Kungagunstlingen Armfelt hade 
hertiginnan av samma anledning svårt att fördra. Se Journal, Lettre au mois de mai 1789 s. 455 (om Armfelt) 
och Lettre au mois de juin 1789 s. 457–58 (om Ruuth), Hedvig Elisabeth Charlottas samling, 
Ericsbergsarkivet, RA, vol. 2.   
38 “Ayant sue monsieur le Baron qu’il est arrivée un Courier hier, je vous prierais d’avoir la Complaisance de 
me mander des nouvelles s’il y en à surtout d’interessantes […] j’avoue que je suis tres inquette sur ce qui 
peu regarder l’armée, trop bonne Suedoise pour ne point prendre une vive pard à nos succes […] le Baron 
armfeldt à eut jusqu ici la Complaisance de m’instruire sur les événement mais Comme je sais qu’il est absent 



 
 
 
 
 

9 

 

Hertiginnan bygger upp sin trovärdighet inför Ruuth genom att visa sig insatt i ärendena, i 
det här fallet genom att visa sig känna till att det har anlänt en kurir till Stockholm. Hon 
hänvisar till sin förment goda relation med Armfelt för att få Ruuth att fortsätta förmedla 
nyheter till henne. Hon framhåller även sina personliga företräden: pålitlighet och 
patriotism.39 

Samtidigt som hertiginnan bistod kungen i krigföringen agerade hon enligt sin egen 
politiska agenda. Hennes kritik mot kungen växte under krigets gång och under riksdagen 
1789. Eftersom en stor del av korrespondensen från den här perioden finns bevarad, går 
det att följa hennes dubbelspel. En del av informationen som hon fick av Ruuth och Armfelt 
förde hon vidare till Gustaf Adolf Reuterholm som hade fått respengar från Gustaf III efter 
sin medverkan i oppositionen under riksdagen.40  Under hösten 1789 planerade hertiginnan 
och Reuterholm att sätta hertigen på tronen i kungens ställe. Hon bevakade 
händelseutvecklingen i Stockholm för att invänta rätt tillfälle att iscensätta en kupp mot 
Gustaf III. I oktober skrev hon till Reuterholm (med kodord i form av blomnamn):  

 
Jag förstår ert brev till fullo, men hoppas att ni vill tillmötesgå mig genom att inte 
avslöja för anemonen 29 [hertigen] vad det rör sig om, hyacinten [hertiginnan] kräver 
det. […] När ranunkeln 34 [Reuterholm] och anemonen 29 återförenas borde stunden 
vara inne. Men det verkar som om den är bra avlägsen ännu, och det man trodde om la 
grande nivette 26 [kungen] också bra avlägset, men man får lita till Försynen och hoppas 
att +53 [den gode Guden] kommer att vara oss behjälplig när det är dags.41  
 

Källorna avslöjar inte vad hertiginnan och Reuterholm konkret planerade, men man anar 
att det på något sätt handlade om att driva hertigen till handling mot sin bror.  
 

STRATEGIER FÖR ATT FÖRMEDLA POLITISK INFORMATION 
Hertiginnan uppger att man vid hovet misstänkte henne för att föra vidare statshemligheter. 
Man övervakade hennes korrespondens för att den potentiellt kunde innehålla politiskt 

                                                                                                                                                        
de Stockholm, j’espère monsieur le Baron que lorsqu il arriveras des nouvelles vous voudrez par ancienne 
connaissance bien vouloir m’en faire pard”, hertiginnan till Ruuth i biljett märkt ”Bref af 4/8 89”, E5215, RA. 
39 Hertiginnan skriver till Ruuth i biljett märkt ”no 26, à 4 heure ce Jeudy” att ”vous connaissée ma discretion, 
et l’interez sensible que j’ai toujours prit au bien d’un païs que je regarde comme ma patrie”, E5215, RA. 
40 Kari Tarkiainen, ”Gustaf Adolf Reuterholm”, i Bertil Boëthius & Göran Nilzén (red.), Svenskt biografiskt 
lexikon, vol. 30 (Stockholm 2000) s. 45. Reuterholms ställningstagande vid tiden för riksdagen 1789 är dock 
oklar. De pengar Reuterholm fick till resan kan också uppfattas som en lön för det stöd som han skänkt 
kungen genom att få hertigen att offentligt uttrycka sitt stöd för Förenings- och säkerhetsakten (jämför 
Nylund 1917 s. 1–3).  
41 ”J’ai parfaittement comprit votre Lettre, mais vous me ferez grand plaisir de ne rien dire à L’annemone 29. 
de quoi il est question, L’Yhacinthe l’exige absolument [---] quand la Renoncule 34. et L’annemone 29. ce 
rejoindrons, il est allors à croire que ce ceras le moment il parait jusqu’apresent que ce tems et bien éloigné, 
et que ce qui avoit été crues au sujet de La grande Nivette 26 et bien éloignée encore, il faut sen remettre à la 
Providence et esperer que +53 nous ceras propice quand il en ceras tems”, hertiginnan till Gustaf Adolf 
Reuterholm 4/10 1789, Reuterholm-Ädelgrenska samlingen, RA, vol. 27.  
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sprängstoff.42 Hertiginnan hade därför flera strategier för att försäkra sig om att hennes 
information nådde mottagaren utan omvägar eller otillbörlig insyn. För att undvika att 
innehållet i breven avslöjades kunde hertiginnan skriva känslig information i chiffer, med 
kodord som ovan i brevet till Reuterholm, eller med osynligt bläck. Hon verkar också ha 
haft dubbel postgång: en med den officiella hållningen som hon skickade med posten samt 
en med hemlig information som förmedlades diskret via ombud.43  

Rutinerna för brevskrivning, umgängesliv och ärenden var noga uttänkta för att passa 
postdagarna. Eftersom brevförmedlingen tog några dagar bemödade sig hertiginnan i 
skrivögonblicket om att mottagaren skulle få så aktuella nyheter som möjligt. Breven borde 
inte heller ligga för länge på postkontoret, eftersom man då kunde hinna kopiera dem. 
Hertiginnan lugnade till exempel sin väninna Jeanna genom att försäkra att ”eftersom jag 
skickar mina brev med en av mina egna tjänare precis innan posten ska avgå från 
Stockholm, och att man överlämnar era i samma stund som de anländer, är vi helt 
trygga”.44 Överhuvudtaget verkar man hellre ha anförtrott brev till en pålitlig tjänare eller 
till vänner och bekanta på resande fot än att skicka dem med den reguljära posten. Under 
det ryska kriget skickade hertiginnan sitt tjänstefolk som kurirer över hela riket, något hon 
föredrog fast det kunde ta flera veckor innan de kom tillbaka.45 

Det allra bästa var förstås att kunna föra känsliga samtal vid ett personligt samtal, så att 
man slapp kommunicera skriftligt. Under krigsåren 1788–90 fick hertiginnan tillåtelse att 
bo på kungens slott Karlberg för att ha nära in till staden och postcentralen.46 Hon skrev 
belåtet till Jeanna att ”jag har inte varit ensam en enda dag […] Fördelen med att vara på 
Karlberg är att man befinner sig på landet samtidigt som man kan umgås med det bästa 
sällskapet från staden.”47 Karlberg låg lämpligt vid landsvägen norrut från Stockholm, inte 
ens en mil från Ulriksdal där drottningen bodde. De kungliga damernas respektive hov 
kunde besöka varandra för informationsutbyte över en förmiddag, liksom personer som var 

                                                        
42 Se till exempel hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 7/8 1790, Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 
24. Se även Göran Behre, ”Postspionaget under 1700-talet”, Scandia 29 (1963):2 s 318. 
43 Jämför till exempel två brev från hertiginnan till Reuterholm 16/6 1789, Reuterholm-Ädelgrenska 
samlingen, RA, vol. 27. 
44 ”comme j’envoye les miennes avec un de mes gens au moment que la poste doit partir de Stockholm et que 
l’on me remet les votres dans l’instans même qu’elle arrive au même endroit, nous avons toutte sureté”, 
hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 7/8 1786, Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 24. 
45 Se till exempel hertiginnan till Ruuth i biljett märkt ” no 18”, E5215, RA; hertiginnan till Carl 31/5 1789, 
Carl XIII:s samling, Ericsbergsarkivet, RA.  
46 Hertiginnan till Ruuth i biljett märkt ” no 10”, E5215, RA. 
47 “enfin je n’ai point été un seul jour sans avoir de la Sociéte […] ce qui est un grand agrement quand l’on est 
à Carlberg car lon est à la Campagne en jouissant de la meilleure Sociéte de la ville,” hertiginnan till Jeanna 
von Lantingshausen 9/6 1790, Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 24. I vanliga fall tillbringade hertiginnan 
sommarhalvåret på sitt eget slott Rosersberg utanför Sigtuna. 
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på genomresa i Stockholm. När kungen var hemma från kriget var sällskapslivet förlagt till 
Drottningholm, dit hertiginnan kunde åka från Karlberg över dagen.48 
 

ELITKVINNOR & DIPLOMATISKA FÖRBINDELSER 
Att bli stadig gäst på de kungliga kvinnornas bjudningar var nyckeln till kontakt med 
maktens centrum. Det var en uppenbar fördel för personer med diplomatiska ambitioner.49 
När staden fylldes av utländska krigsfångar i samband med krigsslutet i augusti 1790, fick 
hertiginnan flera inbjudningar att administrera. Hertiginnan hade fått i uppdrag av sin make 
att ta sig an en av dem, en herr Selhorst som hade åberopat hertiginnans vänskap med sin 
far för att kunna träffa sin familj. Hon skrev till Erik Ruuth med förhoppningen att han vid 
ett personligt möte skulle kunna förmås att hjälpa krigsfången: 

 
Herr Baron, jag har fått ett rekommendationsbrev av hertigen som rör en av de ryska 
krigsfångarna, holsteinaren Selhorst, vars far jag tror mig vara bekant med. Jag skulle 
vilja tala med er om honom. Han uppger att han önskar få tillåtelse att resa iväg några 
veckor för att återse sin familj. Hertigen ber mig i sitt brev att ta mig an honom för att 
uppbära en sådan tillåtelse från regeringen. Jag har ännu inte träffat honom själv, men 
han ska snart presenteras för mig. Jag tänker bjuda honom på middag på Karlberg på 
torsdag och jag önskar att ni också kommer dit så att jag kan tala om honom med er.50  

 
Adliga krigsfångar verkar ha betraktats som ett intressant tillskott till sällskapslivet. De 
mottogs vid hovet som andra utländska besökare.51 Charlotte, som delade holsteinskt 
ursprung med denna krigsfånge, var bara femton år när hon lämnade sitt hemland för att bli 
svensk hertiginna. Men släktförbindelser i flera generationer var tydligen ett tillräckligt 
starkt motiv att åberopa bistånd. 

                                                        
48 Hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 10/7 1788 och 8/9 1788, Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 
24.  
49  Det förväntades att utländska sändebud visade hovets damer särskild uppmärksamhet. Hertiginnan 
kommenterade till exempel den engelske ambassadören Liston såhär: ”je ne sais ce quil à fait vis à vis des 
autres Cours mais vis à vis de la mienne la politesse à été observée par lui; il à demandé à faire connaissance 
avec les Dames et a prié le baron Klinspor de lui permettre de le charger pour elle de ces vœux à cet egard, 
celas est polie et l’on ne peu pas ce plaindre de lui”, hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 24/8 1789, 
Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 24. Se även Norrhem (2007) s. 91. 
50 “ayant recue monsieur le Baron une Lettre de recommendation de la pard du Duc pour un des prisonnier 
Russe nommée Selhorst qui est Holsteinois, et donc je crois connoitre le Pere je desirerais pouvoir vous 
parler à son sujet; je crois quil desirerais sur sa parole pouvoir faire une apsence de quelque Semaine pour 
revoir sa famillie le Duc ma prie dans sa Lettre que je doit minteresser pour lui aupres de vous au cas que la 
Regence puisse lui donner une pareillie permission, je ne l’ai pas vue encore mais il me seras presente aujourd 
hui, et comme je compte le prier de Venir diner chez moi Jeudy je desirerais Monsieur le B: que vous 
voudriez venir diner ce jour à Carlberg pour que je vous puisse vous parler à son sujet”, hertiginnan till Erik 
Ruuth 17/8 1790, E5215, RA. Se även hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 16/8 1790, Rålambska 
stiftelsens arkiv, RA, vol. 24. 
51 Se även Kirsi Vainio-Korhonen, Sophie Creutz och hennes tid: adelsliv i 1700-talets Finland (Helsingfors 2011) 
s. 114–124. 
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Sommaren efter, i juli 1791, berättade hertiginnan självmedvetet för Sophie von Fersen 
om grevinnan Saint Priests besök i Stockholm: 

 
Hon har frågat mycket efter er och undrat när ni kommer till Stockholm då hon vill 
träffa er. Jag visade henne ert porträtt och vi talade mycket om er och om Axel [Sophies 
bror], som hon var mycket intresserad av. Hon verkar vilja knyta an till allt som rör 
mig, för det är särskilt personer från mitt hov som hon vill lära känna. Hon har för 
övrigt esprit och ett ledigt sätt. Jag tror emellertid att hon är rätt intrigant, ty när hon 
talar om revolutionen låter det som om hon hade varit rådgivare i de allra hemligaste 
överläggningar.52 

 
Hertiginnans brev visar hur Wilhelmine Saint Priest gick tillväga för att vinna hennes 
sympati. Grevinnan tillskansade sig Charlottes förtroende genom att hysa intresse för 
hennes vänner och visa sig förtrogen med detaljer i deras personliga liv. Hon framhöll sin 
närhet till maktens centrum i syfte att verka betydelsefull.  

Den franske ambassadörens dotter Camille du Bois de la Motte var under sin tid i 
Sverige 1783–1789 Sophies och Charlottes gemensamma väninna. Camille tycks ha 
fungerat som sin fars sekreterare och som värdinna på hans bjudningar under hans 
tjänstgöring i Berlin, Stockholm och senare i Madrid. Hon umgicks flitigt med de andra 
utländska sändebuden i Stockholm och satt därmed på kontakter som var högintressanta för 
hertiginnan. På samma sätt måste Camilles otvungna umgänge med damerna vid det 
svenska hovet ha varit ovärderligt för hennes far. Men vänskapen var inte okomplicerad. 
Adolf Fredrik Munck, kungens vän och regeringsmedlem, skapade obehag för hertiginnan 
under det ryska kriget genom att sprida ut rykten om att Frankrike via dem fick reda på de 
svenska krigsplanerna. 53 Hertiginnan förnekade det, men det kanske inte var helt långt från 
sanningen. 

Samtidigt kunde Gustaf III dra fördel av Charlottes och Camilles nära relation för att få 
till stånd en diplomatisk förhandling. Kriget mot Ryssland hade brutit försvarsalliansen med 
Frankrike, vilket gjorde de svensk-franska förbindelserna minst sagt spända under 1788. 
Vid en mindre supé på Drottningholm, under ett kort besök i Stockholm, bad Gustaf III 

                                                        
52 ”elle m’a demandée beaucoup de vos nouvelle, et quand vous viendriez à Stockholm elle parait desiré de 
vous voir je lui est montré votre portrait enfin nous avont beaucoup causée sur vous et sur axel auquel elle 
s’interesse vivement il parait quelle veuillie s’attacher ici à tout ce qui m’entoure ce sont surtout ceux qui 
sont à moi quelle recherche, elle est dallieurs fort naturelle, à de L’esprit mais je ne sais je la crois un peu 
intriguante car à l’entendre parler de la Revolution, elle parait comme si elle avoit été des Conseils les plus 
Secrets”, hertiginnan till Sophie von Fersen märkt ”Lundi matin à 9. Heure [25/7 1791]”, Smärre enskilda 
arkiv, Stafsundsarkivet, RA, vol. 15. Se även hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 8/7 1791, Rålambska 
stiftelsens arkiv, RA, vol. 25. 
53 ”Munck qui cherche à faire toutte les tracasseries imaginable, dit que c’étoit moi qui divulgoit le mauvais 
état de la Flotte, car je montroit touttes mes Lettres à la marquise qui ensuitte rependoit les nouvelles dans le 
Corps diplomatique”, Journal, Lettre au mois de juillet 1789, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, 
Ericsbergsarkivet, RA, vol. 2 s. 465. 
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hertiginnan om att ordna ett möte med den franske ambassadören. Han förlade det till 
dagen därpå i Karlbergs slottspark, där Charlotte och Camille bodde under 
sommarhalvåret. Det verkar som om det var dottern och inte ambassadören själv som förde 
samtalet med den svenske kungen. Charlotte berättar: ”Eftersom kungen skulle resa kom 
man överens om att upprätta en regelbunden korrespondens mellan honom och 
ambassadören. För att göra den så säker och hemlig som möjligt, skulle jag förmedla 
breven.”54 Den franske ambassadören var uppenbarligen nöjd med hertiginnans medverkan. 
Vid ett besök hos sin dotter på Karlberg bad han henne att skriva till kungen i diplomatiska 
ärenden å hans vägnar. Charlotte värjde sig emellertid mot ambassadörens anhållan:  

 
Eftersom jag inte tycker om att blanda mig i angelägenheter av så här stor vikt på egen 
hand, där ett ord kan vara avgörande för budskapet, beslöt jag när jag antog 
förmedlingen av breven att begränsa mig till att endast vara mellanhand, utan att blanda 
mig i brevens innehåll. […] Eftersom Kungen sällan eller aldrig är uppriktig och 
ambassadören, som visserligen är skicklig men långsam och envis gällande sina idéer, 
föredrog jag att vara försiktig och be ambassadören skriva till Kungen själv.55 

 
Hertiginnan anförde personliga skäl – inte generella eller strukturella begränsningar – för 
sitt avvisande av möjligheten att agera självständigt i ett diplomatiskt ärende. 
 

 
*** 

 

Den här artikeln har argumenterat för att en betydelsefull del av den politiska formeringen 
vid det gustavianska hovet skedde i informella sociala sammanhang enligt en modell som jag 
kallar hovpolitik. De verktyg som hertiginnan använde var inte nödvändigtvis könsspecifika, 
utan ingick i ett system till vilket både kvinnor och män bidrog. Emellertid går det givetvis 
inte att bortse från att en viktig skillnad mellan könen var att männen även kunde beträda de 
formella politiska arenorna. 

Exemplen har visat på det könsblandade sällskapslivet som väsentligt för dessa kvinnors 
politiska formering. Hertiginnan försäkrade sig om inflytelserika mäns förtroende och drog 

                                                        
54 ”Comme le Roi devoit partir il fut convenue qu’il y aurais une Correspondance reglée entre lui et 
l’ambassadeur, et pour qu’elle fut d’autems plus sure et plus secrette ce cerais moi qui me chargerais des 
Lettres reciproque”, Journal, Lettre au mois de septembre 1788 s. 118, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, 
Ericsbergsarkivet, RA, vol. 2. 
55 “comme je n’aime guerre à me meler directement des choses de cette Consequences ou un seul mot 
pouvoit faire une difference tottale, qu’en récévant, la Commission de cette Correspondance, j’avoit resolue 
moi même de remettre les Lettres sans y prendre autrement pard, puisque je craignoit surtout ayant une fois 
une commission on m’en chargerais plus souvent, que le Roi rarement ou jamais ne marche sincerement, que 
l’ambassadeur est d’un entetement incroyable un Brave homme au reste mais lent, est entichée de ces idée, je 
crut plus prudent de le prier d’écrire lui même”, Journal, Lettre au mois de septembre 1788 s. 120, Hedvig 
Elisabeth Charlottas samling, Ericsbergsarkivet, RA, vol. 2. Se även Lettre au mois d’aout 1788 s 104. 
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fördel av deras ställning. Men relationerna kvinnorna emellan spelade också stor roll för 
hennes politiska självförtroende. Hertiginnans aktiva agerande när väninnan Jeanna 
förvisades från hovet tyder på en stark inbördes lojalitet hovdamer emellan. När Sophia 
Albertina och hertiginnan slutade ge bjudningar 1789, använde de en förväntad kvinnlig roll 
som värdinna som politiskt verktyg mot kungen.  

Hovdamerna mobiliserade med andra ord skickligt sitt politiska engagemang inom 
ramen för de sociala strukturerna. En liknande balans mellan accepterat och otillbörligt 
beteende upprättade hertiginnan i sin roll som informationsförmedlare under det ryska 
kriget. Gentemot kungen och regeringen framhöll hertiginnan sina patriotiska syften. Men 
hon använde sin insyn för att driva egna politiska mål – så långt som till att planera en kupp 
för att försöka göra sin egen make till regent. 

Att kvinnliga släktingar till manliga politiker fungerade som rådgivare och hjälpte dem 
att bedöma ett politiskt läge är väl belagt i tidigare forskning som jag presenterade 
inledningsvis. Denna roll har emellertid omtalats som en begränsning: kvinnor kunde 
endast sprida informationen, inte besluta något själva, och de kunde bara agera i mäns 
frånvaro. Men i praktiken innebar det att kvinnor måste vara lika insatta som män i det 
politiska spelet – annars kunde de ju inte företräda män på ett effektivt sätt.56 Ser man till 
enskilda fall blir det också uppenbart att gränserna mellan att förmedla, medla eller att 
faktiskt skapa en politisk nyhet kan vara svåra att dra. I och med att elitkvinnorna bistod 
manliga makthavare, satt de på en stor makt över ärendets beredning. Ett referat av en 
händelse bestod i själva verket av en tolkning och ett urval av detaljer i ett skeende. Det var 
information som kunde vara avgörande för utfallet av en politisk aktion. Med stöd i 
anglosaxisk forskning vill jag även betona informationscirkulationen som en statushöjande 
verksamhet i sig. Att vara underrättad, eller låta påskina att man var det, var ett sätt att 
utöva inflytande eftersom det visade på närhet till makten.57 Både grevinnan Saint Priest 
och hertiginnan använde denna strategi för att skaffa sig politisk auktoritet – en position 
som i sig bäddade för att få mer information.  

I ett större sammanhang har den här undersökningen ställt frågan om det politiska livets, 
med andra ord offentlighetens, gränser. När fattades egentligen ett politiskt beslut? Vilka 
aktörer bör anses ha haft politisk betydelse? Vilka handlingar var laddade med politisk 
innebörd? Skillnaden mellan om en handling var privat, personlig eller politisk berodde på i 
vilken situation, av vem och i vilket syfte som den utfördes. Det var givetvis en fråga om 
kön, men också om social ställning och närhet till monarken. Det medför inte att 
betydelsen av riksdagsbeslut, regeringsöverläggningar eller lokala politiska arenor 
bagatelliseras. Istället har jag genom att undersöka hovpolitikens mekanismer velat tillfoga 

                                                        
56 Se även Chalus (2005) s. 146. 
57 Chalus (2000) s. 677. 
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ett perspektiv som synliggör elitkvinnors politiska roll kring sekelskiftet 1800. De 
gustavianska hovdamerna bör ha en given plats i den politiska analysen, så given som de 
själva uppfattade den.  
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I februari 1790 gick nyheten som en löpeld inom Stockholms hovkretsar: Gustav 
III hade från hovet förvisat grevinnan Jeanna von Lantingshausen, väninna till 
hans syster Sophia Albertina och till hans svägerska Hedvig Elisabeth Charlotte. 
Det var bestraffningen för att väninnornas tidigare förtrolighet med kungen hade 
förbytts i högljutt missnöje med hans politik. Efter den turbulenta riksdagen 
år 1789, då kungen hade kört över adelsståndet och gjort sig enväldig, hade det 
uppstått en brytning vid hovet. Hovets damer ställde sig i spetsen för motståndet 
mot kungen. Gustav III fruktade att oron skulle sprida sig vidare inom hovet och 
beslöt därför att avskilja grevinnan von Lantingshausen från hennes umgänge med 
prinsessorna.1 Kungens syster Sophia Albertina rapporterade om hans detaljerade 
förbud i ett brev till en väninna (ursprungligen på franska):

Hon får inte gå till något ställe som anses tillhöra borgen. Följaktligen får hon aldrig be-
söka slottet eller mitt hem, gå på teatern eller promenera i Kungsträdgården, Djurgården 
eller vid Karlberg. Hon får överhuvudtaget inte besöka mig eller hertiginnan, inte ens 
på landet. Hon får varken gå på Börsen, på någon föreställning eller på Stenborgs teater 
– eller på något annat ställe där hon kan träffa Kungen.2

Prinsessan Sophia Albertinas uppräkning illustrerar det gustavianska hovet som 
en rumsligt förankrad grupp med ständigt politiska dimensioner. För att avväpna 
grevinnan politiskt behövde Gustav III neka henne tillträde till en rad platser 
utöver de kungliga bostäderna. De platser som nämns här är även exempel på de 
fashionabla sysselsättningar som har lyfts fram av den internationella 1700-tals-
forskningen: teatern, promenaden och assembléerna på Börsen. Det var aktiviteter 
som sägs ha utspelat sig på nya offentliga arenor som konkurrerade med hovets 
representativa offentlighet. Umgänget var fortfarande socialt exklusivt, men upp-
förande och utseende hade en förment större betydelse för social urskiljning än 
börd. 
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Svensk forskning har tidigare utforskat det gustavianska hovet och staden ur 
enskilda aspekter. Opera- och teaterlivet har skildrats som Gustav III:s personliga 
maktinstrument och som förelöpare till 1800-talets statliga kulturinstitutioner.3 
Forskningen om Stockholm, som har fokuserat på övergripande ekonomiska och 
sociala aspekter, har beskrivit en huvudstad i stagnation under den här perioden: 
Befolkningen ökade knappt, byggverksamheten och den industriella utvecklingen 
gick på sparlåga.4 Vardagen vid hovet har emellertid inte tidigare studerats på ett 
systematiskt vis.5

I den här artikeln vill jag emellertid, med stöd framförallt i ett nyare interna-
tionellt forskningsläge som jag kommer att presentera längre fram, argumentera 
för att det Stockholm som eliten gjorde anspråk på anpassades till den form 
av mondänt umgänge som blomstrade samtidigt i Europa.6 Teatern (som såväl 
historiskt som historiografiskt inkluderar både musik- och taldramatik) kommer 
i den här artikeln att utgöra exempel på den typ av publika nöjen mot betalning 
som utvecklades under 1700-talet.7 Den centrala roll som dessa aktiviteter spe-
lade för elitens sociala och politiska status menar jag kan förklara varför man i 
en period av ekonomisk nedgång i Sverige lade pengar på dylika resursslukande 
statusbyggnader. 

Undersökningen utgår från antagandet att kungafamiljens urbana nöjesliv 
med promenader, baler och teaterbesök utgjorde en väsentlig del i hovets re-
presentativa plikter. Monarkin fick legitimitet genom att vara synlig för be-
folkningen i lämpliga sammanhang, vid rätt tidpunkt och i rätt sällskap. Trots 
att hovets ställning utmanades i stadsmiljön, kunde de upprätthålla kontrollen 
i det sociala samspelet genom ett ritualiserat umgänge i mötet med den övriga 
befolkningen.8 

Det prisma som används för att belysa dessa förhållanden är kungens sväger-
ska hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotte (1759–1818), gift med hans yngre 
bror hertig Carl (från 1809 Karl XIII). Eftersom paret förblev barnlöst adopte-
rade de den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte, senare Karl XIV Johan 
av Sverige och Norge. Hertiginnan Charlotte är berömd i vidare kretsar för sin 
politiska journal, förd på franska om hovlivet och politiken under drygt fyrtio 
år. Den översattes och publicerades i nio band som Hedvig Elisabeth Charlottas dag-
bok. Andra delar av hennes omfattande personarkiv har hittills varit så gott som 
okända. Förutom journalen ingår en stor samling brev och räkenskaper som i den 
här artikeln kommer att utnyttjas i sin hela bredd för att skildra det gustavianska 
hovets vardag ur hertiginnans perspektiv.9  
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Hertiginnan, hovet och staden – några utgångspunkter

Offentlighet i 1700-talets urbana miljöer är ett historiografiskt omstritt feno-
men. På senare år har det vuxit fram ett fält som tar sig an ämnet genom att 
fokusera på samspelet mellan aktör och struktur via vardagens praktiker. Genom 
rättshandlingar och personliga dokument som dagböcker och brev kartlägger his-
toriker aktörers rörelsemönster för att ta reda på vad dessa gjorde, när och med 
vem. Metoden bygger på antagandet att det i vardagens handlingsmönster och 
begreppsvärld finns viktiga nycklar till förståelse av historisk kontinuitet och för-
ändring. Det mikrohistoriska perspektivet öppnar med andra ord för en nyanse-
ring av förmodade samband mellan politiskt deltagande, borgerlig offentlighet 
och commercialised leisure som motor för socialt utbyte och rörlighet.10 Karin Sen-
nefelt företräder denna forskningsinriktning i Sverige. I övrigt har jag främst 
förankrat mina teoretiska utgångspunkter genom anglosaxisk forskning, där en så 
kallad public sphere anses ha vuxit fram tidigt och fått särskild betydelse.11

I linje med denna forskning betraktar jag inte ”hovet”, ”staden” eller hertigin-
nan Charlottes position som något entydigt motsatsförhållande. Som prinsessa 
hade hon en självständig ställning som tillät henne att röra sig mellan aristokratin 
och monarkin såväl i socialt, politiskt som kulturellt avseende. Samtidigt som 
hertiginnan uppträdde som monarkins personliga företrädare var inte det gustavi-
anska hovet (eller hov i allmänhet) någon harmonisk politisk enhet.12 Hon deltog 
i motståndet mot sin svåger Gustav III och använde staden för egna politiska 
möten.

Utifrån hertiginnans material framkommer det att gränserna mellan hov och 
stad fanns men att den var flytande. En individ kunde tillhöra endera gruppen be-
roende på den plats, det sociala sammanhang och den politiska positionering som 
hon för tillfället befann sig i. Den distinktion som hertiginnan gör är å ena sidan 
cour som benämning för hovstaten eller för hovet som institution, och å den andra 
som en aristokratisk och kunglig krets (société) där hon själv ingick som medlem. 

Det är den sistnämnda betydelsen av hov som avses i den här artikeln.13 ”Staden” 
är svår att härleda i hertiginnans begreppsvärld. När begreppet ville förekommer 
hos hertiginnan är det utbytbart med public, det vill säga ”allmänheten” eller ”of-
fentligheten” och lokaliseras utanför slottet.14 Den nämns i sammanhang där den 
verkar som en slags opinion som kungen och hovet måste ta hänsyn till.15 En 
preliminär slutsats är att ville åsyftade en social elit som under bestämda former, 
till exempel vid baler och på teatern, sammanträffade med hovet. Utifrån det här 
begränsade materialet kan jag inte fastställa vilken faktisk samhällelig grupp som 
denna ”allmänhet” motsvarade, och inte heller dess relation med hovet.16
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Staden var, till skillnad från slottet, en offentlig plats. Karakteristiskt för 
offentligheten är att den tillhör alla och ingen: vistelser här innebar att hovet 
utsatte sig för sammanträffanden med personer ur olika samhällsskikt. Kunga-
maktens statuskommunikation i staden ställde därför särskilda krav. Medan slott 
och stadspalats var arkitektoniskt utformade för att förstärka kommunikationen 
med omgivningen, rådde det större konkurrens om utrymme och uppmärksamhet 
i staden. Eliten måste anpassa sig efter dessa förutsättningar.17 Utmärkande för 
de urbana miljöer som hovet umgicks i, var emellertid att kungligheterna gjorde 
sociala anspråk på dem som sina.18 

Om man utgår från att en elit i varje situation strävar efter att behålla sin soci-
ala exklusivitet, är det en befogad fråga varför det gustavianska hovet överhuvud-
taget ville utsätta sig för den risk för social utväxling som besök i staden kunde 
innebära? I en artikel om elitens vistelser i de påstått folkliga nöjesparkerna, fin-
ner Hannah Greig att Londonaristokratin noga förlade sina besök i Vauxhall och 
Ranelagh till vissa tider på dygnet och på året och att de valde vissa vägar – allt 
för att träffa personer som de redan var bekanta med. Trots att nöjesparken erbjöd 
strukturella förutsättningar för kommunikation mellan olika grupper i samhället, 
verkar alltså inte någon sådan ha kommit till stånd. Hennes slutsats är att social 
exklusivitet och offentlighet förstärkte varandra snarare än att de utgjorde en 
motsättning.19 

En stad för urbana nöjen

De byggnadsprojekt som initierades i Stockholm under gustaviansk tid erbjöd nya 
möjligheter till umgänge för eliten. Vid Stortorget uppfördes ett nytt Börshus un-
der 1770-talet, där borgerligheten och hovet möttes för samkväm och baler. Kungs-
trädgården förvandlades under 1700-talets gång från kunglig slottspark till offent-
lig park, där den som var anständigt klädd fick promenera. En nöjesanläggning (som 
kallades Vauxhall) anlades i det gamla Orangeriet här.20 Norrmalmstorg (nuvarande 
Gustav Adolfs torg) fick en ansiktslyftning och förstärkte sin centrala ställning 
mellan slottet, Stadsholmen och det fashionabla nedre Norrmalm där adelspalat-
sen och den exklusiva kommersen skedde. Kungaparets våning i Stockholms slott 
låg mot norr och blickade ut över det upprustade torget och den nya stenbro som 
förband Stadsholmen med Norrmalm. Vid torget byggdes ett nytt operahus som 
stod klart år 1782. Operan byggdes som arkitektonisk pendang till det upprustade 
Arvfurstens palats där kungens syster Sophia Albertina bodde. Från Norrmalmstorg 
planerades en bred paradgata som skulle leda till kungens nya slott Haga.
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I hovets veckoschema för vistelserna i Stockholm ingick det baler och teater-
föreställningar utanför Kungliga slottets väggar. Balerna i Börshuset organiserades 
omväxlande av borgerskapet och av hovets medlemmar.21 Ett par gånger i veckan 
visades opera, balett och talteater på de Kungliga teatrarna. Det gustavianska hovet 
brukade även gå på den privata Stenborgsteatern, som understödd av Gustav III 
fick en ståndsmässig lokal i Gamla stan och nådde en aristokratisk publik under 
1780-talets gång.22 Det var tillfällen ägnade åt en bredare social interaktion som 
hertiginnan tycks ha sett fram emot som underhållande begivenheter. En opera- 
eller balettföreställning ingick även i programmen vid hovets festdagar. Tillfällets 
högtidlighet markerades genom kungafamiljens placering i salongen: de satt då på 
taburetter framme vid scenen och inte som annars i de kungliga logerna.23 Längre 
fram ska jag analysera hovets teaterumgänge mer i detalj. Men jag vill redan nu 
ge några övergripande hållpunkter utifrån tidigare forskning, som jag kommer att 
förhålla min egen undersökning till.

En anledning till teaterns popularitet vid den här tiden var möjligheten att po-
sitionera sig i ståndssamhällets hierarkier. Teaterns kombination av intimitet och 
synlighet, med publiken hierarkiskt skiktad i abonnerade loger, lämpade sig väl för 
elitens statuskommunikation. Uppdelningen i de europeiska teatersalongerna var 

Elias Martins gouache från sekelskiftet 1800 visar det fashionabla Stockholm från drott-
ningens våning på Kungliga slottet. Sophia Albertinas bostad Arvfurstens palats och 
Kungliga Operan låg som arkitektoniska pendanger vid Norrmalmstorg. Bakom Jakobs 
kyrka, som vid den här tiden var gulmålad, skymtar Kungsträdgården. Foto: Nationalmu-
seum, NMB 480.
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så tydlig att dess olika delar blev synonyma med den grupp som uppehöll sig där. 
Parterren var i franskt, svenskt och engelskt språkbruk en omskrivning för folket 
eller det lägre borgerskapet. Raderna och logerna blev synonyma med hovet och 
aristokratin.24 Denna tydlighet förstärktes genom kontinuiteten i logeinnehavet. 
Jennifer Hall-Witt kommer fram till att mer än hälften av logeabonnemangen vid 
Londonoperan varade i minst fem år, en tredjedel i mer än tio år. Nästan alla hade 
samma loge åtminstone i ett år. Teatersalongens loger fungerade därmed som en 
faktisk karta över den engelska eliten.25

1700-talets teater har av internationell forskning lyfts fram som en central 
arena för socialt umgänge och för politisk formering. Efter bjudningar och parla-
mentssammanträden fortsatte samtalen i teaterns loger.26 För den engelska eliten 
var innehavet av en permanent loge vid operan en förlängning av ett politiskt 
patronage; en alternativ salong där man kunde bjuda in folk under mindre om-
ständliga former än i hemmet. Man lånade ut loger till bekanta eller släktingar och 
signalerade därmed sin särskilda ynnest mot de personerna. Vid 1700-talets Lon-
donopera utkristalliserades skilda roller för elitens kvinnor och män. Kvinnorna 
stod oftare som logeabonnenter, eftersom det för män var mer effektivt att röra 
sig fritt mellan logerna och parketten för att hinna tala med så många som möjligt 
under föreställningen. Den aristokratiska kvinnan tog emot inbjudna gäster i sin 
loge och kunde härigenom, precis som i hemmiljön, påverka mäns och familjers 
karriärer. En skillnad från hemmet var att denna sociala urvalsprocess blev synlig 
för alla i teatersalongen. Teaterns särskilda attraktionskraft för elitens kvinna låg 
i möjligheten för henne att välklädd och omsvärmad spela rollen som offentligt 
smycke, samtidigt som logerna skyddade henne mot kompromettering.27 

Den ritualiserade stadspromenaden

Den fashionabla promenaden till fots, till häst eller med vagn hade införts som 
umgängesform för den europeiska eliten på 1600-talet.28 De medeltida stadskär-
norna kompletterades av boulevarder där man kunde ta sig fram med breda vagnar 
i syfte att se och synas. Vid det franska hovet var regentens eftermiddagsprome-
nad till fots den stund på dagen då hovfolket kunde närma sig honom utan att 
först ha begärt audiens.29

Stadspromenaden var ett dagligt nöje för hertiginnan. På förmiddagarna när 
vädret tillät, red eller promenerade hertiginnan i närheten av slottet för att hinna 
tillbaka lagom till middagen som serverades strax efter ett. Kungsträdgården, cen-
tralt belägen i den mondäna triangeln Kungliga slottet, Stora Trädgårdsgatan och 



My Hellsing  |   Hertiginnan, hovet och staden i det gustavianska Stockholm

109

Blasieholmen där elitens stadspalats låg, var en naturlig samlingspunkt. Under ef-
termiddagen gjorde hovet längre turer till stadens fashionabla utkanter vid parken 
i Karlberg eller Haga. Detta framgår av hertiginnans biljetter, där hon påfallande 
ofta detaljerat kommunicerade sina färdvägar och vilka bekanta som hon hade 
mött på vägen. Det framgår att hon uppehöll sig antingen på nedre Norrmalm 
eller i grönområdena i stadens utkanter, medan Södermalm betraktades som en 
avlägsen och otillgänglig plats.30 Djurgården var en annan populär uppehållsort, 
liksom utflyktsmålen kring Stora Skuggan och Frescati.31 För att komma ut ur 
staden brukade hertiginnan ta sig förbi Norrmalmstorg till Drottninggatan.32 Vid 
Observatoriet vek hon av antingen på den trädkantade Karlbergsvägen mot Karl-
berg och stadstullen där, eller fortsatte rakt fram mot Norrtull och vägen mot 
Haga, Ulriksdal och Solna. Formellt var de här platserna öppna och offentliga, 
åtminstone huvudgatorna genom staden. Men hovet besatt ett informellt ägande 
av dessa ofta natursköna omgivningar där elitens egendomar låg tätt. Denna mar-
kering förtydligades genom kungafamiljens kortege i vagn på Djurgården som tra-
ditionsenligt gick av stapeln första maj varje år. I dessa delar av staden bör alltså 
hertiginnan och hennes umgänge ha känt sig bekväma, samtidigt som de genom 
att vara synliga på strategiska genomfartsleder påminde om sin närvaro. Genom 
sina besök här stärkte de sin anknytning till dessa ställen, sin sociala tillhörighet 
till gruppen och i förlängningen sina anspråk på att utgöra stadens elit.33 

När hertiginnan promenerade som förväntat, vissa tider på vissa ställen, träf-
fade hon på kungen och andra bekanta ur hovet.34 Promenaden var värdefull ef-
tersom hovfolket här var mindre kringskuret. Det var enkelt att anpassa takt och 
avstånd efter de personer man önskade tala med eller undvika. Risken att bli beva-
kad och avlyssnad i slottsvåningen gjorde parken till en lämpligare plats för hem-
liga överläggningar. Hertiginnan utnyttjade sina stadspromenader för möten med 
Jeanna von Lantingshausen, som ju Gustav III hade förbjudit henne att träffa. I 
en biljett beskrev hon utförligt för sin väninna hur de skulle kunna sammanstråla 
utan otillbörlig inblandning:

Jag kommer att åka ut vid elvatiden och ta vägen förbi Norrtull, åka upp till den stora 
grinden vid parken i Karlberg och lämna min vagn en bit från parken. Ni åker ut ungefär 
vid samma tid, eller något tidigare eller senare. Ni åker då raka vägen till Karlberg och 
stannar vid trädgårdsmästarbostaden och går in i parken där jag möter upp er. Lämna er 
tjänare vid grinden, så att våra tjänare inte får reda på att vi har träffats. Jag för min del 
kan gå i god för de som kommer att vara i mitt sällskap. Det blir Sophie [Piper] eller 
någon annan av hovdamerna samt Bruse [hertiginnans stallmästare]. För övrigt är det 
ju nästan ingen vid Karlberg på förmiddagarna, så vi kommer att kunna ses utan besvär, 
förutsatt att vädret blir bra.35 
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Att hovets urbana rörelsemönster var strikt kodat geografiskt och kronologiskt 
kunde hertiginnan alltså använda för att spela ut omgivningens förväntningar och 
kringgå uppmärksamhet. Det handlade även om hur hon uppträdde. Frustrerad 
över att aldrig kunna tala ostört med Jeanna efter kungens förbud, skrev herti-
ginnan till henne att ”nästa gång jag träffar er och är i ett sällskap om fyra–fem 
personer, kommer jag att parkera mig på gatan. Eftersom det är omöjligt att en 
prinsessa sitter ned på marken, kommer man inte tro att det är jag. Följaktligen 
kommer jag att kunna tala ostört med er.”36 

Att hertiginnan i sina biljetter förmedlade något så vardagsnära som prome-
nadvägar är en omständighet som i sig understryker stadspromenadens sociala 
vikt. Beskrivningarna fyllde i vissa fall den praktiska funktionen att öka chansen 
att sammanstråla med bekanta – men detta syfte är inte alltid uppenbart. I stället 
tror jag att en viktig aspekt av denna kommunikation var att urbana rörelsemöns-
ter i hög grad var identitetsskapande aktiviteter för hovet. För det är lika intres-
sant att beakta vad hertiginnan inte förmedlar i sina biljetter. Om hon genade via 
en bakgata eller hade längre samtal med personer ur andra samhällsgrupper låg 
det utanför detta platsskapande, och var därmed ovidkommande att kommunicera 
i skrift.

Till vardags verkar hertiginnan ha uppträtt inkognito, det vill säga utan vapen 
på vagnsdörrarna eller några särskilda kungliga attribut.37 Det innebar emellertid 
inte att hon var anonym när hon rörde sig i staden. Bruket av inkognito var ett 
motsägelsefullt spel som alla parter var införstådda med, en pragmatisk lösning på 
ett i och för sig självgenererat problem hos 1700-talets elit. Genom att på resande 
fot inte uppträda i sin roll, som enligt elitens självbild hade krävt en motsvarande 
dekor och rekvisita, kom man runt kravet på kontrollerade och iscensatta framträ-
danden. Inkognito kunde furstar interagera friare med omgivningen och inhämta 
upplysningar för att styra mer effektivt.38 

Varken i brev eller i biljetter nämner hertiginnan sammanträffanden med 
befolkningen. Men hennes regelbundna och detaljerade anteckningar om nåde-
gåvor till undersåtarna ger viss inblick i hennes samspel med omgivningen.39 I 
sin kassabok skrev hon noggrant upp mottagarens behov, ålder, kön, ofta en ka-
rakteristik av personen samt om det rörde sig om ett återkommande underhåll. 
Hon skrev till exempel ”Till en Lapska”, ”För en Fatig utan Ben, ”för en Poiker 
som går y lära”, ”För en fatig Adelsmans Hustru” och så vidare.40 Hertiginnan 
preciserade även de summor hon gav till sin uppvaktning för att de skulle ge 
till nödlidande. Av hennes anteckningar kan man dra slutsatsen att det handlade 
om individuella gåvor till personer som kunde vara bekanta för henne. Eftersom 
hon sällan eller aldrig skrev ut deras namn kan inte relationen betecknas som 
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personlig, utan det rörde sig av allt att döma om personer hon träffade på under 
sina stadspromenader.41

Den välgörenhet som syns i hertiginnans räkenskaper var representativ för hen-
nes kön och samhällsställning. Den ingick i ett större samhällsbevarande system: 
en omfördelning från de socialt upphöjda till befolkningen, men hela tiden på de 
bättre bemedlades villkor. Jag menar att hertiginnans noggranna förteckningar 
tyder på allmosornas symboliska (inte pekuniära) värde som en av grundpelarna i 
elitens självbild. Hennes välgörenhet kan därmed betraktas som en förlängning av 
elitens politiska uppdrag där väl dokumenterade gåvor skulle bidra till att legiti-
mera monarkins ställning närhelst de träffade på henne i staden.42

Hovet på teatern

1700-talets europeiska teaterbyggnad var utformad för flera olika typer av um-
gänge i scen, loger och sällskapsrum. I Stockholms nya opera inrättades en hel svit 
av rum i olika storlekar där kungen höll supéer och andra bjudningar.43 Teatersa-
longen hade inget orkesterdike, utan scen och salong gick i ett för att underlätta 
omvandlingen av rummet till ett sammanhängande dansgolv under balerna.44 Her-
tiginnan använde logerna som avskilda uppehållsrum både under teaterföreställ-
ningar och vid baler.45 

På Operan brukade kungafamiljen ta avsked och signalera sin ankomst i hu-
vudstaden. Hertiginnan meddelade till exempel i ett brev att ”prins Fredrik kom 
tillbaka till staden i måndags kväll, han gick direkt till Prinsessans loge på Ope-
ran och gick sedan till Drottningens, och avtalade möte med mig och Prinsessan 
till igår morse”.46 På hösten 1788 uppgav hertiginnan till och med att teaterns 
spelschema var avgörande för hennes inflyttning från Karlberg till Stockholm.47 
Kungafamiljens vanor ter sig logiska: genom ett teaterbesök skaffade sig hovet 
omedelbar överblick över vilka som var i huvudstaden och kunde känna av stäm-
ningen där. Eftersom deras bekanta satt inom kort avstånd från varandra, kunde 
de här göra en rundtur för att hälsa på bekanta, vilket sparade tid jämfört med att 
behöva förflytta sig från hus till hus. 

Hertiginnan gick ett par gånger i veckan på de kungligt finansierade teatrarna 
Operan och på Franska spektaklet, som sedan den nya operan öppnats år 1782 
spelade i den gamla operabyggnaden Bollhuset vid Slottsbacken.48 Hon gick med 
tiden allt oftare på Stenborgs teater, vilket stöder tidigare forskning om att denna 
teater mot slutet av 1780-talet etablerades inom de högre skikten.49 Det avgö-
rande för hertiginnans val av teater verkar framförallt ha varit publiksammansätt-
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ningen: hon ville gå på samma teater som de andra damerna i hennes umgänge. 
Repertoar och publik gick emellertid delvis hand i hand. Hertiginnan uppskat-
tade inte Adolf Fredrik Ristells nystartade svenskspråkiga dramatiska teater, som 
innebar ett avsteg från den franska och italienska teatertradition som hittills hade 
gjort sig gällande vid hovet. Hon skrev till Jeanna von Lantingshausen på hösten 
1787 att

både Stenborgs och Ristells föreställningar går för fulla hus. Pjäsen Den falska Agnes som 
spelas hos Ristell har låtit tala om sig mycket, men jag har den dåliga smaken att finna 
den usel. På denna teater är det för övrigt en helt annan typ av publik, personer som man 
inte ser någon annanstans. Men till Stenborg går hela societeten, Drottningen var där 
igår med Kronprinsen. När min hosta har blivit bättre tänker jag också gå dit. Nästan alla 
kända damer är där varje eller varannan kväll som det är föreställning.50

Hertiginnans anmärkning om att hon på Ristells teater träffade personer som hon 
inte såg ”någon annanstans” blottar en skepsis mot en ovan och ovälkommen in-
teraktion med stadens befolkning: ett skäl i sig att undvika dessa föreställningar. 

Teaterlivet befann sig vid den här tiden i ett dynamiskt övergångsskede. Her-
tiginnans journal visar att en äldre funktion för teatern, det vill säga en hovteater 
inuti slottet där även hovets medlemmar kunde agera skådespelare, under gustavi-
ansk tid kom i konflikt med en nyare funktion för teatern som social mötesplats 
för stadens övre skikt. Under ett par år under 1780-talet uppehöll sig hertiginnan 
utförligt vid flera strider om hovets rollfördelning eller hennes eget motstånd mot 
att stå på scen.51 I sin journal från april 1783 uttryckte hertiginnan till exempel 
sitt ogillande över att dela teatersalongen med ett bredare skikt av befolkningen, i 
synnerhet när personer ur hovet stod på scen:

När föreställningen gavs andra gången var det så många i publiken, att även om riktiga 
skådespelare hade uppträtt, hade de inte kunnat locka så mycket folk. Många var upp-
rörda över det här. Jag tillstår att jag var mycket förvånad själv, i synnerhet eftersom 
salongen var fylld av glädjeflickor och personer av lägre sort [de filles et de gens de moindre 
espece]. Det var så mycket mer förvånande som det endast var hovskådespelarna själva som 
hade fått dela ut biljetter den dagen.52

Hertiginnan framhöll i den här episoden den oväntade beblandningen med stadens 
befolkning som ett svek inifrån själva hovet. Särskild grund för hennes upprörd-
het tycks ha varit besvikelsen över att inte kunna dela sin uppfattning om social 
exklusivitet med personer som hon uppfattade som sina likar. När hertiginnan och 
hennes svägerska Sophia Albertina kort därefter ombads att medverka som skåde-
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spelare i kungens nya pjäs, svarade hertiginnan kungen att hon kunde tänka sig att 
delta på ett villkor: ”bara om det är en utvald grupp som är publik, ty, lade jag till, 
jag finner det verkligen inte anständigt att förnäma kvinnor, ännu mindre Kungens 
egen svägerska, står på scen när hela staden har tillträde till teatern [---] Kungen 
svarade då att vi skulle få ensamrätt på utdelningen av biljetter”.53 Hertiginnan 
fann det sannolikt opassande med varje potentiell förväxling mellan de kungliga 
damerna och de anställda skådespelarna av enklare, ofta utländsk bakgrund.54 

Vem var det då som gick på de Kungliga teatrarna? Genom bevarade teater-
räkenskaper från Gustav III:s tid går det att utläsa vilka som abonnerade loger-
na (biljetterna till ståplatserna på parketten såldes löst och går därmed inte att 
rekonstruera på samma sätt).55 Spelåret bestod av tre säsonger (terminer), där 
logeabonnemang förtecknades terminsmässigt.56 Man kunde abonnera loger på 
Operasalongens fyra rader och på de två raderna på Franska spektaklet i Bollhuset. 
Det fanns ungefär tjugo numrerade loger på varje rad i båda byggnaderna. Dess-
utom kunde man abonnera numrerade platser på läktaren: Operan hade här femtio 
platser och Bollhuset åtminstone trettiofyra. I Bollhuset, som hade en mindre 
salong, var merparten av logerna abonnerade. På Operan var de flesta logerna 
på första och andra raden uthyrda, men färre på tredje och endast sparsamt och 
sporadiskt på fjärde raden. De populäraste platserna var med andra ord i elitens 
närhet på första och andra raden. Den statusmässiga poängen i att ha en fast loge 
högt upp och långt från scenen bör ha varit långt mindre, vilket är ett rimligt skäl 
till att de hyrdes ut i mindre utsträckning. 

Den gemensamma nämnaren hos logeinnehavarna på de Kungliga teatrarna var 
att de ingick i eliten, de flesta med anknytning till hovet. De var diplomater, aris-
tokrater, ämbetsmän, militärer, hovfunktionärer och hovleverantörer, grosshandla-
re och personer ur det kulturella etablissemanget.57 De utländska ministrarna från 
Spanien, Ryssland och Frankrike tillhörde de permanenta logeinnehavarna på båda 
teatrarna. De abonnerade loger samtliga terminer på båda ställen, där de återfinns 
i samma loge som de innehade ensamma.58 Ambassadörernas framträdande plats 
på teatern bekräftas av tidigare forskning. Anledningen var lika mycket diplomat-
kårens krav på representation som en politisk pragmatism: Nationens ställning 
avspeglades i en dyr loge, där det utländska sändebudet kunde få höra nyheter 
och skvaller.59 Riksrådet Axel von Fersen den äldre och kungens bästa vän Evert 
Vilhelm Taube sällade sig därutöver till denna kategori av prominenta och stadiga 
logeinnehavare på båda etablissemangen. 

Av teaterräkenskaperna förstår man att det fanns ett antal öppna läktarplatser, 
en så kallad amfiteater, i parkettens fond.60 Läktaren medgav en bredare social 
interaktion, i förlängningen en potentiell social rörlighet. Det är sannolikt mer 
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Tabell 1. Antal terminsabonnemang på de kungliga teatrarnas loger (30 mest frekventa exklusive 
läktare), 1786−1788

Kong: Franska 
Spectaclet

Kungl. Operan  

Namn enligt  
räkenskaper KTA

Se-
conde

Pre-
miere

Fjärde 
raden

Tredje 
raden

Andra 
raden

Första 
raden

Summa

Ryske minist  5    5 10

Kongl: Directionen  6    3 9

Drott: k: Fruar 4    5  9

General B: Taube  5    4 9

R: R: Fersen  4    4 8

Spanske min  4    4 8

Öf: St: Hål 2 2  2  2 8

Hertigparet 8      8

k: Operan 3   4   7

Stads Arch: Palmstedt  5 1    6

Kongl: Pagerna 2   4   6

Grefnan De Geer 1 1   4  6

Cheval: Goussen  5   1  6

Hr Koschell  3   2  5

Fru Kihlgren    5   5

Gr: Cronhielm  2   3  5

Bar: Bennet     5  5

R.R. Rammel  5     5

Hr Collin    5   5

Herr Hasselgren  2   3  5

Hofstallm: Munck     5  5

Hr Dassau    5   5

Lagm Liljensparre    4   4

Secret: Gierss     4  4

Riksmarskalken  2    2 4

Fru Olin    4   4

Grefn Ribbing  4     4

bar: Cederström  4     4

Rev: Secr: Låstbom     4  4

Ambassadeuren     4  4
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Tabell 2. Antal terminsabonnemang på de kungliga teatrarnas läktare (samtliga), 
1786−17881

Kong: Franska Spec-
taclet

Kungl. Operan  

Namn enligt  
räkenskaper KTA

Amphiteatre Fria 
Placer

Amphiteatre Summa

Majorn vid Gardie 1 2 3

K: S: Clevberg 1 2 3

Profess. Sergel 1 2 3

Baron Armfelt 1 2 3

Lieut: Rosenschütz  3 3

Biblioth Leopold 1 2 3

Mr Deprese 1 2 3

UnderStåthållarn 1 2 3

R:R: Zibeth 1 2 3

K. S. Kiellgren 1 2 3

Gener: Aminoff 1 2 3

Hof Int: Rehn  2 2

Bar: Manderström  2 2

Arch: at Hallman  2 2

Til Kungl. Operan  1 1

Gen: Horn  1 1

C: R: Rothstein  1 1

Secreter: Hallqvist  1 1

St: Com Ekman  1 1

Assessor Hedin 1  1

Archial Hedenberg  1 1

Baron Wrede för entrée  1 1

Öfverste kammarJunkaren  1 1

Gener: Wrangel  1 1

Abbé Vogler 1  1

Herr Hebbe  1 1

1. Jag har uteslutit baron de Geer, som var den enda som betalade för en läktarplats under 
tre terminer på Franska spektaklet. De övriga läktarplatserna på denna teater var ”fria”, 
det vill säga gratis.

ARTIKEL II



Sjuttonhundratal   |   2013

116

än en tillfällighet att de här anvisade platserna tillhörde kungens vänner ur det 
kulturella etablissemanget, tillhörande eliten på grund av meriter och inte börd i 
första hand, liksom att det endast var män (se tabell 2). 

Logeabonnemangen förtecknades antingen med innehavarens namn, titel, yrke 
eller kollektiva funktion. Två grupper av hovanställda avviker som logeinnehavare 
eftersom de står förtecknade just enligt det sistnämnda. Det var kungens pager, 
som hade en fast loge både på Operan och Franska spektaklet, samt de kungliga 
damernas kammarfruar. Förklaringen till att det var just dessa kategorier av hov-
funktionärer, var sannolikt att den högsta eliten inte behövde den särskilda förmå-
nen att sitta i en av kungligheterna anvisad loge, men väl de grupper som utgjorde 
ett mellanskikt i hovets och samhällets hierarki. 

Min sammanställning av teaterräkenskaperna visar att det var vanligare att 
män än kvinnor stod som logeinnehavare på Stockholms kungliga teatrar. Men 
det går inte att utifrån det här materialet dra några säkra slutsatser om vem som 
verkligen använde logerna eller vilken roll som elitens kvinnor spelade på teatern, 
vilket hade varit intressant mot bakgrund av det som Jennifer Hall-Witt har fört 
fram för Londonoperan. De verkar ha varit familje- eller släktloger, eftersom det 
är ovanligt att en person förekommer som innehavare av flera abonnemang. Men 
någon absolut systematik finns inte som antyder att den personen nödvändigtvis 
var hushållsföreståndare. Bland de kvinnliga logeinnehavarna var till exempel gre-
vinnan Ribbing änka vid den här tiden, medan grevinnan de Geer inte var det. 

Sammantaget ger teatersalongen ett mer flexibelt intryck än vad som har på-
visats i internationell forskning. En förklaring till skillnaden mellan Stockholm 
och andra städer kan ha varit att fasta platser för eliten i en förhållandevis liten 
stad var mindre betydelsefull, eftersom eliten bör ha utgjort en lätt igenkännlig 
grupp.61 De förnämsta platserna var till exempel både första och andra radens lo-
ger. Den kungliga logen låg på första raden i båda teatrarna, medan hertigparets 
loger låg på andra raden i Bollhuset. Man får därför anta att de här logernas stor-
lek och utformning också bör ha spelat roll utöver placeringen. Fördelningen av 
loger var inte heller absolut. Kungen kunde sätta den ordinarie logefördelningen 
ur spel och dela ut särskilda entrébiljetter till Operan.62 

På hösten 1784 beslöt Gustaf III om en renovering av Franska spektaklets 
byggnad i Bollhuset. I ett brev till Jeanna von Lantingshausen förklarade hertigin-
nan hur salongen skulle förändras:

Den ska målas i vitt och den stora Kungliga logen ska delas upp i sex mindre loger, när-
mare bestämt för Drottningen, Kronprinsen, Hertigarna, mig och Prinsessan. Men varje 
loge kommer att bli så liten att man bara kommer att få plats tre eller fyra personer om 
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man vill sitta bekvämt. Eftersom det inte kommer att finnas någon stor loge överhuvud-
taget måste de som tillhör vårt hov, ja till och med de vakthavande hos drottningen, köpa 
biljetter för att kunna gå på föreställningen. Kungen kommer för övrigt att få en loge där 
läktaren är nu. Alla dessa förändringar är förstås ovälkomna, ty det är svårt att ge upp 
privilegier som man tidigare har haft och därför är det upphov till så mycket uppmärk-
samhet och rykten.63

I de nya mindre logerna skulle alltså bara det allra förnämsta hovfolket få plats 
efter ombyggnaden. Den övriga uppvaktningen skulle vara tvungen att abonnera 
på sina loger och därmed beblanda sig med stadens övre skikt. Kanske var det för 
att kompensera för denna prestigeförlust som de kungliga damerna beslöt att 
betala loger för kammarfruarna.64 Denna grupp stod näst i rang efter hovmästa-
rinnorna och hovfröknarna och fick alltså enligt den sociala logiken inte plats i 
de nya logerna som bara rymde tre–fyra personer. Hertiginnan preciserade i ett 
brev till sin väninna Sophie Piper att de kungliga damerna var upprörda över för-
ändringen, eftersom de inte längre kunde visa sig i sin loge med ett stort följe.65 
Gustav III:s ombyggnad av logerna kan ses som ett sätt att upphöja de kungliga 
från adeln. Men genom att beröva dem möjligheten att själva disponera ett större 
logeutrymme där de kunde bjuda in personer för umgänge under föreställningen, 
fråntog han samtidigt sina kungliga släktingar en betydelsefull politisk arena.

*

Den här artikeln har utifrån hertiginnan Charlottes brev och räkenskaper kartlagt 
när och under vilka former som sammanträffanden mellan ”hovet” och ”staden” 
skedde i det sena 1700-talets Stockholm. Det har visat sig vara vid de dagliga 
tillfällen som hertiginnan rörde sig utanför slottet, på baler i Börshuset och på 
de kungliga teatrarna. Detta umgänge, som vid första anblicken ter sig som ett 
oskyldigt nöjesliv, var i själva verket, menar jag, ett komplicerat politiskt spel mel-
lan hovets medlemmar och Stockholms urbana elit. 

Det gustavianska hovet utmanades i slutet av 1700-talet av nya ideal för po-
litisk maktutövning och av resursstarka grupper med anspråk på inflytande. Om-
daningarna av Stockholm, med teaterlivet som medelpunkt, speglar i rumsligt 
avseende en potentiell maktförflyttning bort från hovet till vad man skulle kunna 
se som borgerliga arenor. Hovteatern i Bollhuset intill slottet fick konkurrens av 
den nya Kungliga operan vid Norrmalmstorg, där Stockholms högre sociala skikt 
kunde mötas. På samma sätt kompletterades baler inuti Kungliga slottet av baler 
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i Börshuset där hovet också förekom som gäster, inte bara som värdar. Kungs-
trädgården, som tidigare hade varit slottsträdgård, blev offentlig park för hu-
vudstadens socialt uppåtsträvande befolkning. Med denna rumsliga förflyttning 
borde det samtidigt ha skett en försvagning av hovets kontroll över de aktiviteter 
som ägde rum där. Eller kanske bör man tolka förändringen i umgängesmönstren 
som en överlevnadsstrategi för hovet, i syfte att bli mer närvarande och synlig i 
stadsrummet? Teatern var i så fall idealisk, eftersom salongen erbjöd en socialt 
skiktad – och därmed kontrollerad inramning – åt elitens framträdanden inför 
stadsbefolkningen.

Inledningsvis karakteriserade jag hovets offentlighet som en plats där kunglig-
heterna själva inte hade hela kontrollen. Även om det var en given förutsättning 
för hovets vistelse i staden, stördes hertiginnan av ett upplevt inkräktande på 
sitt territorium. Hon uttalade sig kritiskt när teaterpubliken blev alltför socialt 
heterogen eller när hennes logeutrymme inskränktes. Men i de flesta fall kunde 
hertiginnan behålla kommandot i staden. Hon balanserade mellan avskildhet och 
tillgänglighet under sina framträdanden. Genom att förlägga sitt umgänge till 
loger i teatersalongen och att bedriva välgörenhet under sina promenader befäste 
hon elitens bestående värden av exklusivitet, generositet och synlighet – på hovets 
egna villkor.

Noter

1. Om denna händelse, se My Hellsing, ”Hertiginnan & hovpolitiken”, i Leif Runefelt 
& Oskar Sjöström (red.), Förmoderna offentligheter (Lund, kommande). Gustav III förblev 
ståndaktig i sitt förbud och ville inte ens vid sin dödsbädd två år senare försonas med sin 
forna väninna.
2. ”Elle a deffanes [défense] expres de j’ame [jamais] aller à aucun endroi qui est regarde 
comme borigen par consequent elle ne peut faire nul visite au Chato n’y [ni] dans ma mai-
son elle ne peut aller a aucun Spectalque n’y a promener au Jardin du Roi n’y au Parque 
n’y a Carlberg elle a de plus deffanes de venir chez la Duchesse et Chez moi pas mémé à 
la Campanig n’y partout ou nous somme enfin elle est deffendu daller a la Bourse et au 
Spectalque mémé de Senborg et partout ou elle peut croiser et risquer de renconter le 
Roi”, Sophia Albertina till Caroline Ehencrona 5/2 1790, Prinsessan Sophia Albertinas 
samling, vol. 3, Ericsbergsarkivet, Riksarkivet, Stockholm (RA). Samtliga översättningar 
från franska är författarens egna.
3. Se till exempel Richard Engländer & Martin Tegen, ”Den gustavianska operan”, i Karl 
Ralf (red.), Operan 200 år: jubelboken (Stockholm, 1973), s. 7–13; Beth Hennings, Gustaf 
III: en biografi (Stockholm, 1957), s. 179; Anna Ivarsdotter & Marie-Christine Skuncke, 
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Svenska Operans födelse: studier i gustaviansk musikdramatik (Stockholm, 1998), s. 22–25. Se 
även Erling Sandmo i nyss avslutat projekt http://www.hf.uio.no/imv/english/research/
projects/power/.
4. Klas Nyberg & Eva Eggeby, ”Stad i stagnation 1720–1850”, i Göran Dahlbäck & Lars 
Nilsson (red.), Staden på vattnet. D. 1, 1252–1850 (Stockholm, 2002), s. 189. 
5. Förutom de biografiska skildringar som finns över Gustav III har monarkin på senare 
år utforskats av Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen: språk och självbild i det gustavianska enväl-
dets legitimitetskamp 1772–1809 (Uppsala, 2002); Annie Mattsson, Komediant och riksförrädare: 
handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III (Uppsala, 2010); Henrika Tandefelt, Konsten 
att härska: Gustaf III inför sina undersåtar (Helsingfors, 2008). För rumsliga och sociala per-
spektiv på 1700-talets Stockholm, se till exempel Mats Hayen, Stadens puls: en tidsgeografisk 
studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760–1830 (Stockholm, 2007) och Karin Sennefelt, 
Politikens hjärta: medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm (Stockholm, 2011).
6. Se även Magnus Olausson, Den engelska parken i Sverige under gustaviansk tid (Uppsala, 
1993), s. 273–284.
7. Se Michael North, Genuss und Glück des Lebens: Kulturkonsum im Zeitalter der Aufklärung 
(Köln, 2003), s. 171–172, 190.
8. Detta synsätt på den tidigmoderna europeiska monarkin benämns ”politisk totalteater” 
i Thomas Lyngby, Søren Mentz, & Sebastian Olden-Jørgensen, Magt og pragt: enevælde 1660–
1848 (København, 2010), s. 79 eller ”performance of authority/staging of politics” i Han-
nah Smith, Georgian monarchy: politics and culture, 1714–1760 (Cambridge, 2006), s. 218.
9. Jag kommer i den här artikeln att använda följande, förenklade hänvisningar till käll-
materialet: hertiginnans samtliga räkenskaper finns i RA, vol. K295. De kungliga teat-
rarnas abonnemangslistor är sammanställda utifrån Kungliga teatrarnas arkiv i Gäddvi-
ken i en volym benämnd ”Kung teaterns äldsta räkenskaper med skiftande rutiner, vol I, 
1787–1808, G1: Opera Contoirets Räkningar öfver Recetterne År 1786, 1787, 1788”.
Hänvisningar till journalen görs som ”Lettre”, följt av månad och år. Journalen förvaras 
i Hedvig Elisabeth Charlottas samling, Ericsbergsarkivet, RA, vol. 1 (1775–1787) och 
vol. 2 (1788–1793). Samtliga hänvisningar till ”odaterade biljetter” är hämtade ur den 
samling som finns i Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 27 om inget annat anges. Hän-
visningar till brev görs fullständigt i varje not.
10. Se till exempel Hannah Greig, ”All together and all distinct: public sociability and 
social exclusivity in London’s pleasure gardens, ca 1740–1800”, The journal of British studies 
2012:1; Andrew Hann, Victoria Morgan & Jon Stobart, Spaces of consumption: leisure and 
shopping in the English town, 1680–1830 (New York, 2007), särskilt s. 77–98; Benjamin Hel-
ler, Leisure and pleasure in London society, 1760–1820: an agent-centred approach (Oxford, 2009); 
Sennefelt 2011.
11. Om det brittiska hovet och ”the public sphere”, se Smith 2006, s. 232–238; Nicolas 
Henshall, The zenith of European monarchy and its elites: the politics of culture, 1650-1750 (Basings-
toke, 2010), s. 193–205.
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12. För en mer utförlig diskussion av genus, kunglig ställning och de gustavianska hovens 
inbördes dynamik hänvisar jag till min doktorsavhandling, My Hellsing, Hovpolitik: Hedvig 
Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet (Örebro, 2013).
13. Se Lettre au mois de mars 1789, s. 351; Lettre au mois de fevrier 1790, s. 574; 
Lettre au mois de decembre 1790, s. 662–663; Hedvig Elisabeth Charlotta till Jeanna 
von Lantingshausen 18/8 1790, 9/6 1791, 12/6 1791, Rålambska stiftelsens arkiv, 
vol. 24–25.
14. Se Lettre au mois d’Avril, 1781, s. 131; Lettre au mois de Juin 1785, s. 20, Lettre au 
mois de fevrier 1789, s. 345. 
15. Se Lettre au mois de Mai, 1778, s. 114; Hedvig Elisabeth Charlotta till Sophie Piper 
19/9 1779, Stafsundsarkivet, Smärre enskilda arkiv, RA, vol. 13.
16. Jag har funnit ett exempel där begreppet ville eventuellt är något bredare, se Lettre au 
mois de janvier 1791, s. 19. Om elitens sociala praktiker och överlappningar mellan ”hov” 
och ”stad”, se även Antoine Lilti, Le monde des salons: sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe 
siècle (Paris, 2005), s. 73–80; Eric Auerbach, Vier Untersuchungen zur Geschichte der französischen 
Bildung (Bern, 1951), s. 12–16.
17. Se Gudrun Andersson, Stadens dignitärer: den lokala elitens status- och maktmanifestation i Ar-
boga 1650–1770 (Stockholm, 2009), s. 217. Se även Heller 2009, s. 279.
18. Se vidare Sennefelt 2011, s. 29, 39–40, 86.
19. Greig 2012.
20. Nils Wollin, ”Kungsträdgården i Stockholm II”, Samfundet Sankt Eriks årsbok 1924, s. 
106–107, 116–118. 
21. Slutsatsen att det var privata aktörer och inte hovet som stod värd för de här evene-
mangen kan man dra utifrån hertiginnans kassaböcker, där hon förtecknade ett särskilt 
inträde dit. Se till exempel 1/1 1788 ”Börs Asemblée”; 13/1 1788 ”Börsassembléen”, 
29/1 1788 ”Billietter till Börsen”; 4/1 1788 ”För Billietter till masqueraden”, 6/4 1788 
”Börsassembléen”, 6/5 1787, 17/7 1787 ”För Spectacle Billietter”. Se även Mikael Alm 
& Bo Vahlne, Överkammarherrens journal 1778–1826: ett gustavianskt tidsdokument (Stockholm, 
2010), s. 91.
22. Marie-Christine Skuncke, ”Gustaviansk teater”, i Tomas Forser & Sven Åke Heed 
(red.), Ny svensk teaterhistoria. 1, Teater före 1800 (Hedemora, 2007), s. 211–212.
23. Se Alm & Vahlne 2010, s. 66–69. 
24. Om parterren, se t.ex. Auerbach 1951, s. 23–31; Jennifer Hall-Witt, Fashionable acts: 
opera and elite culture in London, 1780–1880 (Durham, 2007), s. 62–64, 108–111. Att loger 
respektive parkett fungerade som omskrivningar för aristokratin respektive borgerskapet/
folket även i ett svenskt sammanhang, framgår av följande brev, där hertiginnan skriver 
att ”il y a eut des aplaudisment sans fin est sans cesse à l’entrée du Roi non seulement le 
partere mais les Loges aussi”, Hedvig Elisabeth Charlotta till Jeanna von Lantingshausen 
1/9 1790, Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 24.
25. Hall-Witt 2007, s. 60.
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26. Hall-Witt 2007, s. 57–81; Judith S. Lewis, Sacred to female patriotism: gender, class, and po-
litics in late Georgian Britain (New York, 2003), s. 113. Om umgänget på 1700-talets teater, 
se även Gillian Russell, Women, sociability and theatre in Georgian London (Cambridge, 2007); 
Lilti 2005, s. 70. Referensverk till det franska teaterlivet på 1700-talet är Martine de 
Rougemont, La vie théâtrale en France au XVIIIe siècle (Paris, 1988).
27. Hall-Witt 2007, s. 61–76.
28. Christophe Loir & Laurent Turcot, ”La promenade: un objet de recherche en plein 
essor”, i Christophe Loir & Laurent Turcot, La promenade au tournant des XVIIIe et XIX siècles. 
Belgique – France – Angleterre (Bryssel, 2011).
29. Frédérique Leferme-Falguières, Les courtisans: une société de spectacle sous l’Ancien Régime 
(Paris, 2007), s. 247.
30. Bortsett från några malmgårdar och palats omkring genomfartsvägarna Hornsgatan 
och den branta Götgatan dominerades bebyggelsen här av enkla träkåkar och fabriker. Se 
Hayen 2007, passim.
31. Se till exempel hertiginnans anteckning i odaterad biljett: ”j’irais de bonne heure à 
Frescati, ce ceras vers les 11 heures que j’y serais […] si au Contraire Hedda [de la Gar-
die-Armfelt] eut des empechemens, et que le tems soit beau nous nous verons à Carlberg 
comme dernierement”. I hennes räkenskaper finns en anteckning om betalning gjord ”vid 
Fiscatorp” i juni 1790, en utflykt som också nämns i hertiginnans brev till Jeanna von 
Lantingshausen 7/6 1790, Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 24. Gustaf Adolf Reu-
terholm valde samma promenadvägar och utflyktsmål som hertiginnan, se ”Gustaf Adolf 
Reuterholms dagbok från åren 1775–1776. Meddelad av Alma Falk”, Personhistorisk tidskrift 
1923, s. 190–191, 223–224, 226.
32. ”s’il fait moin de vent demain qu’aujourd’hui je sortirais, je ne sais encore si ce ceras 
en caleche ou à pied mais j’irais toujours mon ancien chemin de la Rue de la Reine”, her-
tiginnan i odaterad biljett.
33. Se även Sennefelt 2011, särskilt s. 38–125.
34. Se till exempel Lettre au mois de mars 1789, s. 370 och odaterade biljetter samt bil-
jetter i Löfstadarkivet, Vadstena landsarkiv, B XXV a:3. Se även Greig 2012, s. 73.
35. ”je sortirais vers les 11 heure j’irais par la douanne du nord, et me rendrais à la grande 
porte du Jardin de Carlberg je laisserez ma voiture à quelque distance du Jardin, vous sor-
tirez à la même heure apeupres ou plus tard si vous voulez ou plustot, c’est égal vous irais 
le chemin tout droit à Carlberg arreterez du cote de la maison du Jardinier est entrerais 
dans le Jardin laissée votre domestique à la porte et je vous y trouverez nos gens ne sauront 
pas que nous nous y sommes vue et ceux qui me suivront j’en repons car ce seras ou Sop-
hie ou quelqu autre de mes Dames qui n’en parleront pas et Bruse donc je puis repondre, 
dallieur comme il n’y a guerre quelqu’un les matin à Carlberg nous pourons nous y voir 
sans gêne pourvue que le tems veuille nous favoriser.” Se även följande exempel ”si demain 
vous voudriez vous trouver dans le jardin de Carlberg à 11. heure vous irais comme dernie-
rement par l’entré aupres du Jardinier, et pour qu’on ne voye point ma voiture j’irais droit 
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au Chateau trouvée moi parconsequend du Cote de l’etans […] j’espère qu’il n’y auras pas 
d’autre rencontre”, odaterade biljetter.
36. ”la prochaine fois si je vous rencontre et que nous sommes 4 ou 5 personnes je me 
campe par terre dans la Rue une Princesse ne peut y être assise ce ne seras pas moi parcon-
sequend et je pourais vous parler à l’aise”, odaterad biljett.
37. Se till exempel hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 4/7 1791, Rålambska stif-
telsens arkiv, RA, vol. 25.
38. Om bruket av inkognito vid olika europeiska hov, se Lucien Bély, La société des princes: 
XVIe–XVIIIe siècle (Paris, 1999), s. 469–535.
39. Ur hertiginnans hushållsräkenskaper framgår det att allmosor var den oftast förekom-
mande av hennes personliga utgifter, men att den totala summan var blygsam. Det var en 
budgetpost som höll sig relativt konstant från år till år. Genomgången av hertiginnans 
personliga räkenskaper visar att för åren 1787–1790 motsvarade den totala summan för 
välgörenhet vardera 145, 197, 174 och 200 riksdaler, medan den totala summan för 
hennes antecknade utgifter varierade mellan respektive 7 002, 7 625, 3 313 och 5 213 
riksdaler.
40. Noteringar i räkenskaperna 8/11 1787, 18/3 1788, 12/3 1789 och 5/4 1789.
41. 2/7 1787 ”Åt en fatig Gåsse för Kläder ock underhål”; 30/6 1788 ”För en fatig som 
får sedan Quartaliteter samma summa”, 18/8 1788 ”Fröcken Strokirch för fatiga”; 4/11 
1788 ”Underhål för en Fatig Gåsse; 14/3 1789 ”För Pängar til fatiga om Söndagen”; 
juni 1790, ”Fröcken Strålenhielm”, ”För Fröken Stråhlenhielm en gång”; dito dito” och 
i december samma år ”För en Fru Strålenhielm vanliga Halfva år”; juni 1790 ”till Gr: 
Löwenhielm för en fatig adelsman”; juni 1790 ”En Blesserad Gardis Karl”; juli 1790, 
”dito [Colect] åt General Duval”.
42. Om välgörenhetens politiska och sociala dimension inom den kvinnliga eliten, se även 
Aurélie Chatenet-Calyste, Une consommation aristocratique et féminine à la fin du XVIIIe siècle, 
Marie-Fortunée d’Este, prinsesse Conti 1731–1803 (diss. opubl. 2010), s. 427–433; Schneid 
Lewis 2003, s. 86–87. Marja Taussi Sjöberg iakttar samma små men regelbundna gåvor 
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43. Se till exempel hertiginnan till Jeanna von Lantingshausen 8/9 1791, Rålambska stif-
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44. Sven Åke Heed, ”Efter maskeraden”, i Tomas Forser & Sven Åke Heed (red.), Ny 
svensk teaterhistoria. 1, Teater före 1800 (Hedemora, 2007), s. 262–263; Alm & Valne 2010, 
s. 299.
45. Detta framgår av hertiginnans odaterade biljetter.
46. ”Le Prince Frederic et revenue Lundi au Soir, il est venue à l’operas dans la Loge de 
La Princesse tout de suitte, ensuitte il est entré dans celle de La Reine, et à donnée rendez 
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Piper 24/9 1788,  Stafsundsarkivet, Smärre enskilda arkiv, RA, vol. 15. Se även Lettre au 
mois de novembre 1787, s. 156 och Lettre au mois de mars 1790, s, 594.
47. Hedvig Elisabeth Charlotta till Sophie Piper 29/9 1788, Stafsundsarkivet, Smärre 
enskilda arkiv, RA, vol. 15. 
48. Om de gustavianska operabyggnadernas historia, se Rödin 1973, s. 19–28.
49. På hösten 1784 var Operan stängd för att Gustav III gjorde om logerna. Enligt 
hertiginnan gick då många av hovets medlemmar i stället på Stenborgs teater. I ett brev 
till Sophie Piper från 3/10 1784, Stafsundsarkivet, Smärre enskilda arkiv, RA, vol.14, 
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lée de la Fausse Angnes que l’on joue chez Ristrell; mais que j’ai le mauvais gout de trouver 
abominable, au fait à ce Spectacle il y à tout une autre classe de Personnes des phisionomie 
qu’on ne voit nul auter pard, au lieu que chez Stenborg tout le Beau monde y va, la Reine 
y à été hier en Fioquis avec le Pr: Royal quand ma tous ceras un peu mieux j’irais aussi un 
jour, presque touttes les Dames connue y sont tout les jours ou Second jour de Specta-
cle”, Hedvig Elisabeth Charlotta till Jeanna von Lantingshausen, 8/11 1787, Rålambska 
stiftelsens arkiv, RA, vol. 24. 
51. Lettre au mois d’avril 1783, s. 114–118; Lettre au mois de mai 1783, s. 119–122; 
Lettre au mois d’octobre 1784, s. 159–160; Lettre au mois de decembre 1784, 161–162, 
Lettre au mois de janvier 1785, s. 11–12; Lettre au mois de mars 1785, s. 16. Mot bak-
grund av hertiginnans engagemang i oppositionen mot Gustav III tolkar jag hennes fram-
hållande av dessa konflikter som en symbolisk vägran att spela med i hans maktspel, vilket 
ingår i ett större mönster av politiska symbolhandlingar (se min avhandling). Hertiginnan 
dementerar dock detta själv i Lettre au mois de mars 1785, s. 16.
52. ”ce Spectacle a été donnée deux fois, à la Seconde representation, il y avoit une si 
prodigieuse quantite de monde que si des vrais acteur auroit joué la Salle, n’aurais pas pue 
être plus remplie, celas à choquée beaucoup de personnes, et je ne nierais pas que j’en ai été 
tres etonnée; surtout comme la salle etoit remplie de filles et de gens de moindre espece, 
celas et d’autems plus etonnant, que les acteurs eux même distribuoit ce jour les Billiets 
d’entrée”, Lettre au mois d’Avril 1783, s. 113–114.
53. ”pourvue qu’il ny ait qu’une Sociéte choisie qui fut Spectateur, car ajoutaije je ne 
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Sœur du Roi de monter le Theatre quand toutte la ville y est admis [---] le Roi repliqua 
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tar, som är återgiven i anslutning, ger ytterligare förtydligande åt händelsen ”j’exige de 
vous ma chere amie […] que vous ne dansiez point à Ulrichsdal à Gripsholm tant qu’il 
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vous plairas mais il n’est pas decent si proche de la ville, puisquil y a toujours trop de 
monde”, Lettre au mois d’Avril 1783, s. 115.
54. Om 1700-talets skådespelare och relationen till kungafamiljen, se till exempel Jo-
hanna Ilmakunnas, Ett ståndsmässigt liv: familjen von Fersens livsstil på 1700-talet (Stockholm, 
2012), s 182–183.
55. I Kungliga teatrarnas arkiv finns 10 förteckningar bevarade mellan oktober 1786 och 
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teatertrupperna spelade. 
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aktigheter och möjligen skymt potentiella samband mellan olika personer.
58. Logeinnehavet sammanföll med diplomaternas ämbetsutövning. När till exempel mar-
kis de Pons åkte hem till Frankrike övertogs hans loge av ställföreträdaren de Gaussen 
(undantag för detta gäller den spanska ministern sommaren 1787). Det innebar att am-
bassadörerna verkligen bör ha varit närvarande på teatern under de perioder då de abon-
nerade sin loge. Med ett undantag var det dessutom fast pris på deras loger.
59. Charlotta Wolff, Vänskap och makt: den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike 
(Helsingfors, 2005), s. 209–210. Se även Alma Söderhjelm, Sverige och den franska revolutio-
nen: bidrag till kännedom om Sveriges och Frankrikes inbördes förhållande i slutet av 1700-talet. 1, Gustav 
III:s tid (Stockholm, 1920), s. 111, som citerar den franske ambassadören markis de Pons, 
vars enda möjlighet till överläggning med Gustav III år 1788 var just på operan.
60. Av Alm & Vahlne 2010, s. 90, 118, framgår det att man kunde bygga ihop läktaren 
med parketten.
61. Abonnemangen avviker i Stockholm från såväl Michael North som Jennifer Hall-Witts 
resultat. North placerar furstarna på första raden, förmöget borgerskap, ämbetsmän, lärda 
och konstnärer på andra och tredje raden, medan parketten fylldes av militärer och tillre-
sande. Hantverkare, gesäller och tjänstefolk satt avskilt på läktare och galleriavskilt 2003, 
s. 190)socialt utbsamma.al skiktninger på andra och tredje raden medan å första raden, r 
politiskt och socialt utb. Principen om en arkitektoniskt villkorad social skiktning i tea-
tersalongen var likväl densamma (North 2003, s. 190).
62. Se Alm & Vahlne 2010, passim.
63. ”elle ceras toutte Blanche la grande loge d’appresent ceras coupé en 6 Partie ou il y 
aura 6 loges cet à dire pour la Reine le Pr: Royalle les Ducs la Pr: et moi mais chaque loge 
ne feras que de la grandeur que tres comodement il puisse s’y tenir 3 ou tout au plus 4 
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Personnes, comme il n’y auras pas de Grande loge dutout ceux qui sont à notre suitte et 
même ceux qui sont de Garde chez la Reine n’auront point place quen achetant des Billiets 
le Roi aura au reste une loge ou L’amphithéâtre et Presentemens voila du nouveaux mais 
de l’incomode car on ne perd pas volontiers un droit qu’on a eut jusqu’ici, aussi cela fait 
il bruit et sensation”, Hedvig Elisabeth Charlotta till Jeanna von Lantingshausen, 27/9 
1784, Rålambska stiftelsens arkiv, RA, vol. 24.
64. Jag har sammanlagt funnit 19 noteringar i hertiginnans personliga räkenskaper om 
betalning av kammarfruarnas loge på Operan mellan mars 1787 och oktober 1790. Her-
tiginnans räkenskaper och Operans räkenskaper överensstämmer varken gällande datum 
eller siffror.
65. Hedvig Elisabeth Charlotta till Sophie Piper 27/9 1784, Stafsundsarkivet, Smärre 
enskilda arkiv, RA, vol. 14.

Summary: 
The Duchess, the Court, and the City in Gustavian Stockholm

This article analyses the everyday urban sociability and the staging of politics 
of the Swedish duchess Hedwig Elizabeth Charlotte in the years around 1790. 
The cultural and social life of the Gustavian court has been the focus of much 
scholarly attention. However, the main aim of these studies has been to examine 
court life as a reflection of Gustavus III’s personality and political ambitions. 
This article, however, integrates Gustavian court sociability in a broader Euro-
pean pattern by focusing on the monarch’s sister-in-law. It aims to give a detailed 
account of social practice through a vast selection of the Duchess’s personal re-
mains: her political journal and letters, informal notes to friends, and household 
accounts showing the sums she spent on charity. It also takes into account royal 
theatre box subscription lists as a way to identify the composition of the theatre 
audience. The claim of this article is that the Swedish royal family maintained 
their authority through their daily urban presence, such as their walks in the 
public gardens and main streets of Stockholm, their attendance at weekly balls at 
the Stock Exchange (Börshuset), or their visits to the royal theatres. Through a 
carefully ritualized sociability, the court preserved their social exclusivity in their 
urban encounters. 

Keywords: Hedvig Elisabeth Charlotta, Gustavian Court, Stockholm, theatre, pub-
lic sociability, spatiality, social exclusivity

ARTIKEL II





ARTIKEL III





165

My Hellsing

Honnêta män, kunglig  impotens 
och italienska seder

Hertiginnan Charlotte om  
Gustaf III:s hov

Få historiska stereotyper är så lätta att frammana som 1700-ta-
lets manliga aristokrat. Som en orlando med förvrängd fransk 
brytning, i grå peruk och pastellfärgad sidenkostym, möter han 
oss ständigt i populärkulturen. Men vad är verklighet och vad 
är dikt i denna bild? Hur beskrevs hovmännen från 1700-talet 
egentligen av en kvinna i sin egen krets? I den här artikeln 
kommer bilden av män och manlighet i samhällets översta skikt 
att belysas genom hertiginnan Charlottes dagboksantecknin-
gar och brev. Hertiginnan Charlotte (1759–1818), sedermera 
drottning Hedvig Elisabet Charlotta, var svägerska och kusin 
till Gustaf III. Från sin prominenta position dokumenterade 
hon under hela sitt vuxna liv skarpögt och bestämt sin om-
givning i en journal. Översättningen av dessa franskspråkiga 
anteckningar som utgavs i början av förra seklet, den så kallade 
Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok, har blivit ett standardverk 
om den gustavianska tiden. Anteckningarna används emel-
lertid oftare för sina politiska redogörelser än som ingång till 
tidens uppfattningar och mentalitet.1 De hundratals brev och 
biljetter som finns av hertiginnans hand, varav den viktigaste 
korrespondensen var med bästa väninnan Sophie Piper (född 
von Fersen), är föga använda av den moderna forskningen.2 

Som en politisk och social kompassnål mätte hertiginnan 
Charlotte männens betydelse i förhållande till kungens gunst. 
Hon noterade om någon gjorde framsteg, var särskilt uppskat-
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tad av Gustaf III eller kanske skulle få en befordran. Hennes 
idealman var en europeisk honnête homme: artig och bildad, 
värdig sin höga position i samhället utan att vara fåfäng eller 
högfärdig. Män skulle inte falla offer för svagheter som lätt-
sinne med kvinnor och pengar. Korrupta ämbetsmän som satte 
personlig vinning i främsta rummet stod inte heller högt i kurs. 
Hovmannen skulle sköta sitt värv med flit och rättrådighet och 
inte okritiskt smickra kungen för att vinna egna fördelar. Kung-
en, rikets främste man, fick störst utrymme hos hertiginnan. 
Hon var kluven till Gustaf III såväl personligt som politiskt. 
I hennes brev och journal får kungen sammanfatta en negativ 
manlig personlighet: nyckfull och härsklysten men samtidigt 
inte tillräckligt mån om sitt rykte och de plikter som hans so-
cia la ställning medförde. 

Fanns manlighet på 1700-talet?
Gestaltningen av manligt och kvinnligt under 1700-talet har 
länge debatterats av europeiska forskare. Man har talat om en 
förmodad manlighet i kris och en ”feminisering av samhället”, 
vilket man kopplade till samhälleliga och politiska omdaningar 
kring franska revolutionen. Kvinnor, framförallt ur de högre 
samhällsskikten, utmanade männens auktoritet genom att ta 
allt större plats i offentligheten. De politiska diskussionerna 
fördes i salonger och klubbar, vilka många gånger leddes av 
kvinnor. När kritiken mot det gamla samhället ökade i slutet av 
1700-talet, tilltog också fördömandet av vad som ansågs vara 
ett negativt kvinnligt inflytande i det offentliga livet. Kvin-
nornas rörelsefrihet begränsades i allt högre grad till hemmet.3

Den här bilden har emellertid inte fått stå oemotsagd. 
Ris ken med att tala om en könskris under en viss period är 
att rela tionen mellan könen i andra tider förutsätts vara sta-
tis k. En kris eller förvirring antar ju att klara gränser för hur 
män och kvinnor skulle vara verkligen har funnits, tidigare 
och senare. Michèle Cohen påminner om vikten av att inte 
se mas ku linitet eller femininitet som på förhand givet, utan 
något som ständigt skapas och omformuleras. Hon menar att 
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mas kuli nitetskriser uppstår under alla möjliga tider och att det 
istäl let är relevant att analysera hur maskulinitet gestaltade sig 
under en viss period.4 

Manlighet som analytiskt begrepp och dess förhållande till 
andra närliggande kategorier, framförallt till klass, är ett annat 
centralt tema i forskningen. Philip Carter, som har stu de rat 
tidigmodern rådgivningslitteratur, menar att köns aspek ten 
länge förbisågs av historiker till förmån för klass aspek ten, det 
vill säga att litteraturen vände sig till en viss grupp i samhället. 
Man såg texterna som ”genuslösa” och som ett ut tryck för od-
lan det av en aristokratisk identitet. Carter tror att anled ning en 
var att 1700-talets handböcker inte uttryckligen disku te  rade 
män och manlighet, utan snarare olika identiteter i rela tion 
till yrke, religion och nationalitet. Omanlighet fanns inte som 
begrepp i källorna, utan man talade istället exempelvis om ”för-
franskning”. Men inbäddat i dessa epitet menar Carter ändå att 
det fanns en föreställning om kön. Manlighet skapades lik väl 
inte i första hand i relation till kvinnor utan till andra män.5

Jonas Liliequist vill däremot kunna urskilja en distinkt dis-
kussion i källmaterialet för att en analys av just manlighet ska ha 
sin giltighet. Han hävdar att ett ideal inte nödvändigtvis är ut-
tryck för manlighet bara genom att företrädas av män, utan det 
krävs att det anspelar på specifikt kodade egenskaper ”som kan 
för ankras i en manlig kropp och dess fysiologiska säregenheter 
som av samtiden ansågs utgöra den fundamentala skillnaden 
mellan män och kvinnor”.6 

Vilken bild av män och manlighet ger då hertiginnan Char-
lotte? Hon talar om män – men diskuterade hon överhuvud  taget 
manlighet? Framställde hon manlighet i motsats till kvinn-
lighet och kopplade hon i så fall ”maskulin” till ”man”? Den 
här artikeln diskuterar hertiginnans mansport rätt, förmed lade 
genom hennes dagboksanteckningar och brev, för att se vad 
hon lyfte fram som positiva respektive nega tiva egenskaper 
hos män vid hovet. Jag kommer även att analysera den manliga 
sexualitetens politiska relevans och hur hertiginnan såg på 
manligt umgänge vid hovet.
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Förebilder och motbilder  
bland hovmännen

Hertiginnan Charlottes journal speglar tidens hierarkiska 
sam hälls trappa. Män och kvinnor skildras efter hertiginnans 
upp fatt ning om allmänintresse – vilket var liktydigt med deras 
poli tiska betydelse. Under gustaviansk tid innebar det graden 
av närhet till den enväldiga monarken. Charlotte porträtterar 
män i samband med deras utnämning till högre ämbeten eller 
om de hade förlänats någon särskild favör av kungen. Ogifta 
kvin nor om nämns sällan, barn så gott som aldrig (med undan-
tag för kron prinsen). Den personliga uppvaktningen omnämns 
av persona liserat som ”tjänarna”. Den litterära genren påbjöd 
en diskre tion gällande skribentens personliga liv. Maken hertig 
Carl om nämns sparsamt och hon är förtegen om andra män 
som hon hade en intim relation till. Hennes älskare i ett längre 
för hållande förärades inte med något porträtt, i alla fall inte 
under den tid de stod varandra nära.7 

Hertiginnans uppfattning om hovmän rör sig kring det 
för 1600- och 1700-talen centrala salongsidealet honnêteté. Att 
vara hon nête var lika obestämt som det var nödvändigt för en 
adels man. Det innebar att lägga den lantliga, oborstade fram-
toningen bakom sig för att uppträda artigt och behagligt. Man 
skulle bemästra både gester, tal och ämnen och ständigt bedriva 
ett självutvecklingsarbete mot en svåruppnåelig perfektion. 
Honnêteté byggde på intuition och imitation. Det lärdes därför 
inte in via böcker utan i sällskap med andra honnêta personer, 
i synnerhet kvinnor.8 

Ju närmare idealet en man befann sig, desto högre värde ra-
des han av Charlotte. Hattpartiets ledare greve Axel von Fer-
sen den äldre, Sophie Pipers far, är den ideale statsman nen 
och hov mannen. Han är habil och kompetent, lärd och under-
hållan de och välkomnar generöst stora sällskap till sitt vackra 
slott. Hon skriver att greve von Fersen är

förnäm och stolt, om än kanske för sparsam för att vara 
en förmögen man. Man har anlitat honom i många svåra 
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situa tioner, där han alltid har förmått vända skilda me-
ningar till sin fördel men ändå behålla allmänhetens res-
pekt och förtroende. Han har fullständig kännedom om sitt 
land, förenad med andra nyttiga och angenäma kunskaper.  
[H]an är inte bara statsman utan även en behaglig säll-
skapsman. Han tycker om förströelse utan att fullständigt 
ge sig hän åt nöjen. […] Han lämnade inte politiken på 
grund av ålder utan för att han föredrog sin självständig-
het och att hålla ett angenämt hus. Det bör sägas att det är 
det enda hemmet nuförtiden där utlänningar tas väl emot.9

Honnêteté uttrycktes främst genom konversationen, som skulle 
vara bildad men otvungen. Axel von Fersen behärskar den här 
konsten till fullo, ty hans ”konversation är lärorik och hans 
omdöme sunt och säkert. Han förenar en lysande begåvning 
med ett djup och en kunskap om den mänskliga naturen som 
gör honom till tankeläsare”.10 Förmågan att utröna sin sam-
talspartners innersta tankar, i syfte att behaga honom i största 
möjliga utsträckning, var en uppenbar fördel i det goda um-
gänget. Hertiginnan säger visserligen om greve von Fersen att 
han är ”förnäm”, det vill säga högdragen, men utan egentligt 
fördömande. I det ordnade ståndssamhället hade var och en 
fått sin ställning, och att medvetet agera enligt den var en dygd. 

Hertiginnan avrundar sin beskrivning av Axel von Fersen 
den äldre med att tala om hans personliga integritet och tro-
fasthet mot de egna idealen. Han vägrade gå i kungens ledband 
och hade bosatt sig på landet, långt ifrån det politiska spelet. 
En viss herr Toll däremot får representera en hovmans mindre 
smickrande sidor: 

Det är en man som är bra för allt möjligt; vill man använda 
honom till ett gott syfte lämpar han sig för det och vill man 
tvärtom använda honom i ett dåligt, kommer han att ta sig 
an det, men med desto mera glädje. Jag anser honom vara 
en omoralisk man, trots sin kvickhet och begåvning. Han 
är trevlig att umgås med eftersom han kan samtala om allt, 
men han gör det alltid med kluven tunga för att man inte 
ska få reda på vad han egentligen tycker. Han har förutom 
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detta en annan otrevlig egenskap, som är underhållande 
men föga hedervärd [honette]: han är mycket framstående 
i att härma och tala nedsättande om andra.11

En mans yttre var inte utan betydelse för Charlotte. Det cen-
trala var emellertid att kläder och utseende speglade hans 
sam hällsposition. Värdighet och stil var väsentligt, skönhet en 
bo nus. Män som hon beskriver som fula hade ofta ett dåligt 
upp förande eller brist på känsla för det passande.12 Hertiginnan 
rappor terar med en blandning av löje och sarkasm ett oanmält 
be sök av greve Sprengtporten under sommarvistelsen på slot-
tet Rosersberg:

hertigen hade inte bjudit in honom, men ändå såg jag ho-
nom komma vid ettiden i fransk frack. Han var så illa klädd, 
att till och med på den tiden då franska rockar var moderna, 
hade han inte kunnat visa sig klädd på det sättet. Han lik-
nade mer en kammartjänare än en officer eller gentleman. 
Alla såg på varandra under middagen och undrade om an-
ledningen till hans besök.13

Hertiginnan lovordar flit, stadga i karaktären och beständig-
het i intressen och känslor. Nöjeslystnad och försumlighet är 
följaktligen vanliga förebråelser från henne. Det var mer allvar-
ligt ju viktigare uppdrag personen ifråga hade. Kungens lätt-
sinne gällande rikets offentliga affärer hade Charlotte särskilt 
svårt att överse med. Hon berättar i oktober 1779 att Gustaf 
III dröjde sig kvar på Gripsholm trots att hans frånvaro i hu-
vudstaden väckte stort missnöje bland folket. Kungen är enligt 
henne arbetsskygg och fruktar vistelsen i Stockholm, eftersom 
han där inte kunde umgås hela dagarna med personer som han 
själv hade valt.14 Det hörde till en kungs plikter att höja sig över 
sina egna behov och att aldrig sätta sina egna nöjen i främsta 
rummet:

en kungs åtaganden kan många gånger vara betungande, 
jag har många gånger hört honom säga att arbetet tråkar 
ut honom. Det är självklart att en kung då och då vill njuta 
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av sin frihet precis som vem som helst, men i så fall bör det 
vara sällan, ty ett helt lands lycka beror på honom. Det är 
önskvärt att kungen ska vara den arbetsammaste av alla i 
sitt rike.15

Gustaf III var likväl enligt hertiginnan inte ensam vid hovet 
om sin inställning till offentliga värv. Men även när beskriv-
ningen gäller någon annan än kungen, kan porträtten vara ett 
förklätt tjuvnyp till honom som så ymnigt belönade sina oför-
tjänta tjänstemän. Baron Georg Gustaf Wrangel får här stå 
för den evigt bespottade karaktären utan verklig förmåga, vars 
sociala ställning ständigt håller fram fallskärmar för honom att 
landa mjukt med:

Jag tror att obetänksamhet och obeständighet är medföd-
da egenskaper hos honom. Han är en projektmakare, men 
eftersom han inte lägger ner tillräckligt med möda på att 
ut arbeta sina idéer når de sällan framgång. Han rycks med 
av sin entusiasm innan han har fått klart för sig om planen 
är fruktbar eller inte. Han har varit i tur och ordning mili-
tär, lanthushållare, ämbetsman, men höll inte länge fast vid 
ett yrke. Det var han som kom med förslaget om krono-
brännerier, vilka är Sveriges nuvarande olycka. […] När 
han märkte att projektet inte föll väl ut lämnade han in sin 
av skeds ansökan. Den bifölls utan svårigheter och i gengäld 
fick han ett landshövdingedöme.16

”Entusiasm” var på 1700-talet ett skällsord. Det innebar att 
man hade låtit sig svepas med av sina känslor på förnuftets 
bekostnad och att man därmed inte längre var herre över sig 
själv. Entusiasmen fick en man att glömma hänsynen till andra: 
en uppenbar last i ett samhälle som framhöll kollektiv ordning 
framför individuell frihet.17 Men när bristen på hängivenhet 
övergick i lättja var det inte heller bra. Om greve Johan Gab-
riel Oxenstierna, nyutnämnt riksråd, fäller Charlotte följande 
kritiska omdöme: 
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Han är en vänlig och anspråkslös man, men är alltför lat för 
arbetet. Jag tycker inte att han passar för tjänsten, för han 
har inte den håg till arbete som man måste ha [som riks-
råd]. Man antar att kungen mer eller mindre kommer att 
sköta hans uppdrag helt själv. För övrigt är hans karaktär 
föga manlig [min kurs.], han är svag och lat.18

Hertiginnan tillade syrligt att det i själva verket passar kungen 
bra att ha en minister som inte är alltför idog, eftersom han 
föredrog att bestämma över politiken utan någon annans in-
blandning. 

Charlottes mest avskräckande exempel bland män är vän in-
nan Ulla von Höpkens make Nils. Han super, spelar bort sina 
pengar, bedrar och slår sin hustru på grund av svartsjuka.19 I 
sep tember 1779 meddelar hon Sophie att ”Ulla har en svidande 
sorg: hennes man har meddelat att han kommer till Stockholm. 
Jag träffade henne idag; hon är plågad men tvingar sig att skratta 
fast det inte är äkta. Jag beklagar henne av hela mitt hjärta, 
jag tycker verkligen synd om henne.”20 Charlotte fördömer 
även en tysk baron som lade en oförsiktig kärlekshistoria med 
en kvinna utanför hovet till sina andra missöden under vis-
tel sen i huvudstaden: ”tyvärr började huvudet snurra på ho-
nom när han blev förälskad i en dam i Stockholm, han be-
gick galenskaper och gjorde sig till hemskt åtlöje”.21 Citatet 
rö jer att hertiginnan skilde mellan personer i hovkretsen och 
huvud stadens befolkning. Den utländske baronens beteende 
an sågs särskilt klandervärt eftersom han hade fattat tycke för 
en kvinna som inte var av hans sociala ställning. 

I sina brev och dagboksanteckningar förkastar hertiginnan 
mäns lättja, fylleri, nöjeslystnad, slösaktighet, sexuella frivolitet 
eller politiska ombytlighet – det vill säga allt som avvek från en 
adelsmans plikter.22 Brist på självbehärskning och självkontroll 
fördömde eller förlöjligade hon. En aristokrat skulle vara ärlig, 
redbar och kompetent, men fick samtidigt inte vara tråkig. Det 
verkar ha varit en fin balansgång mellan att vara spirituell utan 
att bli vulgär, eller elegant utan att vara löjeväckande få fäng. 
Var man född i en etablerad adelsfamilj hade man ett stort 
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för språng för att kombinera allt detta och vinna den börds-
medvetna hertiginnans uppskattning.

Kunglig politisk impotens 
Efter mer än tio års barnlöst äktenskap väntade Gustaf III:s 
drottning Sofia Magdalena barn på våren 1778. Kungaparets 
glädje var oerhörd. Emellertid grumlades lyckan snart av ryk-
ten som sade att kungen hade lejt hovstallmästaren Adolph 
Munck som älskare till drottningen för att göra henne havande. 
Mycket pekade dessutom på att den ursprungliga källan till 
ryk tet var ingen mindre än kungens egen mor, änkedrottning 
Lovisa Ulrika, som hade ett spänt förhållande till sin son. 
Kunga familjen delades i två läger mellan änkedrottningen och 
kung en, som försvarade sin hustru och vägrade träffa sin mor.23 
I maj 1778 samlades familjen till krismöte på slottet, vilket her-
tiginnan iscensätter som en lång ordväxling i sina memoarer. 
När kungen fick höra ryktena som gick om honom i staden, 
sade han till sin bror Fredrik Adolf:

Jag är i det djupaste sårad min bror, ty att bli anklagad 
för att ha uppmanat sin hustru att ta en älskare är veder-
värdigt. Om hon [änkedrottningen] bara hade skadat min 
hustrus heder hade jag också tagit illa upp, men inte som nu 
när hon även angriper min. Kvinnors heder hänger nuför-
tiden på så lite att det kanske inte betyder något, och det 
är många gentlemän [honettes gens] som trots sin redbarhet 
blir bedragna, så av den anledningen skulle jag inte beklaga 
mig. Men att säga att det var på min uppmaning kan jag 
inte förlåta.24

Varpå Fredrik Adolf tog sin mor i försvar: 

Men Ers Majestät, det är inte änkedrottningens påfund; 
hela staden talar om det, ty det finns en fördom om att ni 
inte är en riktig man [min kurs.] och att det är för att ordna 
en tronföljare till riket som ni har bett drottningen att gå 
tillväga på det här sättet.25 
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Att anklaga regenter för sexuell oförmåga eller erotisk lastbar-
het var vanligt förekommande i den europeiska 1700-talspres-
sen. Det var ett sätt att kanalisera sitt missnöje och förmin-
ska dem som mäktiga symboler. Men det handlade också om 
1700-talets intima koppling mellan privat och offentligt och 
synen på den politiska rollen. Enligt den logiken var det natur-
ligt att ett bristfälligt privatliv misskrediterade kungliga perso-
ner som makthavare.26 

Jeffrey Merrick hävdar att genom att anklaga en regent för 
impotens ifrågasatte man lika mycket hans karaktär som hans 
fysiologi. Ludvig XVI skilde sig på många sätt från sin föregån-
gare på tronen, den erotiskt intresserade Lud vig XV. Den yng-
re Ludvig saknade sin farfars sexuella aptit, men också hans 
autokratiska läggning. Han framställde sig som en tillgiven 
fader både för sina barn och undersåtar. Han konstruerade sin 
iden titet kring rollen av en anspråkslös, monogam familjefar – 
inte den hjälte på slagfältet som var det kungliga idealet. Den 
kritiska pressen klagade över att han förnekade sin manlighet 
och sin kungliga värdighet. Tvivel på om han verkligen var far 
till sina barn kombinerades med tvivel på hans regeringsför-
måga: man misstänkte kungen för att sakna själsstyrka nog att 
styra över sitt land och hushåll.27

Ludvig XVI:s impotens var därmed mer än bara en känslo-
mässig och dynastisk katastrof; den hotade själva de patriarkala 
principerna i samhället. Förhållandet till den gode men auk-
toritäre fadern var en metafor för det ideala förhållandet mel-
lan kungen och hans undersåtar under ancien régime.28 Man 
menade att husbonden och fadern borde regera över hus hållet 
som sinnet bestämde över kroppens impulser och kungen styr-
de sitt rike. Impotenta, lastbara, alltför eftergivna eller över-
drivet stränga män eller regenter kunde anklagas för att miss-
lyckas i den roll som de hade fått av naturen och samhället.29

En liknande debatt fördes i Sverige vid samma tid. Bryt-
ningen mellan Gustaf III och hans mor varade i flera år, ända 
till änkedrottningens död på hösten 1782. Oenigheten och dess 
följder får stort utrymme hos hertiginnan. Ryktet om kungens 
förmodade impotens ledde till ett ifrågasättande av hans sätt 
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att hantera sin mor och av hans regeringsduglighet i allmän-
het. I december 1779 diskuterade hertiginnan brytningen inom 
kungafamiljen med Sophies syster Hedda von Klinckowström. 
Charlotte förespråkade en snar försoning mellan kungen och 
änkedrottningen eftersom kungamakten skadades av oenig-
heten. Grevinnan von Klinckowström var av annan åsikt: 

Kungen bör för en gångs skull visa karaktärsstyrka: han 
har bestämt sig för något och han måste handla konsekvent 
efter det, ty hela Europa följer uppmärksamt vad han kom-
mer att göra och vilka beslut han fattar. Han har bestämt 
sig för att inte träffa sin mor, om han bryter sitt ord kom-
mer det att tillfoga hans internationella rykte oåterkallelig 
skada; man kommer att säga att han är svag och feg.30

Diskussionen visar på den politiska betydelse man tillmätte 
kungens uppförande även i familjeangelägenheter. Kunde han 
inte stå emot sin moder, kunde han inte heller stå emot ut-
ländska arméer. 

Gustaf III smädades i pressen på ett liknande sätt som det 
franska kungaparet. I april 1781 rapporterar herti gin nan: 

Vad som för tillfället drar till sig stockholmarnas uppmärk-
samhet är artiklar skrivna med all upptänkbar elakhet: det 
är smädeskrifter mot kungen där man jämför honom med 
antika kej sare. Nero och Caligula förekommer oftast, och 
som Nero inte är känd som den bästa av söner, är parallel-
lerna lätta att dra.31 

Skrifterna anspelade på Gustaf III:s känslolöshet och brist på 
respekt för sin mor, som han fortfarande inte besökte. Herti-
ginnan tar inte ställning för eller emot smädeskrifternas san-
ningsenlighet. Emellertid har hon åsikter om hur kungen sköt-
te den kritiska situationen:

I grund och botten gör inte de här pamfletterna någon 
skada, enligt min mening är de bara en hund som skäller. 
Men eftersom polisen tar dem på allvar och ofta förbjuder 
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försäljningen av dem, inser ni hur allas uppmärksamhet 
dras till dem. På olaglig väg försöker man nu komma över 
utgåvor som annars hade fallit i glömska. Varje kung bör 
förvänta sig obehagligheter av det här slaget, som är alltför 
obetydliga för att man ska uppmärksamma dem. Kungen 
har emellertid inte reagerat på det sättet utan har varit sjuk 
de senaste dagarna, som man tror på grund av smädeskrif-
terna.32

Gustaf III:s brist på sexuellt intresse framställdes i samtida 
pam fletter som ett negativt karaktärsdrag hos honom. Att ägna 
mycket tid åt flera olika älskarinnor trots att man var gift, som 
her ti ginnans make Carl, kritiserades likafullt. Män skulle in-
tres sera sig för kvinnor men ha tillräckligt med karaktärsstyrka 
för att stå emot dem.33 Enligt samma princip kritiserade den 
franska pressen både den ständigt otrogne Ludvig XV och den 
mono game Ludvig XVI. Ludvig XV:s utsvävningar berövade 
honom hans förnuft och han lät sig förledas till dåliga beslut av 
sina älskarinnor och ministrar. Om Ludvig XVI sa man att han 
inte var far till sina barn och att han dominerades av sin hustru 
Marie-Antoinette.34 Det visar på en ambivalent in ställning till 
sexualitet, men också på dess centrala och subver siva potential 
i kritiken av makthavare. 

Hovmän emellan
Uppmärksamheten kring kronprinsens börd lade sig med än-
kedrottningens död 1782. Men andra rykten tog vid, som her-
tiginnan bidrog till att föreviga inför eftervärlden.

Hertiginnan hade inget till övers för yngre män, i synnerhet 
om de var gynnade av kungen.35 Hon kommenterar till exempel 
missnöjt Gustaf III:s sätt att favorisera vissa vackra unga män 
som inte nödvändigtvis hörde till de förnämsta familjerna. Hon 
påstod att de ägnade sig åt grova skämt, orgier och drycken-
skap.36 I sin journal från november 1791 skriver hon:

Eftersom han inte har något sexuellt intresse av kvinnor, 
har han anammat italienska seder som är mot naturen och 
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lägger i dagen en moraliskt fördärvad smak. Hans pager är 
hans mignons37 och man försäkrar att personer av ännu lägre 
klass, som vackra soldater och betjänter, blir upptagna i 
hans när maste umgänge. […] Kungens sällskap brukade 
tvek löst vara ett av de allra bästa, men numera har det blivit 
det minst förnäma [hupée] i Stockholm. Dumheter, ja till 
och med de grövsta oförskämdheter är tillåtna i hans um-
gänge. Inte ens kungen själv lägger band på sig, vilket gör 
att de damer som umgås med honom ibland inte alls vet 
hur de ska uppträda.38

Samtida vittnesbörd om Gustaf III:s umgängesvanor och po-
tensproblem har fått generationer av forskare att spekulera i 
kungens preferens för män.39 Hertiginnans journal är i det här 
fallet, liksom i många andra ämnen, en ofta rådfrågad källa. 
Men även hennes brev ger upplysningar om påstått samkönade 
för bindelser vid hovet. Hertiginnan berättar till exempel under 
sommaren 1784 att kungen tog med sig ett utvalt sällskap till 
Svartsjö slott, en kort båttur från Drottningholm, för att umgås 
mer avskilt. Om de här utflykterna skriver hon:

Efter kortspelet hade kungen skickat iväg damerna för 
att vara ensam med två eller tre män. Man säger också att 
 under supéerna där, som kungen har haft några gånger 
efter teaterföreställningarna, talade man om sådana vid-
righeter att det till och med var några män som inte ville 
stanna för att de tyckte att samtalet var så avskyvärt. De här 
supéerna kan med ett ord jämföras med antika backa naler. 
Vi har blivit till den grad förtjusta i antiken att deras seder 
har stigit oss åt huvudet: det är ett sedefördärv utan like.40

Charlottes hänvisning till antiken anspelade på den resa till 
Ita lien som kungen och hans manliga sällskap hade företagit 
sam ma år. Hennes brev andas nyfiken spänning blandad med 
avund inför mötet med de hemvändande resenärerna. Hon be-
rättar för en annan väninna om den extravaganta klädstil som 
vissa av männen anammat med inspiration från kontinenten:41 
”Ingen har en så märklig frisyr som Möllersvärd: det är en tupé 
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som är dubbelt så hög som ansiktet med enorma lockar. Man 
påstod att han hade blivit sprätthök, det tycker jag inte, men 
hans frisyr anstår en sprätthök.”42 En månad senare insinue ra-
de hon för Sophie att kunskaper i nya moden och antika läm-
ning ar inte var det enda som de hade förvärvat under resan:

Man måste tillstå att de italienska sederna43 har tilltagit 
mer än någonsin; det är ingen hemlighet ty alla talar om 
det. Det är avskyvärda orgier och ett märkligt sedefördärv, 
men det stannar mellan oss min käraste vän. [i chiffer man 
påstår att kungen nyligen anföll en ung man i parken om 
natten och erbjöd honom att bli drottningens kammar herre 
om han tillmötesgick hans lustar, men den unge man nen 
tog till flykten]. Håll med om att det är att driva saker na 
långt. Man säger att [i chiffer resorna till] [Svartsjö] bara 
är till för att få vara mer ifred, det är otroligt, men det är 
åt minstone vad man försäkrar. Jag kan berätta en miljon 
saker för dig om det här.44

Det är oklart om det var rykten som florerade eller om herti-
ginnan faktiskt själv hade varit vittne till händelserna. I hennes 
journal från september 1784 finns nämligen en liknande redo-
görelse som kompletteras av ett förtydligande: ”eftersom min 
paviljong är så belägen att jag kan se och höra allt utan att bli 
upptäckt kan jag själv uttala mig om det”.45 

Några år senare omtalar hertiginnan återigen Drottning-
holmsparken som plats för kärleksmöten och våldsamma upp-
görelser hovmän emellan. Hon berättar för Sophie om den 
nyanlände ryska ambassadören Galizin, som ofta kommer in-
kognito till Drottningholm i sällskap med män som han påstås 
vara förälskad i:

Han har möten i parken varje kväll och har anfallit kapten 
Uggla som är i tjänst här – som ni förstår försvarade han 
sig – och har gjort framstötar mot många fler. Skvallret går 
dessutom att flera av de lakejer som han har anfallit har låtit 
honom betala dyrt för sina närmanden och gett honom ett 
minne på ryggen som han säkert inte stoltserar med. Den 
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här händelsen har inte kommit till allmänhetens kännedom, 
men alla talar om historien med Uggla. Håll med om att det 
är en klandervärd man som beter sig ovärdigt. Det är inte 
passande för en ambassadör att springa omkring i Drott-
ningholms slottspark om nätterna, där han riskerar att bli 
slagen om någon fattar humör över hans initiativ. Han bor-
de åtminstone leva ut sin förkastliga böjelse mer diskret.46

Charlotte använder i båda ovanstående exempel samma ordval 
för en sexuell invit, nämligen ”anfalla” (attaquer). Hertiginnan 
frammanar en bild av en brutal social interaktion mellan män, 
utom hus i skydd av mörkret, där samkönade förbindelser var 
ett av inslagen. Protokoll och titlar lades bort eftersom alla 
upp trädde inkognito. Den sirliga och formella samvaro som 
präg lade det könsblandade umgänget i salongen, förbyttes där-
med utomhus till en homosocial anarki. Att befinna sig i par-
ken nattetid medförde en uppenbar risk – eller chans – att bli 
mål tavla för erotiska böjelser. Att försvara sig med våld verkar 
ha varit socialt accepterat (dock inte mot kungen). 

Det går bara att spekulera i varför hertiginnan skrev om 
kungen, men inte om den ryska ambassadören, i chiffer. Det 
var sannolikt något utöver de samkönade förbindelserna som 
för anledde det. Kanske motiverades censuren av att kungen 
på ståddes bedriva handel med sina hovtjänster för sexuella fa-
vö rer. Eller vinnlade sig hertiginnan om att dölja det faktum 
att kungen befann sig i parken på kvällen en obskyr tid, för-
nekande sin kungliga värdighet genom att beblanda sig med 
de andra hovmännen? En kung var inte som andra, och borde 
inte heller bete sig som om han vore det.

Hertiginnan värnar om det könsblandade – men socialt ho-
mogena – umgänget. Hon klandrar kungen vars impulser ledde 
honom att välja sitt sällskap utan urskillning. Hon förkastar 
likaledes det umgänge som skedde bortom kvinnors  när varo 
eller in flytande. Charlotte beskriver hur män ute stängde kvin-
nor vid hovet på olika sätt. I kungens umgänge rörde sig sam-
talet på en nivå som damerna inte kunde delta i med sin vär-
dighet i behåll. På Svartsjö avvisades de formligen från sällska-
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pet. Och det verkar ha varit givet att kvinnor inte uppehöll 
sig i slottsparken om natten. Däremot kunde de ha utmärkt 
ut sikt över männens umgänge genom fönstren i våningen en 
trap pa upp. 

Hertiginnan som bevakare av  
den rätta manligheten

Hertiginnan ställer inte någon gång manlighet mot kvinnlig-
het. Endast två gånger talar hon uttryckligen om manlighet, 
och då bara i negationer. Det ena exemplet är greve Oxenstier-
na vars ”karaktär inte är manlig”. Här associerar hon omanlig-
het till lättja och svaghet, vilket stämmer väl in på den samtida 
diskursen som den tolkats i forskningen: obeständighet och 
intresse för flärd och nöjen påstods vara kvinnliga egenskaper, 
medan det manliga idealet var flit och företagsamhet.47 Det an-
dra handlar om att kungen inte är en ”riktig man”. Gustaf III:s 
tillkortakommanden som man och kung kopplas, till skillnad 
från andra porträtt av män, tydligt till sexualitet och potens. 

Jonas Liliequist menar att om historiker använder begrep-
pet manlighet bör det kunna ”förankras i en manlig kropp och 
dess fysiologiska säregenheter som av samtiden ansågs utgöra 
den fundamentala skillnaden mellan män och kvinnor”.48 En 
dis kussion om manlighet enligt denna definition finns inte hos 
Char lotte. I hennes porträtt av män förekommer åtföljande 
att ri but som en ”förmögen man”, en ”trevlig man”, en ”älsk-
värd och hederlig man” osv. Det tyder på att manlighet inte 
upp fatta des som ett ensamt begrepp utan kopplades till rang, 
ålder, yrke och personlighet. 

Kön var inte oväsentligt, men social ställning ingick alltid i 
hertiginnans bedömning. En mans uppförande skulle mot svara 
hans höga ställning, ämbete och ålder och medföljande an svar 
som aristokrat och statsman. Charlottes porträtt överens stäm-
mer med en föreställning som var utbredd i hennes samtid, 
nämligen att ett könsblandat umgänge i socialt exklusiva sam-
manhang danade till förfining av personers uppförande och 
karaktär.
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Att tala om en könskris eller att använda begreppet ”femi-
nin man” är emellertid anakronistiskt. Egenskaper som upp-
fattas som feminina idag, ingick i bilden av den ideale mannen 
på 1700-talet. Hertiginnans porträtt kan tjäna som påminnelse 
om att manlighet likaväl som kvinnlighet är historiska variab-
ler. Och kanske var skillnaderna mellan mäns och kvinnors 
roller och egenskaper tvärtom så självklara att hertiginnan inte 
behövde sätta ord på dem? Att manlig och kvinnlig, feminin 
och maskulin, inte förekommer som ord behöver inte nödvän-
digtvis betyda att de var frånvarande i sinnevärlden, vilket gör 
diskussionen om den historiska manligheten så komplex.

Hertiginnans framhållande av flit och kompetens i ämbetet 
är också något som skiljer hennes bedömningar från den gäng-
se föreställningen om det aristokratiska gentlemannaidealet, 
vilket först och främst gick ut på att behaga. Hon företräder 
upp fattningar som ansetts ha kommit med borgerliga ideal 
kring sekel skiftet 1800, i opposition mot det tidigare aristo kra-
tiska idealet.49 Hennes ord skulle kunna tas till intäkt för att det 
var ett tidsbundet och inte ett klassmässigt ideal. Men jag tror 
fram förallt att forskningen inte tillräckligt har uppmärksam-
mat flitens och duglighetens betydelse i 1700-talets mansideal. 

En fråga som väcks av den här undersökningen är hur man-
lighet och synen på sexualitet skilde sig mellan olika sociala 
grupper, och om det är något specifikt med just bilden av man-
lighet vid hovet. Samkönat umgänge var straffbart vid den här 
tiden. Men av vad som framkommer i hertiginnans brev kan 
man sluta sig till att sexuellt umgänge mellan män förekom vid 
hovet, om än som marginell företeelse. Vi kan däremot inte 
veta om detta var kännetecknande för just hovet, eftersom den 
här typen av berättande källor saknas för majoriteten av be-
folk ningen. Det är rimligt att anta att hovmännen kunde höja 
sig över de strikta juridiska och sociala normer som gällde för 
mindre privilegierade grupper i samhället. 

Det personliga anseendets betydelse i hovsamhället ge-
nomsyrar hertiginnan Charlottes beskrivningar av män. Det 
vik tiga var inte vad en man faktiskt gjorde, utan hur han upp-
fatta des. Den utländske adelsmannen var inte den ende som 
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hade ett förhållande med en kvinna utanför hovkretsen, men 
man talade om honom eftersom det hade förlett honom till 
att uppträda opassande. Och om den ryske ministern föredrog 
män, borde han åtminstone leva ut denna svaghet i hemlighet. 
Huruvida Gustaf III verkligen var far till sin son eller om han 
före drog unga män framför drottningen var mindre viktigt än 
det faktum att man talade om det vid hovet, eller ännu värre: 
i ”staden”.50 

Hertiginnan Charlottes uppfattning om män kan tolkas 
mot bakgrund av det rådande hårda poli tiska trycket på ho-
vet. När idealen inte längre upprätthölls av dem som skulle 
legi ti mera sitt övertag, var sönderfallet olycks bådande nära. 
Char lotte kritiserade alla de beteenden hos män som hotade att 
bryta magin om hovlivets förfinade och kon trol lerade salongs-
till varo. Hon står som försvarare för ett man lighetsideal, och 
där med för hela sin värld.

Noter
1. Se Artéus 2010. Bokutgåvan var översatt och redigerad av Carl 

Carl son Bonde och Cecilia af Klercker. Gunnar Artéus och andra fors-
kare hänvisar sällan till dagboken i original. Min bedömning är att 
det är rimligt för en innehållslig analys, men helt nödvändigt för en 
språklig analys. Jag har därför valt att nyöversätta samtliga citerade 
avsnitt.

2. Se emellertid Sjöblad 1997.
3. Landes 1988.
4. Cohen 1996, s. 7–9.
5. Carter 2001, s. 5.
6. Liliequist 2008, s. 92f, citat s. 94.
7. För en utförlig diskussion om detta hänvisas till min avhandling, 

Hellsing kommande 2013.
8. Cohen 1996, s. 13–21; Carter 2001, s. 5; Parland-von Essen 2005, 

s. 34–37. Hertiginnan har samma uppfattning, exempelvis säger hon 
om prins Fredrik Adolf att ”il serais aimable en Societé puisqu’il est 
Gaï s’il n’avoit pas le tors de parler lestemens, et de dire souvent des 
équivoque ce qui vient de ce qu’il à recus pour la plupard du tems dans 
des Societes d’hommes, est que son gout pour le Sexe lui à fait beau-
coup recherché les filles, ce gout à même etoit trop loing”. (Journal, 
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lettre au mois de Mai, 1776, s. 41.)
9. ”haut et fier, peut-être un peu trop économe pour un homme 

riche, employée dans plusieurs occasions epineuse il savoit nuancée 
les esprit à son grée et pourtems conserver lestime et La Confiance du 
public, ayant une connaissance parfaitte de son païs joingt à d’autre 
Connaissance utile et agréable, il n’est pas seulement homme d’état 
mais aussi un homme aimable dans la Societe, il aime les plaisirs non 
avec exces mais comme une récreation. […] il quitta Les affaires non 
par infirmité ou vieillesse mais puisqu’il aimoit mieux vivre indepen-
dant, et avoir une maison agréable, aussi on peut dire que c est pre-
sentemens la seulle qui fasse poli tesse surtout aux etrangers.” (Jour-
nal, Lettre au mois de juin, 1785, s. 21–22.) 

10. ”sa conversation est instructive on y remarque un jugement 
sain et juste, il joingt à l’esprit Brilliant un esprit profond qui sait de-
voiler les pensée, et qui à une connaissance parfaite du cœur humain”. 
(Journal, Lettre au mois de juin, 1785, s. 22.)

11. ”c’est un homme qui est bon à tout, voulez vous l’employer en 
bien il s’y pretteras, voulez vous aucontraire l’employer en mal, il s’en 
chargeras aussi mais pourtems avec plus de joie puisque je le regarde 
pour un mauvais cœur, est un mechant homme, mais plins d’esprit 
est de Genie, agreable dans un Societé puisqu’il parle sur toutte chose 
mais toujours à deux sens pour qu’on ne sache pas au juste ce qu’il 
pense; il à outre celas un vilain defaut qui amuse beaucoup mais qui 
n’est pas des plus honette, il conterfais et drappe, tous le monde c’est 
un talent qu’il possède au plus sypreme degrez.” (Journal, Lettre au 
Mois de Janvier, 1776, s. 28.) Johan Christopher Toll var en av Gustaf 
III:s närmaste vänner och gjorde en framgångsrik militär och politisk 
karriär. Han slutade så småningom som greve.

12. Se t.ex. Journal, Lettre au mois de mars 1779, s. 31, om greve 
Hamilton: ”est bien la plus vilaine figure qui puisse exister, son vis-
age à lair crasseux à force d’être marqué, est cicatrisée, des petittes 
veroles, outre celas il a lair d’un butor, qui ne ma jamais parut aimable; 
quoique l’on dise qu’il ait de l’esprit, je crois bien qu’il peut dire des 
Saillié, mais ce ne seront pas de ceux qu’on dit dans la bonne compag-
nie, car il parle volontiers par équivoque.”

13. ”le Duc ne l’a jamais même priée de venir neanmoim vers les 
1 heures je le vois arriver en Frac François mais si peu habillié que 
même dans le tems que les habit François etoit de mode il n’aurais 
pas pue ce montrer ainsi, il avoit plustot l’air d’un valet de chambre 
que d’un oficier ou d’un gentilhomme tout le monde pendant le dinée 
ce regardoit et l’on ne savoit point d’ou cette visitte venoit” (brev till 
Sophie 11 juli 1784). 

14. Samma kritik av kungen framfördes i samtida smädeskrifter, 
Matts son 2010, s. 125. 

15. ”le travail d’un Roi et bien penible, aussi j’ai mainte fois enten-
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due dire à celui-ci que le travail tres souvent l’enneuye, il est naturel 
qu’un Roi aime à jouir quelquefois de sa liberté tout comme un autre, 
mais dumoins que celas soit rare puisque le bonheur de tout un peuple 
en depend, et il est à souhaiter qu’un Roi soit le plus labourieux de 
son Royaume.” (Journal, Lettre au mois d’Octobre, 1779, s. 61–62.) 

16. ”l’inconsequence est l’inconstance, sont je crois inée en lui; 
c’est un faiseur de projet, est puisqu’il ne travaille pas assée ces pro-
jets ceux-ci reusisse rarement car l’entousiasme l’emporte avant que 
d’avoir aprofondie, si le projet peut etre profitable ou nom; il à été 
consecutivement, militaire, Economiste, homme de Robe, mais ne 
c’est jamais arrette longtems à une même chose, ce fut lui qui donna 
le projet de Braserié d’eau de vie, qui font le malheur de la Suede 
acttuellement […] voyant que les choses prenoit un mauvais tour il 
demanda son congée, qu’il eut avec peu de peine sa recompense fut 
un gouvernement”. (Journal, Lettre au mois de Mars, 1779, s. 28f.)

17. Sennefelt 2011, s. 258.
18. ”d’un caractere fort doux fort modeste, mais trop paresseux 

pour le travail, et qui je crois n’est nullement fait pour cette Charge; 
car il n’a pas cette envie du travail qu’il faut avoir pour un tel emploi 
aussi on supose que le Roi la feras presque lui même, dallieurs son 
caractere, n’est pas celui d’un homme male [min kurs.] il est faible est 
paresseux […].” (Journal, Lettre au mois d’Avril 1786, s. 68.)

19. Journal, Lettre au mois de Mars, 1779, s. 24; brev till Sophie 
28 september 1779.

20. ”Ulla a eut un chagrin cuisant puisque son mari c’est avisé de 
venir à Stockholm, je l’ai vue aujourd’hui elle paroit afligée et s’eforce 
de rire quoique celas n’est pas de bon cœur, je la plain de tout mon 
cœur elle m’a vraiment fait pittie” (brev till Sophie 19 september 
1779).

21. ”malheureusement la Cervelle commenca à lui tournée, puis-
qu’il de vint amoureux d’une dame à Stockholm, il fit le fou et ce donna 
un terrible ridicule”. (Journal, Lettre au mois de septembre, 1778, s. 
135.)

22. Se även Ilmakunnas 2012, s. 183f.
23. För en utförlig analys av tvisten samt upphovet till den (som 

i stort sett bygger på Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok), se Hennings 
1957, s. 108–121. Se även Lönnroth 1986, s. 62–66.

24. ”je suis piqué jusqu’ vif mon frere, car d’être accusée d’engagée 
sa femme de prendre un amant est une chose infame, si elle avoit bles-
sée seulement l’honneur de ma femme, j’en auriez été pique, mais pas 
autems, que lorsqu’elle attaque le mien, au bout du compte l’honneur 
des femmes est attachée à si peu de choses, dans ce Siecle que ce n’est 
peut-etre qu’un rien, il y à bien des honettes gens qui malgrée celas 
sont C…; ainsi que je m’en plaindroit pas, mais de dire que c’est moi 
qui le veut je ne puis jamais le pardonner.” (Journal, Lettre au Mois 
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de Mai, 1778, s. 114.)
25. ”Mais Sire ce n’est pas la R: M: qui l’a inventé toutte la ville en 

parle car il y à un prejugée on croit que vous n’etes point entierement 
homme [min kurs.], est que c’est pour avoir une Succession dans le Païs 
que vous avez engage la Reine a faire cette demarche”. (Journal, Lettre 
au mois de Mai, 1778, s. 114.) 

26. Brewer 2005.
27. Merrick 1996, s. 196f. Se även de Baecque 1993, s. 67. 
28. de Baecque 1993, s. 70; Hunt 1992, s. xiv.
29. Merrick 1996, s. 187–188. 
30. ”il faut bien que le Roi montrent une fois de la fermettée, il c’est 

fait un plan, il faut bien qu’il le suivent, toutte l’Europe et attentive, 
sur ce qu’il feras, et qu’elle seras sa resolution, il avoit pris celle de ne 
point revoir sa mere, s’il la change, celas lui feras un tord irreparable, 
dans les païs etrangée; on diras qu’il et faible et pusillanime”. (Journal, 
Lettre au mois de Decembre, 1779, s. 68.)

31. ”Ce qui occuppe presentement le public de Stockholm sont des 
papiers publics écrit avec toutte la mechancete imaginable, ce sont des 
libelles Contre le Roi que l’on compare à des Prince de l’antiquité, les 
Neron et les Caligula sont le plus souvent nommée, et Comme Neron 
ne fut pas le meilleur des fils, l’aplication et aisée à faire.” (Journal, 
Lettre au mois d’Avril, 1781, s. 131.)

32. ”au fond ces papier ne font aucun tord, à mon avis c’est un chien 
qui aboye, mais comme la Police le prend au serieux, et en defend 
Sou vend la vente, vous pourais bien croire que l’attention de tout 
le mon de et attirée, et que sous main on ce procure les nummeros 
con  damnée à l’oubli, tout Roi peut s’attendre à ces horreurs, qui sont 
d’une trop petitte Consequence pour y donner attention, le Roi n’a 
pour tems point fait ainsi car il a été imcomodée ces jours-ci à ce qu’on 
croit de cha grin au Sujet des papiers.” (Journal, Lettre au mois d’Avril, 
1781, s. 131f.)

33. Mattsson 2007, s. 426.
34. Brewer 2005, s. 91; Hunt 2003, särskilt s. 130f; Merrick 1996, 

s. 194.
35. Se t.ex. Journal, Lettre au mois de Mars, 1779, s. 31.
36. Se Journal, Lettre au mois de Fevrier, 1789, s. 346; Lettre au 

mois de Decembre, 1789, s. 550. 
37. Ordet ”mignons” anspelar på Henrik III:s regering i 1500-ta-

lets Frankrike; Henrik var politiskt svag och påstods omge sig med ett 
syndigt och lastbart umgänge som hade alltför stort inflytande över 
honom. Le Roux 2000, s. 9.

38. ”n’aimant point le Sexe, il à contracte des manieres Italiennes 
qui revoltent la nature, et prouve un gout deprave ces pages, sont ces 
mignons, même on assure que quelquefois une classe plus vile, est 
admise à son intimité, et que des Soldats de Belle figure et des Valet 

ARTIKEL III



186

kvinnorna gör mannen

n’en sont point excempt […] jadis le ton de la Sociéte du Roi etois 
sans contredis un des meilleurs, presentemens C’est le moin hupée 
de Stockholm et les Sotises même les ordures, les plus grandes, sont 
tole rée dans son cercle, le Roi lui même ne menages point ces expre-
sions, et celas au point que les femmes qui sont avec lui ne savent 
quelque fois qu’elle contenances tenir”. (Journal, Lettre au mois de 
Novembre, 1791, s. 64.)

39. Se Hennings 1957, s. 102–104; Lönnroth 1986, s. 61; Mattsson 
2007, s. 460–470. 

40. ”cet après les rasa enter les hommes à la tête desquelles etoit le 
R: il a congedie les Dames pour être seul avec deux ou trois messieurs 
qui sont restée, on dit encore qu’a des soupée que le Roi a eut quelque-
fois la Bas chez lui apres les Spectacles on a parlée de tant d’ordure, 
qu’il y à eut des hommes même qui n’ont pas voulue y rester à force 
de les trouver terrible, en un mot ces soupée peuvent être comparée à 
les Bacannalles anciennes, et les antiquitée nous ont si fort enchante 
que leurs modes nous tournent enfin la tête; c’est une depravation de 
mœurs qui ne resemble à rien” (brev till Sophie 22 september 1784). 
Backanaler var rituella fester i romarriket till guden Bacchus ära. De 
förbjöds av senaten år 186 f.Kr. efter påstådda orgier av sexuell art 
(Nationalencyklopedin). 

41. ”je n’ai pas vue Mullerswert, mais on dit qu’il est devenue petit 
maître, je verais à dinée ce qui en est sa coifure doit être une chose 
rare, mais celle d’Armfeldt doit être pire encore” (brev till Sophie 10 
augusti 1784).

42. ”personne nest coifée aussi singullierement que Mullerswert 
cest un toupet plus large deux fois que le visage et des boucles d’une 
gros seur honnette on disoit quil etoit devenue petit maître, voilà ce 
que je ne trouve point mais il est coifé d’une manière de petit maître” 
(brev till Jeanna von Lantingshausen 12 augusti 1784). För en utförlig 
be skriv ning av sprätthökens etymologi och dess belägg i 1700-tals-
litteraturen, se Karlsson 2007, s. 60–79. Om bildningsresorna, se ibid., 
s. 80–84. Se även Cohen 1996, s. 37–41, 58–63.

43. ”Italienska seder” var en en dåtida omskrivning för homo-
sexuella handlingar, Mattsson 2007, s. 467f.

44. ”il faut avouër que les modes Italiennes ont pris plus que jamais 
et ce n’est pas mistere car tout le monde en parle, ce sont des orgies 
bien afreuse et une depravation de mœurs singullieres, mais cela reste 
enter nous ma meilleue amie, [i chiffer on dit que le R a ataque derni-
erement une nuit dans le iardin un ieune d’ome est lui a proposee de 
devenir chambeland de la reine s’il vouloit ce preter a sa passions mais 
celui ci a prie sa fuite] avouée que c’est pousser loin les choses, on dit 
que les [i chiffer voiages de] Sw: ne sont que pour avoir plus de liberte, 
c’est incroyable mais on l’assure dumoin je vous conterais million de 
choses à ce sujet” (brev till Sophie 13 september 1784).
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45. ”comme le pavillion que j’occupe est tellement placée que je 
puis tout voir et tout entendre sans être apperçue je puis être à même 
d’en parler.” (Journal, Lettre au mois de Septembre 1784, s. 157.)

46. ”il à toutte les nuit des rendez vous dans le jardin, il à attaquée 
le capitaine Ugla qui est de garde ici, vous senté bien que celui-ci c’est 
deffendue, il en à encore attaqué plusieurs autre, et la Cronique Scan-
daleuse ajoutte que plusieurs Laquais quil a attaqué lui ont fait payer 
cher, ces avances et qu’il Lui ont donné une sou venance sur son dos 
donc sans doutte il ne se vente point, cette histoire n’est pas publique 
mais celle d’Ugla tout le monde en parle avoue que c’est un vilain 
mons: et qu’il à des manieres bien indigne surtout qu’il n’est pas des-
sent dutout pour un ministre acreditee d’aller courir les nuits dans les 
jardins de Dronningholm ou il risqué d’être batus si quelqu’un prend 
de L’humeur de ces declaration, dumoin s’il à cette vilaine manie de 
nature il pourais s’adresser un peu moin publiquement” (brev till So-
phie 9 septem ber 1787).

47. Mattsson 2007, s. 427.
48. Liliequist 2008, s. 92f, citat s. 94.
49. Se t.ex. Tjeder 2003, kap. 5.
50. Jag för ett liknande resonemang i artikeln Hellsing 2010. An-

seendets betydelse är besläktad med tanken om ärans och hederns be-
tydelse i det tidigmoderna samhället, vilken förts fram av bl.a. Erling 
Sandmo och Christopher Collstedt. Se t.ex. Collstedt 2007, kap. 3.
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En 1779, la duchesse Charlotte de sudermanie, âgée de vingt ans,
rapporta à son amie sophie Piper :

« la Comtesse de Geer est accouchée ce midi à 2 heure d’une fille
[...] le mari etoit [...] fort contems, il aurais mieux aime un garcon, j’ai
fait des reflexion à ce sujet comment il est possible d’être si aveuglée
que de croire que ce soit son enfant quoique toutte la ville sait qui en est
le pere peut-être son contentement ne pard que du bout des levres
aumoin ne le croije point assé simple pour croire que sa femme lui est
constante2. »

C’est en tant que belle-sœur du roi Gustave III, puis reine de suède, que
cette duchesse peignit le déroulement des événements politiques, ainsi que les
intrigues des courtisans de l’époque. Elle écrivit ses mémoires pendant vingt-
cinq ans sous forme de lettres mensuelles destinées à son amie intime, la
comtesse sophie Piper (née de fersen)3. a partir d’exemples tirés de ses écrits,
je souhaiterais mettre en lumière la pratique de l’amour mondain à la fin du
XvIIIe siècle, en analysant plus particulièrement le libertinage féminin à la

Le libertinage féminin
à la cour suédoise,

au XVIIIe siècle, à travers les écrits
de la duchesse de Sudermanie

My Hellsing1

1. Doctorante en histoire, université d’Örebro et université de Bordeaux. Thèse sur la duchesse
de sudermanie et la cour de suède au XvIIIe siècle sous la direction de Christina Carlsson-
Wetterberg et Michel figeac.
2. lettre de la duchesse de sudermanie à sophie Piper, le 19 septembre 1779. Cette
correspondance inédite se trouve aux archives nationales suédoises (riksarkivet),
Stafsundsarkivet.
3. les mémoires de la duchesse, appelées « journal » et écrites sous forme de lettres mensuelles,
se trouvent dans Ericsbergsarkivet (riksarkivet), Hedvig Elisabeth Charlottas samling. la
duchesse tint sa correspondance et son journal en français, langue qu’elle apprit dès son plus
jeune âge. ainsi, les passages cités suivent l’original au pied de la lettre, fautes d’orthographes
incluses.
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cour de Gustave III de suède4. les liaisons amoureuses hors du lit conjugal
étaient-elles fréquentes dans son milieu ? Quelles étaient les raisons pour
lesquelles la duchesse condamnait ou approuvait les rapports extraconjugaux?

les évocations pornographiques dans la satire politique du dernier quart
du XvIIIe siècle sont un sujet sur lequel s’est penchée la recherche historique.
les historiens soulignent que cette époque a connu un intérêt particulier pour
ce genre d’écrits, les célébrités du moment, notamment les têtes couronnées
européennes, étant conspuées par la presse, traitées de libertins, de sodomites
ou d’impuissants5. les mentalités et les pratiques amoureuses, en revanche,
demeurent un domaine peu arpenté6, les travaux prenant la plupart du temps
une forme biographique et anecdotique7. Dans mon développement, je
m’appuierai sur les anecdotes contées par cette duchesse, mais plutôt que de
suivre une voie strictement biographique, je m’attacherai, d’une manière plus
générale, à cerner la logique des mentalités amoureuses à la cour.

lorsqu’il s’agit de sexualité féminine, l’historiographie nous enseigne
fréquemment que l’histoire de l’adultère à l’époque moderne est une chronique
de l’hypocrisie de la morale occidentale : ce qui était toléré pour les hommes
était bien souvent déchéance pour la femme. les enfants illégitimes étaient un
problème menaçant, à une époque où l’on ne connaissait pas de moyens
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4. Parmi les différentes définitions du libertinage possibles, j’ai choisi simplement de le traduire
par le fait d’avoir ou d’aspirer à avoir des relations sexuelles hors mariage. l’expression que
la duchesse utilisait elle-même est celle d’une « une vie déréglée », ce qui correspond
effectivement à la définition d’un dictionnaire français de 1787 du terme libertin-ne : « qui mène
une vie déréglée » (Pour une discussion élaborée de ces notions, voir notamment Blanc, Les
libertines, p. 6-7 ; a. richardot « Introduction », dans a. richardot, op cit., p. 9-19, ainsi que
dans ce même volume, J.-C. abramovici, « libertinage et construction de la pudeur à l’âge
classique », p. 89-90).
5. John Brewer, « Personal scandal and politics in eighteenth century England », dans Media
and political culture in the eighteenth century, publié par r. Darnton et M.-C. skuncke,
stockholm : Kungl. vitterhets historie och antikvitets akademien, 2005 ; lynn Hunt, « The many
bodies of Marie-antoinette. Political pornography and the problem of the feminine in the french
revolution », dans Marie-antoinette : writings on the body of a queen, publié par D. Goodman,
new York, routledge, 2003 ; annie Mattsson, « Kvinnliga tidsfördriv och manliga mätresser :
kön och sexualitet i smädandet av Gustaf III », Historisk tidskrift för Finland, 2007, n° 4.
6. Tommy Gustafsson & Jens rydström, « Den goda sexualiteten. Inledning tema sex », Historisk
tidskrift, 2009, n° 3, p. 357 ; olivier Blanc, « visibilité du libertinage féminin sous louis XvI »,
dans Femmes et libertinage au XVIIIe siècle ou les caprices de Cythère, publié par a. richardot,
rennes : Presses universitaires de rennes, 2003, p. 46.
7. voir notamment : olivier Blanc, Les libertines : plaisir et liberté au temps des Lumières.
Paris, Perrin, 1997.
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contraceptifs efficaces. la sexualité féminine en dehors du mariage impliquait
alors des risques de sanctions juridiques et de stigmatisation sociale8.

Cependant, les comportements libres parmi les élites de la fin de l’ancien
régime, autant chez les femmes que chez les hommes, apparaissent comme
une exception aux règles rigoureuses qui étaient appliquées aux autres
catégories sociales. Dans l’Histoire des femmes en Occident, nous apprenons
que les belles dames de cour étaient pour ainsi dire poussées dans le lit de leur
souverain afin de servir les ambitions de leurs époux, tandis que les autres
s’octroyaient la liberté de prendre des amants, une fois rempli leur devoir, c’est-
à-dire après avoir donné à leurs époux une descendance male9. Dans la société
parisienne de l’époque de louis XvI, le fait de prendre des amants était
accepté et même proclamé10.

le sujet de la sexualité féminine intéresse également les droits de la
femme. Celle qui nouait des liens avec des hommes en dehors d’un foyer
contrôlé par le père ou l’époux, était bien entendu une femme émancipée. à
cet égard, on a soutenu que dans le dernier quart du XvIIIe siècle, la femme
en tant que salonnière profita d’une place exceptionnelle dans la vie publique,
avant d’être circonscrite au foyer par les structures sociales du XIXe siècle.
l’aristocrate citadine de l’ancien régime, respectée pour sa culture et son
influence, entretenait des liens amicaux et amoureux indépendamment de son
époux11. les ambitions intellectuelles et la liberté sexuelle de ces femmes
étaient l’objet de nombreuses critiques de la part de leurs contemporains, en
particulier de la part de Jean-Jacques rousseau. selon lui, le rôle attribué aux
femmes aristocrates était le fait d’une société déchue et d’une vie politique
dégénérée12.

En se penchant sur cette historiographie sur le XvIIIe siècle, nous allons
par la suite suivre le raisonnement de la jeune duchesse de sudermanie au sujet
des femmes, le bonheur conjugal et les liaisons amoureuses hors mariage.
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8. sarah f. Matthews Grieco, « Corps, apparence et sexualité », dans Histoire de femmes en
Occident, t. 3, XvI -XvIIIe siècles, publié par a. farge et n. Zemon Davis. Paris : Plon, 1991,
p. 87-93.
9. s. f. Matthews Grieco, op. cit., p. 92.
10. o. Blanc, « visibilité du libertinage féminin sous louis XvI », p. 53.
11. Joan landes, Women and the public sphere in the age of the French revolution, Ithaca et
londres, Cornell university Press, 1988, p. 21-31.
12. sarah Maza, Private lives and public affairs. The causes célèbres of prerevolutionary France,
Berkeley, university of California press, 1993, p. 167-171.
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Libertinage et vie conjugale

l’idéal conjugal de la duchesse était un lien d’amour, bien qu’elle eût
fait un mariage de raison. l’essentiel résidait dans le lien amical des conjoints :
l’égalité de rang et de goûts, la confiance, la droiture et le respect mutuels. la
duchesse nous fait surtout part de son avis au travers d’un contre-exemple,
étant généralement plus encline à la critique qu’aux louanges. C’est le cas du
comte et de la comtesse de lewenhaupt, qui représentaient pour elle un couple
inégal, et par conséquent un mariage malheureux :

« [la comtesse de lewenhaupt] est une bonne petitte femme qui
malgré qu’elle n’a pas infinimens d’esprit, est parconsequend une
conversation agreable, possède pourtems beaucoup d’esprit de conduitte,
cette dernïere est ïreprochable, c’est sans doutte ce qui lui a valut
l’estime est l’amitie de son maris, qui n’avoit pas tous les égards envers
elle au commencement, de leurs unions, qu’on aurais pu en exigée, je
ne puis dire qu’il la traitoit mal, mais voyant qu’elle avoit peu d’esprit
il l’a traittoit en enfant aussi ce ne faisoit il aucun scrupule, de lui faire
des infidelite […] le Comte lewenhaupt est un homme d’esprit, […] il
cherche […] la conversation agreable, il est donc naturel qu’il tacha de
la trouvée ailleurs ne l’ayan point rencontré chez sa femme.13 »

la duchesse soutient ici que le caractère et le comportement de la femme
étaient aussi importants que ceux du mari pour le bonheur conjugal. Pour elle,
le rôle de la femme doit être complémentaire de celui du mari : elle doit le
guider afin d’alléger sa charge publique. Ceci se reflète dans le portrait qu’elle
dresse du roi et de la reine. après un récapitulatif des malheurs politiques du
roi de suède, la duchesse conclut dans ses mémoires :

« Je suis persuadée qu’ayant une épouse plus aimable est qui serais
mieux convenue à son caractere, que celle qui est liée à son sort ; il
l’aurais aimée est n’aurais pas fait tant de folie qu’il en a fait dans sa
vie ; en lui parlant avec menagement, elle aurais gagnée sa confiance,
surtout si elle l’avoit fait avec esprit ; elle lui aurais epargnée maint
desagrement, qu’il à eut du mecontentement de ces sujet ; mais étant
marié avec une personne qui par une grande timidité à si peur de lui,
qu’elle ne repons que par monosylabes, est qui n’a rien que sa figure
qui puisse le charmer, il est tres naturel qu’il cherche la recreation avec
les personnes qui l’entoure, est qui le flatent continuellement, pour lui
etre agréable.14 »
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13. Duchesse Charlotte, Journal, « lettre au mois de mars 1779 », p. 30.
14. Ib., « lettre au mois de fevrier 1779 », p. 21.
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la relation devait aussi aller au-delà d’une simple attirance physique :
la relation conjugale idéale était un rapport privilégié, à la fois plus intime et
plus sincère que celui que le mari pouvait avoir avec les autres personnes de
son entourage.

l’adultère n’était ni valorisé ni encouragé par la duchesse, mais l’entente
et l’harmonie globale du couple primaient tout de même. lors d’un moment
de désespoir dans son propre mariage, la duchesse confia à un ami : « soyez
persuadée que ce n’est point jalousie […] s’il a des maitresse celas ne me fait
rien du tout je ne veux point le gêner en rien pourvu qu’il ait quelques
Complaisances pour moi15 ». ses paroles résument bien son point de vue
officiel, mais déterminer si elles sont l’expression de ses véritables sentiments
reste impossible.

Plus âgée, la duchesse sembla apprendre elle-même les règles du jeu
amoureux. Plusieurs de ses liaisons sont passées à la postérité, notamment avec
les deux frères de sophie Piper : axel et fabian de fersen16. les lettres de la
duchesse à sophie des années 1780 révèlent des histoires sur son amant le
comte Charles Piper17, également beau-frère de son amie. la duchesse parle
de sa relation sur un ton léger et même ludique, par exemple lors de la visite
de Piper en mai 1784 :

« sachant que nous etions ici il n’a pu passer sans s’arretter, je crois
que je voyoit un spectre quand il est arrivée mais devinée donc je vous
prie que celas peut etre c’est le gentil Polïphene qui n’a pas oublié ces
vieilles folies il est tout aussi fou que toujours heureusement il pard
aujourdhui car je suis persuadée que s’il resterais ici encore deux jours
j’aurais une declaration, il commence déjà à me poursuivre et à marcher
d’une chambre à l’autre quand je le devance, avec un tres profond soupir
il m‘a dit qu’il partait, je lui ai souhaité un bon voyage et nous nous
sommes quittée celas etoit hier au soir et j’ai vue ce matin qu’il etoit
encore ici sandoutte qu’il veut me voir mais Comme je ne descendrais
pas au jardin il seras bien attrappée, faittes mes Complimens je vous prie
au petit charmant Piper que j’aime à la rage ditte lui que le feu qui me
devore, ne tariras de longtemps encore […]18 »
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15. Ib., « lettre au mois de decembre 1781 », p. 190.
16. fersen, axel von Fersens dagbok, t. 1, publié par a. söderhjelm, stockholm, Bonnier, 1925,
p. 13.
17 on ne saurait identifier la nature exacte de l’intimité de la duchesse avec ce comte, mais la
duchesse l’appelait « mon amant » (lettre de la duchesse de sudermanie à sophie Piper, le 3 juin
1784 ; lettre de la duchesse de sudermanie à la princesse sophie albertine, le 28 juin 1783 et
le 22 juin 1784).
18. lettre de la duchesse de sudermanie à sophie Piper, le 31 mai 1784.
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au travers de sa correspondance de l’été 1784, nous apprenons que son
amant Piper vint plusieurs fois la voir, tantôt avec son épouse, tantôt sans elle.
la duchesse et lui se fréquentaient alors sans retenue, en présence de leurs
conjoints respectifs ainsi que d’autres amis19. Ces exemples-là renforcent l’idée
du libertinage comme conduite tolérée dans la sociabilité de l’époque. leur
relation resta pourtant codifiée, les amants préférant notamment le jardin au
château comme lieu de rencontre (« Comme je ne descendrais pas au jardin il
seras bien attrappée »). néanmoins, la duchesse ne relate ses visites que dans
ses correspondances privées et non dans ses mémoires, ce qui est après tout
un signe de réserve.

Libertinage accepté, libertinage désapprouvé

Dans le contexte d’une cour valorisant la beauté et la jeunesse, les
liaisons étaient un élément social presque indispensable aux femmes. En 1779,
la jeune duchesse nota au sujet de madame Örnskiöld (alors âgée de quarante
ans) :

« Presentemens qu’elle commence à vieillir elle a de la peine de
trouvée quelqu’un qui veuille lui faire sa cour ; etant trop fiere pour se
donner au premier qui ce presente, elle est tres souvent de mauvaise
humeur a ce sujet je l’ai même vue pleurer à chaude larme de la
secheresse en fait d’amant ou elle c’est trouvée20 ».

Toutefois, cette dame sût retenir un homme qui lui fut fidèle, quoique,
d’après la duchesse, dans le seul but de favoriser son ascension sociale :

« le Pauvre Baron de Taube qui est chambeland du roi est obligée
de lui être fidelle quoiqu’il en gemisse quelque fois en segret mais la
reconnoissance l’y oblige, c’etoit un pauvre garçon de famille Mad :
d’orenchöld qui à le coeur tendre, est qui est avec celas Bienfaisante
prit du gout pour sa figure, elle le nourit l’habillia, lui procura la faveur
du roi qui à ensuitte fait sa fortune» 21.

un beau jeune homme sans ressources pouvait alors, par le biais d’une
liaison avec une femme bien placée à la cour, polir ses manières jusqu’à se
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19. Ib., le 18 juillet 1784 ; lettre de la duchesse de sudermanie à la princesse sophie albertine,
le 26 jullet 1783 et le 22 juin 1784.
20. Duchesse Charlotte, op. cit., « lettre au mois de mars 1779 », p. 27.
21. Ib.
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glisser dans le cercle intime du souverain. Effectivement, le baron Taube devint
bientôt l’ami intime du roi Gustave III22.

les notions de rang et de hiérarchie sociale sont omniprésentes dans les
écrits de la duchesse, même lorsqu’il s’agit d’affaires de cœur. Il en est ainsi
de son récit concernant la comtesse de löwenhielm, qui préféra à son ancien
amant, le duc de sudermanie (avec qui elle eut deux fils que son époux
reconnût), un jeune baron nettement inférieur à elle en termes de rang et
d’esprit :

« Elle s’attacha à un Ecuyer du roi le Baron d’Essen ; on peut ajouter
que l’amour fut bien aveugle dans ce moment, sa figure il est vrais est
bien jolie mais c’est un sot qui n’est pas fait pour amuser une femme
d’esprit, est du ton de mad : de loewenhielm; celle-ci est folle de cet
homme est ne fait que lui parler, ou l’on ce trouve l’autre est aussi, il
faut lui rendre la justice qu’elle lui a formé le ton, est s’il ne parle avec
esprit dumoin il ne dit pas des sotises, comme sa coutume etoit avant
que d’etre lié avec elle23.

les exemples de la comtesse de löwenhielm et de madame Örnskiöld
montrent le statut élevé des femmes de l’aristocratie de cour. le raffinement
de la comtesse de löwenhielm était très valorisé à la cour.

la comtesse de löwenhielm, fut mariée très jeune à un homme qu’elle
n’aimait point, aussi elle « chercha des liaison qui puisse lui faire oublié son
godelureau24 ». Mais, continue la duchesse, la faute de son égarement fut « une
trop grande tendresse, qui sait même si elle n’aurait été une epouse fidelle, si
son maris aurait été de son gout25 ». la duchesse excusa pourtant ses liaisons
hors mariages, car la comtesse de löwenhielm éprouvait des sentiments
sincères et profonds envers son amant. Elle n’était pas « comme la pluspard
de nos jeunes Dames qui n’aiment que pour leurs amusements, touts l’un et
tout l’autre26». la comtesse de löwenhielm est l’exemple vertueux d’une
femme libertine : constante dans son dérèglement. a l’inverse, la duchesse juge
sévèrement les femmes qui ne s’attachent pas véritablement à un homme,
notamment en ayant plusieurs relations en même temps. Elle fait part à sophie
de l’histoire de quelques femmes recevant les visites nocturnes de différents
hommes, en disant qu’à la cour « il y à trois dames qui ont plutot la conduitte
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22. s. G. svensson, « Evert Taube », dans Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok,
publié par n. Bohman et T. Dahl, t. 7, stockholm, Bonnier, 1954, p. 458.
23. Duchesse Charlotte, op. cit., « lettre au mois de mars 1779 », p. 25.
24. Ib.
25. Ib., p. 26.
26. Ib., « lettre au mois de septembre 1779 », p. 57.
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de filles que de femmes de condition ». Et elle ajoute : « j’avoué qu’il est
affreux quand une dame ne ce respecte point sois meme, aussi ne peut elle
point exiger le respect de ceux qui devrais lui en marquer27 ». nous comprenons
aussi par là que les dames d’honneur étaient censées servir de modèle à leurs
protégés et domestiques. Ces dames-là, dont la duchesse, exceptionnellement,
ne cite pas les noms, renoncèrent tant à leur vertu qu’à leur statut social en se
comportant comme des « filles ».

la duchesse était même persuadée que les libertinages – ou « une vie
déréglée », selon ses termes – nuisaient à la constitution physique de la
personne. Elle dit de la comtesse de Höpken, sœur aînée de la comtesse de
löwenhielm :

« Quoique tres jolie sa premiere fraicheur est passé, sans doutte sa
manière de vivre qui n’est pas des plus regle y contribue ininement, car
on l’accuse d’avoir beaucoup d’amant, est la cronique scandaleux
ajoutte qu’elle accorde ces faveurs à qui veut bien les recevoir cette
maniere de vivre influe extremement sur sa beauté, car elle a l’air d’une
femme entre les 40 et 50 ans quoiqu’elle ait apeine 30 28. »

la duchesse ajoute de même une explication, voire une excuse, aux
manières frivoles de cette femme : « marié tres jeune ayant une education qui
n’avoit point été des mieux soigné elle fit maint etourderie etant devenue sa
propre maitresse29 ». la duchesse semble pourtant avoir voulu rétablir la
réputation de la comtesse de Höpken, car quelques années plus tard elle ajouta
dans la marge : « le dernier attachement qu’elle à eut depuis l’année derniere
la entierement fait changer de Conduitte elle est beaucoup plus decente30 ».
D’après la duchesse, la négligence de son époux ou de ses parents était la cause
de son comportement peu convenable au regard des principes patriarcaux de
l’époque. la duchesse distinguait le libertinage toléré – c’est-à-dire des
relations visant à répondre à un besoin d’épanouissement sentimental non
satisfait dans le cadre d’un mariage – d’un comportement étourdi et frivole qui
détruisait le caractère et la santé. néanmoins, il était possible, en établissant
des relations plus stables, de se rattraper, comme le montre l’exemple de la
comtesse de Höpken.

Pour la duchesse, le principal problème, dans les manières de cette
comtesse, semble être son manque de pudeur et les railleries qu’en faisaient
les courtisans. En témoigne une autre anecdote à son sujet :
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27. Ib., « lettre au mois d’aout 1778 », p. 131-132.
28. Ib., « lettre au mois de mars 1779 », p. 23-24.
29. Ib. p. 24.
30. Ib.
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« Mad : de Höpken avoit allors 3 adorateurs que l’on disoit etre
egalement bien chez elle, ce qui leurs fit donner le nom des 3. lisimons
d’apres une piece intitulé les 3. freres rivaux […] un matin au vauxhal
[…] mad : de H. arriva en decendant de cheval elle avoit avec elle un
des trois lisimon, les jeunes mesieurs en firent leur remarque et ajoutent
que sans doutte il l’avoit suivie pour être recompensée, que même on
pouroit voir à sa phisionomie que le Comte avoit été heureux, l’idée etoit
noire et si meme la chose étoit vraie, ces mesieurs avoient tord d’en
parler aussi ouvertement31. »

le principal n’était donc pas de savoir si la comtesse de Höpken avait
véritablement trois amants à la fois, mais les bruits qui couraient à son sujet.
De son côté, la comtesse de Höpken se plaignait auprès de la duchesse. Elle
s’indignait de l’indulgence de la cour à l’égard de sa sœur la comtesse de
löwenhielm, alors même que celle-ci manifestait ouvertement sa relation avec
le baron d’Essen :

« s’il arrivoit à une autre pauvre personne ce qui vient d’arriver à
ma sœur, on serais blamé autrement, quoique peut etre on cerait
inocente, mais elle est toujours excusée, Comme elle à la reputation
d’etre franche, et d’etre la droiture même, puisqu’elle montre à tout le
monde, son amour pour ce plat personnage d’Essen.32 »

la duchesse lui répondit sur le ton de l’éducation que « comme elle [la
comtesse de löwenhielm] est douce et bonne, et que surtout elle tache d’être
amie de tous, et ne ce soucié point des defauts des autres, elle est aussi moin
tracassée 33». Ce dialogue montre de toute évidence la façon dont la duchesse,
sans doute au même titre que le reste de la cour, pouvait juger deux femmes
différemment pour le même comportement. le libertinage était donc lié à la
conduite générale, où les apparences étaient aussi importantes que les actes
eux-mêmes. aussi, l’essentiel à la cour ne résidait pas dans l’existence même
des scandales, mais plutôt dans la manière des courtisans de les surmonter,
dans leur maîtrise parfaite des apparences et leur capacité de dissimulation.

les passages cités jusqu’à présent ne concernent que les femmes
mariées. Cependant, dans toute l’histoire occidentale, la virginité au moment
du mariage était un des points cruciaux de la sexualité féminine. Que dit la
duchesse à ce sujet ? ses mémoires manquent de clarté sur la question, l’auteur
ne faisant que rarement allusion aux pratiques amoureuses des jeunes filles –
ou aux jeunes filles en général. néanmoins, la duchesse dit au sujet de la liaison
de son époux avec sa jeune demoiselle d’honneur, que « comme c’est une
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31. Ib., « lettre au mois d’aout 1781 », p. 173-174.
32. Ib., « lettre au mois d’octobre 1779 », p. 60.
33. Ib.
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bonne fille, celas me faisoit de la peine qu’il devoit la perdre reputation, car
c’est d’ordinaire le fruit lorsqu’un Prince fait sa Cour à une jeune Dame, surtout
lorsqu’il et marié34 ». la jeune fille en question courait le risque de perdre
l’estime de la cour, mais pouvait aussi espérer un mariage avantageux suite à
sa relation avec le duc35. Dans ses mémoires, la duchesse s’étend sur la conduite
d’une autre jeune fille : son amie sophie de fersen, alors toujours célibataire.
la duchesse la dépeint comme une exception vertueuse à la cour :

« Elle à ce qu’on appelle esprit de conduitte dans le monde, elle aime
la decence entre homes et femme, est n’aime pas la vie dereglé comme
la pluspard des femme ici en mêne, car elle choit la vertu ce qui est un
fenix dans notre siecle36. »

la duchesse présente son amie comme un antonyme des mœurs
féminines habituelles, rendant donc peu probable que la chasteté prénuptiale
ait été considérée indispensable pour les jeunes filles. Cette attitude libre à la
cour est appuyée par d’autres travaux scientifiques sur la cour de suède37.

au terme de cette démonstration, je tiens à souligner que le libertinage
masculin, bien que moins présent dans ses écrits, était lui aussi mal vu par la
duchesse. Elle le condamnait particulièrement lorsqu’il s’agissait de relations
avec des femmes en dehors de la cour38. Comme bien souvent dans son récit,
les hiérarchies sociales étaient décisives dans ses jugements.

*

Dans les écrits de la duchesse, les rapports extraconjugaux entre hommes
et femmes paraissent en partie tolérés à la cour, même pour les jeunes filles
célibataires. la liberté féminine était pourtant conditionnée par plusieurs
facteurs, notamment l’âge de la femme en question, son état civil, son rang,
ainsi que son dévouement à son amant, le nombre de ses cavaliers et sa
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34. Ib., « lettre au mois d’aout 1779 », p. 55.
35. Cette jeune femme se maria quelques années après avec un baron (lydia Wahlström,
Gustavianska studier : historiska utkast från tidevarvet 1772-1809. stockholm : norstedt, 1914).
36. Duchesse Charlotte, op. cit., « lettre au mois de mai 1776 », p. 42.
37. Carin Bergström, Stina Piper : grevinna i 1700-talets Sverige, stockholm, atlantis, 2007,
p. 149 ; fersen, op. cit., p. 13.
38. Duchesse Charlotte, op. cit., « lettre au mois de mai 1776 », p. 41 ; ib., « lettre au mois de
mars 1779 », p. 32 ; ib., « lettre au mois de septembre 1778 », p. 135, sur un baron allemand :
« malheureusement la cervelle commenca à lui tourner, puisqu’il devint amoureux d’une dame
de stockholm, il fit le fou et ce donna en horrible ridicule ».
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conduite globale. la duchesse elle-même sanctionnait une certaine forme de
libertinage féminin : le fait d’avoir des liens affectifs n’était pas critiqué par la
duchesse, à l’encontre des rapports sexuels sans sentiments et avec plusieurs
partenaires en même temps. la duchesse louait cependant les relations stables
et sincères, une opinion valable aussi hors du cadre du libertinage. Dans les
jugements qu’elle portait sur les courtisans, elle valorisait avant tout la
constance, tant dans les liens affectifs et amicaux que dans le rapport à l’argent
et la conduite de projets personnels. la duchesse se félicitait également de
l’intensité et de la longévité de sa relation avec son amie sophie Piper.

Indubitablement, les femmes qui apparaissent dans le récit de la
duchesse ne sont pas représentatives de l’ensemble de la population du
XvIIIe siècle. aisées et cultivées, elles étaient également, en tant que dames
d’honneur à la cour, des femmes actives. Il n’est guère étonnant qu’elles aient
eu plus de liberté que les bourgeoises et les paysannes. néanmoins, le fait que
le libertinage féminin était accepté nous semble paradoxal. Comment était-t-il
possible, dans cette société de cour codifiée, où les notions de rang et de sang
primaient et un fils illégitime pouvait risquer les biens de toute une famille,
que les femmes puissent prendre des amants ? Ceci confirme-t-il la puissance
et la liberté des femmes dans les cercles aristocratiques de l’époque, tel que le
suggère l’historiographie européenne ? Il semble tout d’abord possible de
supposer l’inexistence d’un lien direct entre liberté sexuelle et pouvoir au sein
de la société, l’indépendance des femmes sur ce point n’étant pas
nécessairement le reflet de leur influence. on peut aussi se demander si cette
liberté avait un quelconque lien avec le sexe féminin, ou s’il agissait au
contraire d’une exception propre aux aristocrates – hommes comme femmes –
par opposition aux autres groupes sociaux. Il serait nécessaire de mener de plus
amples recherches afin de pouvoir éclairer ces questions.
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« …que dumoin apres ma mort la verite perse… » 

La duchesse Charlotte, journaliste à la cour de Suède 
 
 
 
Quelques carnets bruns renferment derrière une apparente banalité l’un des plus 

importants récits politiques de l’histoire de Suède1. Il s’agit du journal de la duchesse 
Charlotte de Sudermanie2, dont le premier carnet s’intitule  « Lettres de La D. de S. à son 
amie La C.S.F. ». Charlotte, alors âgée de seize ans, l’ouvre par sa première lettre à la 
comtesse Sophie de Fersen en août 1775 :  

 
Vous exigée de moi ma chere amie une exacte relation de tous ce qui arrive ici, il est naturel que 
Vous voulez etre instruitte quel sont les occupation des Societes de Stockholm, pendant les 
moments que Vous êtes eloignée de nous, comme je n’ai rien à refuser à l’amitie, je promets de 
remplir Vos souhaits, en Vous adressant chaque mois une Lettre qui ceras votre gazette, par 
laquelle Vous serez instruitte de tout ce qui parviendras à ma connoissance, les tracasserie en tout 
genre, les intrigue de cour Vous y seront revelée, ainsi que touttes les fêtes qui se donneront Vous 
en auriez une relation, cette corespondance me feras un plaisir inexprimable et est bien doux de 
sentertenir avec ceux qui nous sont cher; mais je Vous demanderez un Segret inviolable sur mes 
Lettres, comme je compte Vous parler librement sur different sujet cette precausion ceras 
necessaire.3 
 

Avec la précipitation des événements en Suède et en Europe, cette plume de jeune fille 
donna bientôt naissance à un récit élaboré de la vie politique de Suède. Le règne de 
Gustave III fut fortement marqué par une intense lutte de pouvoir entre le roi et 
l’aristocratie. Ce combat s’acheva brutalement par le décès, en mars 1792, du monarque, 
blessé à mort d’un coup de feu lors d’un bal masqué à l’opéra. Ces tensions politiques 
imprégnaient la cour en profondeur, élargissant l’accès des femmes aux affaires 
publiques. Sophie de Fersen, bientôt comtesse Piper par son mariage, fut dès l’arrivée de 
Charlotte en Suède sa plus chère amie et confidente. Les deux femmes évoluaient dans 

                                                        
 

1 Les remerciements sincères de l’auteur au professeur de lettres Margareta Björkman, au Tidigmoderna seminariet à 
l’université de Göteborg ainsi qu’aux participants à la table-ronde Le temps des mémoires au féminin le 29 juillet 2011 au 13e 
congrès international des études du XVIIIe siècle, dont les commentaires ont largement contribué à la finalisation de 
cet article.  
2 Édwige-Élisabeth-Charlotte, née princesse allemande à Eutin en 1759, mariée à l’âge de 15 ans à son cousin germain, 
le duc Charles et frère cadet du roi de Suède Gustave III, morte à Stockholm le 20 juin 1818. Le couple, qui accéda à la 
couronne en 1809, fut sans postérité, mis à part son fils adoptif Jean-Baptiste Bernadotte, le futur roi Charles XIV 
Jean de Suède.  
3 Stockholm, Riksarkivet, Ericsbergsarkivet, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, t. 1, Journal, « Lettre au mois d’aout 
1775 », p. 15. Toutes les citations tirées du journal sont recopiées mot à mot par rapport au texte original en 
conservant irrégularités et fautes d’orthographe, mais en insérant points et majuscules afin de marquer les débuts et 
fins de phrases. 
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les mêmes cercles, partageaient des valeurs semblables et brûlaient d’un intérêt commun 
pour la politique de leur temps.  La duchesse et Sophie étaient elles-mêmes, de par leur 
proximité avec les événements politiques, impliquées personnellement dans leur 
évolution. Charlotte était mariée au duc Charles, frère du roi, tandis que le père de 
Sophie, Axel de Fersen père4, dirigeait l’opposition contre le roi au cours des années 
1770 et 1780. Du fait de son rang, la duchesse était censée soutenir le pouvoir 
monarchique et l’ancien régime. Mais les deux amies soutenaient le père de Sophie –  
Axel de Fersen – en tant que défenseur d’une aristocratie forte face aux ambitions 
absolutistes de Gustave III.5  

N’ayant eu jamais d’enfants atteignant l’âge adulte, la duchesse Charlotte consacra son 
temps libre à l’écriture de son journal, tenu sous forme de lettres au cours de près d’un 
demi-siècle. Elle confiait ses idées politiques à ce document scellé, destiné à la postérité. 
La précision et l’exhaustivité de son récit en font une source privilégiée par les historiens 
suédois depuis le début du XXe siècle6. Toutefois, aucun n’a jusqu’à nos jours exploré la 
manière dont la duchesse obtint et rédigea ces renseignements politiques, une pratique 
en rupture avec une conception classique de sa condition féminine. Or la duchesse laissa 
derrière elle de vastes archives personnelles auxquelles l’historiographie n’a prêté que peu 
d’attention7. Celles-ci permettent d’étudier le transfert des idées dans les élites 
européennes à l’époque révolutionnaire, tout en abordant sous un jour nouveau la 
pensée politique d’une duchesse et son accès à l’information. Dans les quelques cas où 
les écrits révolutionnaires de femmes européennes ont été étudiés, ils ont été considérés 
comme marqués par une « absence d’engagement de nature idéologique, absence qui 
caractérise le regard féminin sur la politique8 ». Nous proposons de montrer, au 
contraire, que la duchesse Charlotte de Sudermanie portait sur son environnement 
politique un jugement construit, issu des courants philosophiques de son temps. 
S’informant des derniers événements publics, fondant ses analyses sur le recueil de 

                                                        
 

4 Sophie est la sœur d’Axel de Fersen, fils, le proche de Marie-Antoinette 
5 Sur le conflit entre l’aristocratie et Gustave III de la fin des années 1780 jusqu’à la mort du roi, voir Charlotta Wolff, 
Noble Conceptions of Politics in eighteenth-century Sweden (ca 1740-1790), Helsinki, 2008, p. 117-20. 
6 Le journal a été édité et traduit en suédois, Hedvig Elisabet Charlotta, Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok öfversatt och 
utgifven af Carl Carlson Bonde, Stockholm, 1902-1942. 
7 La recherche la plus importante sur les correspondances de la duchesse avec Sophie Piper fut menée par Alma 
Söderhjelm au cours de la première moitié du XXe siècle. Voir également Christina Sjöblad, Min vandring dag för dag: 
kvinnors dagböcker från 1700-talet, Stockholm, 1997. 
8 Henri Rossi, Mémoires aristocratiques féminins 1789-1848, Paris, 1998, p. 378. 
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nombreuses sources, elle souhaitait par le biais de ses écrits guider le jugement que la 
postérité porterait sur son temps politique. 

Cet article vise à éclairer la méthode employée par la duchesse dans l’écriture de son 
journal, la formation de ses opinions par ses lectures et son réseau, ainsi que la manière 
dont ses avis furent marqués au fil des années par les événements politiques de son 
temps. Après une brève description de son journal, nous détaillerons le développement 
de son engagement politique durant la diète de Stockholm de 1789, élément majeur dans 
la construction de son identité littéraire. Nous poursuivrons par son implication dans la 
Révolution française dès la même année et conclurons cette étude par l’évolution de ses 
opinions et de son positionnement littéraire suivant la mort de Gustave III en 1792, qui 
bouleversa sa situation personnelle. 

 
 
Lettres à Sophie Piper et à la postérité 

La duchesse Charlotte tenait son journal dans un style épistolaire simulé en vogue à la 
fin du XVIIIe siècle. Son choix exprimé de prendre comme destinataire autant son amie 
que la postérité s’inscrivait dans une longue tradition de mémorialistes9. Nous 
considérons Sophie Piper avant tout comme la destinatrice fictive du journal, bien que 
certains éléments attestent qu’elle le lisait véritablement10. Le genre épistolaire nous 
semble avoir tenu un rôle fondamental dans l’encadrement du processus de rédaction 
dépassant l’amitié existant entre les deux femmes. En plus de s’inscrire dans un 
engouement général pour le genre épistolaire au XVIIe siècle, la lettre était un support 
désigné pour les femmes et pouvait leur ouvrir les portes d’autres genres généralement 
associés aux hommes11. Cela dit, Sophie reçut dans les faits de la duchesse de 
nombreuses lettres, allant de longues missives à des billets de quelques lignes. Nombre 
d’entre eux sont aujourd’hui conservés dans les archives suédoises12. 

                                                        
 

9 H. Rossi, Mémoires aristocratiques féminins, op. cit., p. 38-39. 
10 Vadstena, Vadstena Landsarkiv, Löfstadsarkivet, BXXV: a, t. 1, lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Sophie Piper 
du 17 juillet 1780 ; billet non daté, BXXV : a, t. 3, où elle écrivit : « Je vous envoye ici ma chere Sophie les Lettres en 
question il est inutile de les recommender à vos soints pour que personne ne les voye je connois votre prudence à ce 
Sujet, je Vous demande ceulement que Vous me disiée sil sont bien écrit sil y en à que vous voudriez avoir autrement 
je vous prie de les marquée […] ». 
11 Marie Löwendahl, Min allrabästa och ömmaste vän!: kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal, Lund, 2007, p. 9, 32. 
12 Cette correspondance se trouve à Stockholm, Riksarkivet, Stafsundsarkivet, Smärre enskilda arkiv, t. 13-16 ; 
Vadstena, Vadstena landsarkiv, Löfstadsarkivet, BXXV: a, t. 1 à 4. 
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La rédaction de mémoires connut son âge d’or en Suède durant la seconde moitié du 
XVIIIe siècle13. La production littéraire en général s’intensifia à cette époque où les élites 
suédoises devinrent d’avantage partie intégrante de la communauté culturelle 
européenne. La duchesse rédigea son journal en français, une conséquence de l’éducation 
solide, intégralement dispensée en français14, qu’elle avait reçue dans son enfance à la 
cour de Holstein-Gottorp. Tout indique que ses lectures tout au long de sa vie l’attiraient 
vers des ouvrages français, un fait caractéristique pour une femme des élites de 
l’époque15. 

La duchesse écrivait elle-même trouver l’inspiration de ses lettres mensuelles dans la 
littérature historique qui lui était contemporaine, en particulier dans des mémoires16. Les 
historiographes ont débattu de ses modèles littéraires17. On a prêté attention à la forme 
épistolaire, mais peu au rôle de la lettre en tant que support de communication 
journalistique et politique à cet égard18. Le titre de « Journal » a été compris et traduit en 
suédois sous la forme dagbok [journal intime]19. Nous préférons néanmoins avoir recours 
aux propres mots de la duchesse dans son introduction citée ci-dessus et retenir le terme 
de gazette, plutôt que la notion de journal intime. Il est vraisemblable que la célèbre 
Correspondance littéraire de Friedrich Melchior von Grimm, à laquelle la famille royale 
s’abonna dès 1760, ait été une source d’inspiration pour le journal20. Grimm et ses 
collaborateurs écrivaient des rapports sous forme de lettres fictives qui se voulaient un 
complément journalistique à la presse imprimée, plus approfondi et au ton plus libre. 
Elles étaient recopiées à la main afin d’intensifier leur caractère exclusif et de contourner 
la censure21. La Correspondance littéraire et le journal de la duchesse sont très comparables 

                                                        
 

13 Samuel E. Bring, Bibliografisk handbok till Sveriges historia, Stockholm, 1934, p. 531. 
14 Les documents concernant son éducation se trouvent à Stockholm, Riksarkivet, K293. 
15 Voir notamment Margareta Björkman, « Aktrisens böcker : Beata Charlotta Ekermans bibliotek 1790 », 
Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies (2011), p. 116-38. 
16 Stockholm, Riksarkivet, Ericsbergsarkivet, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, t. 1, « P.M. au Comte du Ruuth & 
au Baron de Bonde ». 
17 Voir notamment C. Sjöblad, Min vandring dag för dag, op. Cit., p. 264-69. 
18 Pour une discussion de cet aspect de la forme épistolaire, voir Yvonne Leffler, « Jag har fått ett bref- » : den tidiga 
svenska brevromanen 1770-1870, Hedemora, 2007, p. 35-36 ; Magnus Nyman, Upplysningens spegel : Götheborgs allehanda om 
Frankrike och världen : 1774-1789, Stockholm, 1994, p. 23-25. 
19 Hedvig Elisabet Charlotta, Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok; C. Sjöblad, Min vandring dag för dag. 
20 Friedrich Melchior von Grimm, La correspondance littéraire 1er janvier - 15 juin 1760, texte établi et annoté par Sigun 
Dafgård (Uppsala 1981), p. 22. 
21 F. M., Grimm, Correspondances, p. 16 ; Friedrich Melchior von Grimm, La correspondance littéraire 1er janvier - 15 juin 
1761 / Frédéric Melchior Grimm ; texte établi et annoté par Ulla Kölving (Uppsala 1981), p.  10. 
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quant à leur style. Des factures et des annotations dans les livres de compte personnels 
de la duchesse révèlent en effet qu’elle commanda cette revue de façon récurrente22. 

Charlotte tint son journal presque sans interruption entre l’été 1775 et la fin d’octobre 
1817. Ses témoignages sont rassemblés dans trente-six cahiers s’approchant d’un format 
in-octavo. Les textes des premières années furent davantage retravaillés que par la suite. 
Il est probable que la duchesse ait rédigé des brouillons du journal et pris des notes de 
façon continue dans ses almanachs pour les résumer ensuite sous forme de lettres 
mensuelles. Il semble qu’une remise au propre supplémentaire ait été faite au terme de 
chaque année23. La duchesse pratiqua en outre quelques corrections occasionnelles par le 
biais de notes dans les marges du texte. Elle souhaitait que le journal reste secret et ne 
soit publié que cinquante ans après sa mort24. 
 
 
La vie privée menacée par le temps politique 
 
« C’est pour me delasser un instant que je vous adresse ce peu de mots j’ai écrit depuis 4 
heure jusquà present qui est 8 heure et demie. Consecutivement on m’a pretée un des 
memoires que je vouloit avoir et qui etoit tres long », la duchesse informait son amie 
Sophie par un billet au printemps 1789. « J’avoue que ma harpe et tres abandonnée et 
que même je n’en jouerais que quand mon ouvrage seras finis, ce qui ne seras pas de sitot 
car je ne finis pas de griffonner il y à tant de choses que celas en finis point25. » La 
rédaction du journal de la duchesse prit un tournant marquant à la fin des années 1780. 
L’intensification du conflit entre le roi et la noblesse suédoise à cette époque trouva un 
écho très net dans son journal. Auparavant, la duchesse avait recensé brièvement les 
événements politiques les plus importants. Néanmoins, ces descriptions prirent un 
caractère bien plus détaillé à partir de la diète (riksdag) de 1786 et de la guerre suédo-russe 
de 1788. Les chroniques étrangères annuelles que la duchesse intégra à ses lettres à partir 
de 1788, témoignent aussi du développement de sa connaissance de la politique 
internationale. Elles sont le signe de son passage d’une attitude contemplatrice à une 
prise de position claire face aux événements politiques de l’époque. À partir de 1789, la 

                                                        
 

22 Voir  « Dr. H. E. Charlotta. Privata räkningar » 1785-1790, Stockholm, Riksarkivet, Kungliga arkiv K295 & 305. 
23 Carl Hallendorff, « Charlotta », Svenskt biografiskt lexikon, t. 8, Johan Axel Almquist, Bertil Boëthius & Bengt 
Hildebrand (éds), Stockholm, 1929, p. 387-88. 
24 « P.M. au Comte du Ruuth & au Baron de Bonde ». 
25 Stockholm, Riksarkivet, Stafsundsarkivet, Smärre enskilda arkiv, t. 15, « 1789 års biljetter ». 
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duchesse commença à estimer comme son devoir de documenter les nombreuses 
injustices perpétrées par le roi Gustave III. Nous étudierons par la suite comment son 
intention initiale de divertir et d’informer Sophie par le biais des commentaires de 
journal se transforma en une ambition supérieure : être celle qui transmettrait la vérité 
historique à la postérité. 

Gustave III appela en hiver 1789 une réunion des quatre états26 de la diète afin de 
procéder à d’importantes révisions constitutionnelles. Les réformes prévues par le roi 
visaient à instaurer un gouvernement absolutiste privant l’aristocratie de toute influence 
sur les affaires publiques. Ceci suscitait une très importante critique de la part de la 
noblesse, qui adopta une attitude de défiance en s’abstenant de prendre part aux cercles 
et bals du roi27. Pendant la diète, de nombreux écrits anonymes circulaient à Stockholm 
afin de glorifier la résistance nobiliaire et de dépeindre le roi en tyran, écrits que l’on 
retrouve notamment joints au journal de Charlotte.  

L’appartement de la duchesse au palais royal de Stockholm donnait sur la salle où les 
quatre états se réunissaient pour débattre. Elle ne pouvait s’y joindre du fait de sa 
condition féminine mais en suivait les discussions depuis sa fenêtre. Les tensions 
s’attisèrent particulièrement lors de la réunion plénière du 17 février 1789 quand le roi 
tint un discours accusant la noblesse d’agir contre l’intérêt de la nation. « Je ne puis 
exprimer L’horreur que je resentoit à entendre le discourt du Roi, qui revolta tout le 
monde, pouvoit on croire qu’un Roi s’abaisserez à soutenir des mensonges, et à dire des 
durété à sa noblesse en presence des 3. autres ordres de L’état », raconte la duchesse 
dans son journal28. Plusieurs aristocrates, parmi eux le chef de l’opposition Axel de 
Fersen père, tentèrent de parler en leur défense. Le roi refusa d’écouter et le ton 
s’envenima jusqu’à ce que le monarque ordonne aux aristocrates de quitter la salle, ce 
que ces derniers refusèrent. La duchesse,  observant de sa fenêtre le comte de Fersen, 
craignit que la situation prenne une tournure violente : « je souhaitoit que j’eusse été à la 
place du Duc pour pouvoir me lever, et suplier le Roi de faire justice et de permettre à la 
Noblesse de ce justifier; je souhaitoit qu’il dut parler29 ». Mais son mari, le duc Charles, 

                                                        
 

26 La diète suédoise était composée de quatre états : la noblesse, le clergé, la bourgeoisie ainsi que les propriétaires 
terriens issus de la roture (Bondeståndet). 
27 Stockholm, Riksarkivet, Ericsbergsarkivet, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, t. 2, « Lettre au mois de mars 

1789 », p. 351 ; Olof Wallquist, Berättelse om riksdagen, af biskop Olof Wallquist. Historiska handlingar, t. 5, Stockholm, 
1866, p. 366. 
28 « Journal, Lettre au mois de fevrier 1789 », p. 307, 309. 
29 « Journal, Lettre au mois de fevrier 1789 », p. 312. 
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n’intervint pas pour soutenir le comte de Fersen. Les pages du journal sont empreintes 
de la colère de la duchesse envers l’injustice de Gustave III et la retenue de son mari :  

 
j’aproche de l’instant ou mon cœur à le plus soufert, ou il à reçue une playe qui ne 
s’efaceras jamais de mon cœur ; il faut que malgré moi, j’arrache le voile qui 
couvre les replis les plus cachée des cœurs, mais je dois cet hommage à la verite, 
peut-être le doisje à moi-même pour prouver à la posterite mon caractere, et ma 
façon de penser, je me tais de mon vivant, l’honneur me le commande, mais que 
dumoin apres ma mort la verite perse, et que tout éclatte, qu’on en croye je le 
repette une plume impartialle, qu’on en croye un recit que je voudrais cacher à 
l’univers entier, mais qui malheureusement ne peut-être cachée.30 
 

Axel de Fersen ainsi que d’autres membres de l’opposition furent arrêtés quelques jours 
plus tard sur ordre de Gustave III. La raison officielle était leur opposition affichée au 
roi lors de la réunion de la diète. Le véritable motif du roi était d’écarter les éléments les 
plus virulents de l’opposition afin d’assurer la mise en place de ses réformes 
constitutionnelles31. Le comte Fersen fut détenu durant toute la tenue de la diète, de 
février à avril 1789.32  

La duchesse vivait alors son premier revers personnel du fait de son temps politique. 
Elle s’était engagée avec Sophie dans l’action d’Axel de Fersen contre le roi, ayant pris 
part aux réunions que l’opposition avait tenues avant la diète. Maintenant, il ne lui était 
plus possible d’entretenir la même relation avec Sophie, dont la famille était l’ennemi 
déclaré de la monarchie.  

La duchesse souffrait particulièrement des limitations que son sexe lui imposait, 
restreignant son accès aux débats politiques33. Elle trouvait sans doute du réconfort dans 
la documentation des évolutions de la diète, tâche à laquelle elle disait consacrer 
l’intégralité de son temps libre. Ses amis et connaissances lui procuraient les pamphlets 
dirigés contre le monarque qu’elle s’empressait de recopier afin de pouvoir s’en dessaisir 
et de les transmettre à son tour, car il aurait été compromettant que l’on trouve ces 

                                                        
 

30 « Journal, Lettre au mois de fevrier 1789 », p.  318. 
31 Voir Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen. Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772-1809 
Stockholm, 2002, p. 233. 
32 Fredrik Axel von Fersen, Riksrådet och fältmarskalken m.m. grefve Fredrik Axel von Fersens historiska skrifter, t. 7, 
Stockholm, 1871, p. 129, 140-41. 
33 La duchesse écrivit dans un billet à Sophie : « Camille [Camille Cahideuc du Bois de la Motte, fille de 
l’ambassadeur de France] me quitte dans ce moment et à fait le souhait que vous fusiez garçon, pour moi j’ai soutenue 
que je voudrais l’etre plustot que vous et que jamais je n’avoit tant desirée de l’être que dans ce moment », « 1789 års 
biljetter ». 

ARTIKEL V



 
 
 
 
 
 

8 

documents chez elle, a fortiori durant la tenue de la diète34. La duchesse intégrait des 
copies de certains documents dans les analyses du journal, tout en se constituant un 
vaste dossier traitant de la diète, un ensemble de « pièces justificatives » lui permettant 
d’étayer son récit35. 

La répression du roi gagnait en intensité à mesure que l’opposition se renforçait, ce 
qui impliquait des risques encore plus importants pour ceux qui s’y livraient36. La 
duchesse n’osait pas garder le manuscrit du journal chez elle du fait du danger de la 
situation. Elle le conservait dans une cassette qu’elle remit à la fille de l’ambassadeur de 
France, Camille Cahideuc du Bois de la Motte37, qui la remit à son tour à Sophie Piper. 
Charlotte écrivit à celle-ci : « Je l’ai prié de venir chez moi demain pour m’aporter ma 
cassette puisque je nose reculer plus longtems l’envie que j’ai de mettre au net mes idée, 
ainsi ma chere Sophie remettez moi demain la Clef38. » La duchesse informa Sophie une 
fois l’échange accompli : 

 
Camille m’a aporté mon depot et jen ai tiré ce que je voulois avoir, en voici la Clef 
au cas de mort subitte, si vous ouvrée l’envelope qui entoure celle-ci vous 
trouverez ce qu’il faut que vous faisiez pour ravoir le paquet que j’ai tiré de ma 
Casette ; vous rirez de ma precausion mais elle est necessaire pour ces tems 
orageux surtout comme je devoilerez des choses singullieres […], aimée une amie 
qui vous aime et repondez moi sur un morceaux de papier si vous avez reçu ce 
billiet.39  
 

La duchesse osait confier le journal à Camille du fait de leurs avis politiques partagés. 
Camille et son père le marquis de Pons étaient tous deux devenus des amis de la famille 
Fersen durant leur séjour à Stockholm dans les années 1780. Sophie avait présenté 
Camille à la duchesse et toutes trois devinrent très liées. Camille entretenait avec la 

                                                        
 

34 La duchesse écrivit : « il faut que je vous remette demain au matin un paquet que vous garderez, avec celui que je 
vous ai remis deja, car avant la fin de la Diette je n’ose garder aucun papier chez moi », « 1789 års biljetter ». Selon 
Annie Mattsson, Komediant och riksförrädare handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustave III, Uppsala, 2010, p. 62, le 
système de chaînes épistolaires était la forme la plus courante de propagation des pamphlets à l’époque. 
35 Les hommes et femmes des élites politiques de l’époque possédaient souvent ce genre de dossiers de pamphlets 
sous forme manuscrite, voir A. Mattsson, Komediant och riksförrädare, p. 73. On peut signaler que l’amie et alliée 
politique de la duchesse, sa belle-sœur Sophie Albertine, possédait une collection semblable de documents contre son 
frère Gustave III, ce que l’on associe avec son positionnement antimonarchique, voir Anders Claréus, « Syskonkärlek ? 
Eller något om Stämplingarne i underlifvet », Biblis 11/12 (2000), p. 17-20. 
36 M. Alm, Kungsord i elfte timmen, p. 193-199. 
37 Camille est née en 1764  sous le nom d’Antoinette-Félicie de Pons Saint-Maurice (date de décès inconnue). 
38 ’1789 års biljetter’. 
39 ’1789 års biljetter’.  
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duchesse une relation de confiance et la soutint à de nombreuses reprises40. Elle était 
notamment très au fait de l’activité diplomatique des envoyés étrangers à Stockholm, 
qu’elle rapportait à Sophie et à la duchesse41. L’alliance entre la France et la Suède se 
brisa durant l’été 1788 lors de la guerre suédo-russe, ce qui eut pour conséquence le 
rappel du diplomate français et de sa fille Camille. La duchesse regretta son amie et 
commissionnaire, qu’un destin incertain attendait à Paris. 

Si la duchesse Charlotte elle-même ne pouvait assurer la protection de son œuvre 
pour la postérité, la comtesse Piper se devait de la garantir. Elle ignorait cependant que 
Sophie se retrouverait plus tard dans une situation encore plus périlleuse que la sienne, et 
serait amenée à détruire une grande partie de la collection.  
 
 
Impressions révolutionnaires 
 

À la même époque que ces troubles intérieurs, la duchesse suivait avec attention 
l’évolution des événements en Europe, en s’efforçant d’obtenir des renseignements aussi 
sûrs et récents que possible pour ensuite en faire le bilan dans son journal. Sa 
comptabilité personnelle révèle que les achats de livres et de journaux, autant suédois 
qu’internationaux, représentaient une dépense importante par leur montant et leur 
fréquence42. La duchesse semble néanmoins n’avoir recourut aux journaux qu’à défaut de 
sources qu’elle jugeait supérieures, notamment les correspondances privées43. Les 

                                                        
 

40 Voir lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Sophie Piper au sujet d’une Française, la comtesse de Saint Priest, qui 
venait séjourner à Stockholm : « elle commence deja par me guetter Dieu veuillie quelle ne prennent pas le train de 
Camille j’ai une peur afreuse » (« Lundi matin à 9. Heure [25 juli 1791] ») et « du 4 août 1791 » : « pour ce qui est des 
conseils que vous me donné au sujet de Mad : de St: Priest j’y est déja pensée ma chere Sophie ne craignée rien à son 
sujet, je n’en ferais assurement pas une Seconde Camille », Stockholm, Riksarkivet, Stafsundsarkivet, Smärre enskilda 
arkiv, t. 15. 
41 Voir par exemple « Journal, Lettre au mois de juillet 1789 », p. 465 : « Munck qui cherche à faire toutte les 
tracasseries imaginable, dit que c’étoit moi qui divulgoit le mauvais état de la Flotte, car je montroit touttes mes Lettres 
à la marquise qui ensuitte rependoit les nouvelles dans le Corps diplomatique ».  
42 Les factures des années 1780 révèlent des achats de la duchesse des journaux européens majeurs de son époque telle 
que la Correspondance littéraire, déjà mentionnée, les Annales de Linguet, le Journal de Paris, le Mercure de France, la Gazette de 
Leyde, la Gazette de Cologne, le Courier du Bas-Rhin, le Courier de l’Europe, le Hamburg Correspondent, Hamburger neue Zeitung 
ainsi que la revue suédoise Gjörwells allmänna tidningar. Ses choix d’abonnements sont quasi-identiques à ceux de 
Gustave III selon Gunnar von Proschwitz, Gustave III de Suède et la langue française : recherches sur la correspondance du roi,   
Göteborg 1962, p. 78. 
43  Voir également Elaine Chalus, « Elite women, social politics, and the political world of late eighteenth-century 
England », The Historical Journal 43 (2000), p. 677 qui soutient de même que « Those who needed more information 
than they could gather in person, or lacked the necessary personal contacts often supplemented their store of News 
with that found in printed publications, particularly pamphlets and newspapers » (Celles qui avaient besoin de plus 
d’informations qu’elles n’en pouvaient glâner en personne ou ne disposaient pas des contacts personnels nécessaires, 
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sources d’informations manuscrites étaient préférées aux documents imprimés à cette 
époque, notamment du fait de leur indépendance présumée et du fait qu’elles étaient 
moins soumises à la censure et au contrôle de l’État. D’une manière générale, la culture 
manuscrite était encore très vivante à l’époque des Lumières44.  

Gustave Adolphe Reuterholm, ami de la duchesse, avait lui aussi été membre de 
l’opposition lors de la diète de 1789 et nourrissait l’idée qu’un coup d’État contre 
Gustave III pourrait amener la Suède à prendre un tournant constitutionaliste semblable 
à celui de la France45. Durant l’été 1789, sa curiosité l’amena à Paris d’où il entretint avec 
la duchesse une correspondance régulière. Reuterholm envoyait à la duchesse les 
dernières parutions de Paris. « Je vous prierais de m’envoyer une Brochure qui parait ce 
moment la Bastillie devoilé », lui écrivit-elle au début du mois d’octobre 1789 ; « il me 
parait que le titre est interessant, d’ailleurs s’il y à quelque Brochure à ce sujet qui puisse 
être interessante vous me ferais un grand plaisir de l’acheter pour moi ». La duchesse fit 
part à Reuterholm des difficultés de se procurer des livres à Stockholm, et pria son ami 
d’agir en tant qu’intermédiaire auprès d’un libraire parisien46. Il fut convenu qu’il lui 
enverrait chaque hiver son catalogue afin qu’elle puisse lui faire parvenir ses commandes. 
« Par ce moyen au Commencement du Printems avec les premiers vaisseaux j’aurais 
toutes les nouveaute et avec bien moin de frais que quand on achette ici un Livre qui est 
doublement plus cher47. » Elle écrivit dans la même lettre qu’elle souhaitait également 
que Reuterholm lui fasse parvenir la Confession du comte d’Artois, parue en juillet de 
1789, qui lui paraissait intéressante d’après ce qui s’en disait. « Il faut qu’elle soit assée 
singulliere mais prenez y garde car il se peu qu’elle soit defendue » ajoutait-elle48. 
L’acheminement vers la Suède de nouvelles publications concernant les événements 
politiques en France fut restreint dès le milieu des années 1780 et de plus en plus 

                                                                                                                                                              
 

complétaient souvent leur réserve d’actualités avec ce qu’elles trouvaient dans des sources imprimées, en particulier des 
pamphlets ou des journaux » . 
44 A. Mattsson, Komediant och riksförrädare, p. 59-62, 225. 
45 Kari Tarkiainen, « Gustaf Adolf Reuterholm », dans Svenskt biografiskt lexikon, t. 30, Bertil Boëthius & Göran Nilzén 
(éds), Stockholm, 2000, p. 45. 
46 Le choix des lectures des élites de Stockholm de cette époque était dicté par plusieurs media, tels que les articles de 
presse, les critiques littéraires dans les revues ainsi que les catalogues d’éditeurs et importateurs de livres. La majeure 
partie des importations de livres était la conséquence de commandes de particuliers, ce qui suggère que les élites se 
procuraient des informations par le biais du bouche à l’oreille et des lectures de revues, comme dans le cas de la 
duchesse. Voir à ce propos Anna-Maria Rimm, « Böckernas vägar. Den svenska bokhandelns import av utländska 
böcker 1750-1800 », Sjuttonhundratal (2011), p. 147. 
47 Stockholm, Riksarkivet, Reuterholm-Ädelgrenska samlingen, t. 27, lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Gustave 
Adolph Reuterholm du 4 octobre 1789.   
48 Lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Gustave Adolphe Reuterholm du 4 octobre 1789. 
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strictement à partir du printemps 1790. Une recherche dans les catalogues des 
bibliothèques de prêt de Stockholm démontre néanmoins que cette législation a été 
inefficace49. 

Ainsi, la collection de documents de la duchesse est l’illustration que les nouvelles de 
France parvenaient à contourner la censure en Suède. Sur la couverture du dossier 
concerné, la duchesse écrivit : Plusieurs Papiers Consernant la Revolution Françoise et ces suittes 
ainsi que des Vers qui peuvent y avoir raport. Il s’agit d’une compilation de poèmes, 
pamphlets, brochures et imprimés officiels que la duchesse tenait de ses correspondants 
ou s’était elle-même procurés à Stockholm50.  

Alors qu’il en existait peut-être plusieurs, seulement deux des collections de la 
duchesse, de natures différentes, ont pu être sauvées. La première, que nous avons déjà 
mentionnée, traite de la diète de Stockholm de 1789, et la seconde de la Révolution 
française. Cette dernière contient plusieurs autographes parmi les documents manuscrits, 
tandis que la quasi-intégralité des documents sur la diète en Suède se compose de 
manuscrits copiés par la duchesse elle-même. Cette différence reflète sans doute l’écart 
d’objectif des deux collections. L’ample dossier sur la diète fut compilé par la duchesse 
afin d’étayer les propos de son journal ; il s’agit donc d’une collection auto-justificative 
visant à légitimer l’opposition au Roi. Par opposition à celle-ci, la collection sur la 
Révolution française était davantage un bilan des événements qui, de l’avis de la 
duchesse, allaient marquer son époque. Les documents qui y sont inclus traitent 
notamment du destin de la monarchie française, avec des rapports de débats de 
l’Assemblée Nationale de 1791 et 1792 concernant la liste civile et la constitution, ainsi 
qu’une copie de la constitution de 1791. La collection documente également l’activité 
démocratique menée par les aristocrates cosmopolites et comporte notamment le 
premier numéro de 1790 de La Bouche de fer, revue du Cercle social, auquel Reuterholm prit 
peut-être part51.  

 
La duchesse en faveur d’une monarchie réformée 
 

                                                        
 

49 M. Björkman, « Revolutionen i lånbiblioteket », p. 19-20. 
50 Dans une lettre non datée de la duchesse à Sophie Piper, marquée  « Samedy à 10 heures [l’été 1790] », la duchesse 
l’informe : « j’ai eut ce matin la visitte d’un veillard qui copie des libelles c’est la princesse [Sophie Albertine], qui me l’a 
envoyée il m’a remit beaucoup de papier fort curieux et je vous en apportererez […] il ce nourrit de cette manière ». 
51 Cette collection se trouve à Stockholm, Riksarkivet, K288. 

ARTIKEL V



 
 
 
 
 
 

12 

La correspondance entre la duchesse et Gustave Adolphe Reuterholm durant 
l’automne et l’hiver 1789 et 1790 nous livre des commentaires sur les événements 
révolutionnaires de l’époque en France. Il est évident que cette correspondance fut pour 
la duchesse une inspiration afin d’orienter et d’influencer le développement de la 
politique intérieure de Suède. L’épistolière déclarait dans ses lettres pouvoir s’exprimer 
plus librement du fait qu’elles étaient envoyées à l’étranger : « je ne crains point qu’on lise 
mes reflexions à ce sujet, je ne suis point Françoise, vous êtes etrangée, je serais 
inconnue pour tout les curieux car n’y mes armes n’y mon nom ne pouront divulguer qui 
je suis […] parconsequend je puis parler à cœur ouvert52. » Effectivement, sa 
correspondance avec Reuterholm nous informe davantage sur ses opinions politiques 
que ses lettres à ses amies en Suède. 

La duchesse partageait l’avis de Reuterholm que des réformes étaient incontournables 
pour mettre fin à l’abus et l’inefficacité du régime en France53 Elle craignait néanmoins 
que la montée de la violence et l’escalade des événements ne mènent à la souffrance du 
peuple français et à la ruine du pays : « Dieu veuillie que notre Patrie n’en ait point de 
pareille que le peuple s’érige en souverain arbitre » déclara-t-elle à Reuterholm au début 
du mois d’octobre 1789. « J’aime la liberte, mais il faut que ce soit une liberte conduite 
par la sagesse, et ou les Loix mettent un frein non seulement pour celui qui commende 
mais pour celui qui doit obeïr54. » Une lettre écrite quelques semaines plus tard offre un 
développement sur ce point : 

 
Je souhaite que la France puisse gagner à la Constitution qu’on veut lui donnée 
assurement jusqu’ici elle n’en à eut une qui etoit tres fautive, mais aussi il me parait 
qu’on la discutte un peu trop, et tres Souvent le mieux et l’ennemi du bien, 
d’ailleur il y atant de jeunes Tetes, que je crains bien qu’a la fin l’anglomanie qui 
est la Cause primitive de ce changement ne leurs tourne la Tete ; de maniere que la 
France ne ceras plus que le cahors des desordres et qu’au lieu d’une liberte 
soutenue par la fonctions des Loix ce ne seras que licence est desordres accumulée 
les uns apres les autres ; […] le premier devoir de cette assemblé [nationale] cerais 
de reprimer de maniere ou d’autres les horreurs qui se fond journellement les 
meurtres qui ce commettent, mais il se disputent, et par la crainte que L’armée ne 

                                                        
 

52 Lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Gustave Adolphe Reuterholm du 20 octobre 1789. 
53 Voir lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Gustave Adolphe Reuterholm du 29 novembre 1789 : « je crains bien 
que l unique raison est que les gouvernement ont abusée de leurs pouvoirs, que les injustices ce sont arme et que le 
Luxe et la depravations des Mœurs en tout genre en est la cause primitive, et d’ou vient touttes ces injustices ces 
atrocite et ces dépravation ». 
54 Lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Gustave Adolphe Reuterholm du 4 octobre 1789. Sur la notion de la liberté 
au XVIIIe siècle, voir C. Wolff, Noble Conceptions, p. 47-68. 
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soit Contraire à leurs vue de Liberte, il laissent plustot les Concytoyens s’egorger 
enter eux, pourquoi pas plustot assemblé des Regimens, qui sont accoutumé à la 
disipline, que de Confier la surete publique à des Bourgeois qui n’ont aucune idee 
de la disipline, et qui sont parconsequand à leurs aprentisage, pourquoi craindre 
ces trouppes reglée quand on à un Bon Roi qui ne veut que le bien de ces peuples, 
pourquoi craindre dije car on na qu’a donné le Commendement à des Chefs qui 
aiment la Liberte mais qui reprime la Lisence, j’avoue que je crains qu’aussi 
longtems que l assemblée nationnalle ne prendras pas des mesures à ce sujet les 
desordres seront toujours de même et cette monarchie si puissante ne seras 
bientot plus que la proye de ces ennemis qui à Coup sure profiteront de ces 
troubles interieurs.55 
 

La duchesse semble avoir été à la fois fascinée et tourmentée par son temps politique. 
Ses expressions laissent paraître une certaine envie vis-à-vis de son ami qui pouvait 
suivre l’évolution des évènements sur place à Paris : « Jamais encore on n’a entendu 
parler d’événement aussi extraordinaire que ceux qui arrive presentemens en France, et 
pour un Etrangée jamais il n’y à eut de moment plus interessant pour y faire sejour, je 
crois que si Louis 14. pouvoit révénir dans ce monde il cerais bien surprit de tout ce qui 
y à lieu, et je crois Comme vous qu’il quitterez bientot la partie. » Elle écrivit ces lignes 
en réponse au rapport de Reuterholm sur les journées du 5 et 6 octobre lors du retour de 
la famille royale aux Tuileries. Elle continua dans la même lettre : 

 
Je ne pense qu’avec fremissement à la situation de la maison de Bourbon, qui à 
due être terrible, je plain Louïs 16. il veut le Bien de ces peuples, et il parait que sa 
Bonte et sa droiture meritte le sort le plus fortunée, la presence d’esprit de la 
Reine donc il est fait mension dans un des Papiers imprimée que vous m’avez 
envoyée m’a enchante et me Confirme encore l’opignon que j’ai eut d’elle 
jusqu’ici, enfin je ne puis assée vous faire des remerciemens de m’avoir envoyée 
ces details qui sont pour un œil opservateur du plus grand interez.56   
 

Le temps politique incitait également les femmes parisiennes à être plus présentes dans la 
vie publique, ce que la duchesse remarquait avec grand intérêt. Elle distingua un 
événement de septembre 1789, lorsqu’onze Françaises, artistes ou parentes d’artistes, 
s’étaient rendues habillées de blanc jusqu’á l’Assemblée Nationale afin de faire don de 

                                                        
 

55 Lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Gustave Adolphe Reuterholm du 20 octobre 1789. 
56 Lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Gustave Adolphe Reuterholm du 27 octobre 1789 ; Stockholm, Riksarkivet, 
Reuterholm-Ädelgrenska samlingen, t. 35.  La lettre à laquelle elle répondit fut celle de Gustave Adolphe Reuterholm à 
Hedvig Elisabeth Charlotta du 8 octobre 1789. 
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leurs bijoux pour sauver l’Etat français de la faillite. Cette procession se voulait une 
référence aux rites sacrificiels de l’Antiquité57. La duchesse était consciente de la pauvreté 
relative de ses compatriotes suédoises mais souhaitait qu’elles aient un jour la possibilité 
de jouer ce même rôle glorieux. Elle estimait que cela participerait à accroître leur 
influence : 

 
Je sais qu’une femme doit être modeste doit avoir de la crainte de ce méler des 
affaires publique, mais quand une Conbustion generalle attire tout les regard, elle 
peut avec sa fortune contribuer à sauver sa patrie, tacher à donner de la fermete à 
ceux qui sont faible Car pardon monsieur le Baron mais je Connois des femmes 
qui ont plus de fermete quelquefois que les hommes, parconsequend elle peut 
tachée de la communiquer à ces amis, et surtout son plus grand devoir et de 
tacher par la douceur de son caractere à consillier les esprit et à inventer des biais 
pour y parvenir, car je ne puis je vous l’avoue m’imaginer que les femmes soit 
seulement, née pour vos plaisir Messieurs, et qu’elle ne doivent être que pour 
occupée vos Loisirs, sans avoir essensiellement une influence plus directe sur 
votre bonheur et en un mot sur le Bonheur public, ces reflexion sont direz vous 
hors de saison surtout pour moi qui ne suis point entiche de vouloir regner en 
Souveraine sur les hommes, mais quelquefois la reflexion m’emporte quoique je 
n’en fasse point usage par une autre reflexion qui me dit qu’il vaut mieux ce taire 
que d’avancer ce qu’on ne peu soutenir.58 
 

La duchesse Charlotte écrivait ces mots avec une conviction qui laisse supposer qu’elle 
faisait référence à sa propre expérience. Elle regrettait la passivité qui lui était imposée 
face aux événements, tout en étant consciente de dépasser elle-même par son 
engagement politique les conventions de son sexe. Elle argumentait que bien que la place 
des femmes n’était pas dans la vie publique, celles-ci pouvaient, pendant les 
« combustions générales », s’engager davantage. La duchesse retournait les préjugés 
contre les femmes en atout en leur faveur : femmes et hommes étaient complémentaires, 
mais la femme pouvait assister l’homme dans sa tâche publique59. La correspondance 
politique entre la duchesse et Gustave Adolphe Reuterholm ne peut être dissociée de 
leur engagement commun contre le régime de Gustave III. Leurs lettres révèlent 

                                                        
 

57 Cette action fut rapidement répandue par des affiches et gravures en France et en Europe, mais est aujourd’hui 
presque oubliée. Voir Joan B. Landes, Visualizing the nation : gender, representation, and revolution in eighteenth-century France, 
Ithaca, 2001, p. 91-94. 
58 Lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Gustave Adolphe Reuterholm du 4 octobre 1789. 
59 Voir également Joachim Berger, Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach (1739-1807). Denk- und Handlingsräume einer 
’aufgeklärten’ Herzogin, Heidelberg, 2003, p. 289, qui soutient la même opinion. 
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également le projet d’un coup d’État contre le roi de Suède60. Au vu de leurs ambitions, 
cette correspondance représentait un enjeu d’autant plus grand pour la duchesse. Elle 
tentait sans doute par ce biais de persuader son ami de son mérite quant aux affaires 
publiques. En se montrant initiée et juste dans ses réflexions, elle pouvait lui faire vaincre 
ses hésitations d’avoir une femme, aussi intimement liée au pouvoir qu’elle fût, en tant 
qu’alliée politique.  

La constitution française fut votée par l’Assemblée Nationale le 3 septembre 1791. La 
France était encore une monarchie, mais le pouvoir du roi était sensiblement 
circonscrit61. La duchesse semble avoir pris cet événement en compte immédiatement 
car, dans son journal de septembre 1791, elle présente un système de gouvernement idéal 
en accord avec les changements en cours en France : 

 
un païs n’est heureux que quand il à pour ces Cytoyens la sureté personnelle et 
celle de ces Biens, car le Reste des Pouvoirs doit être dans les mains d’un chef, qui 
à pour contre Balance les loix et une espece de puissance qui lui rappelle ces loix 
qu’and l’erreur, ou l’ambision l’en écarte, soit qu’on veuillie donnée à cette 
puissance intermediere le nom de Parlement ou d’État, quelque soit le nom donc 
on la decore, elle seras necessaire pour le bonheur des Cytoyens, car les Rois sont 
née pour les Cytoyens et non pour eux même, aussi bien que les Cytoyens sont 
née pour être soumis aux Loix et à leurs maître.62 
 

Le roi devait selon elle conserver le monopole du pouvoir afin d’assurer l’ordre et la 
sécurité des citoyens. Il devait être suffisamment puissant pour garantir la souveraineté 
de l’Etat et le bien-être de ses sujets. À ses côtés, le souverain devait cependant compter 
avec une aristocratie qui seule possédait la puissance, l’éducation et le recul nécessaire 
pour équilibrer le pouvoir monarchique. La duchesse soutenait donc plutôt un 
despotisme éclairé ou une monarchia pura qu’une démocratie moderne, un avis qu’elle 
partageait effectivement avec l’aristocratie suédoise, dont le comte de Fersen père63. 

                                                        
 

60 Lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Gustave Adolphe Reuterholm du 4 octobre 1789. 
61 M. Pertué, « Constitution 1791 », dans Dictionnaire historique de la révolution française, éd. Albert Soboul (éd.), Paris, 
1989, p. 282. 
62 « Journal, Lettre au mois de septembre 1791 », p. 52. Voir aussi le projet d’une nouvelle constitution suédoise, 
intitulé « Project till en Regeringsform », où les mêmes idées sont défendues. Ce document fut sans doute élaboré par 
Charlotte elle-même en 1809, selon les idées que je défends dans l’article « Drottning Charlotta och riksdagen 1812 », 
Einar Lyth (éd), Krig och fred: Örebro 1812. Örebro: Örebro läns museum La source manuscrite se trouve à 
Stockholm, Riksarkivet, Ericsbergsarkivet, Hedvig Elisabeth Charlottas samling, t. 15. Voir l’analyse de la ténacité de 
ces idées chez Charlotte et ses alliés politiques dans Sture M. Waller, Rutger Macklean och 1809-1810 års riksdag : en studie 
över hans politiska verksamhet och åsikter mot idéhistorisk bakgrund, Lund, 1953, p. 47-51, 85-86. 
63 Jonas Nordin, Frihetstidens monarki: konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige, Stockholm, 2009, p. 270. 
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D’une manière générale, l’opposition au roi Gustave III soutenait des idées moins 
radicales qu’en France. Elle visait à régler l’autorité du roi mais ne contestait ni la 
monarchie, ni l’Église luthérienne d’État en tant qu’institutions, ne cherchait pas à 
remettre en cause l’ordre social et n’œuvrait pas en faveur du suffrage universel. 
L’opposition souhaitait un soulèvement contre le régime en place tout en défendant les 
systèmes sociaux établis64.  

La prise de position de la duchesse fait écho aux écrits classiques des Lumières, 
lectures qu’elle semble avoir favorisées. Elle lut dès l’enfance Voltaire et Rousseau, sans 
doute aussi leurs écrits politiques, car en 1784 elle demanda dans un billet à Sophie de lui 
prêter l’Évangile du jour65. La duchesse commanda également les Mémoires de Voltaire, les 
œuvres de Beaumarchais ainsi que Lettres persanes de Montesquieu.  Les choix de lecture 
de la duchesse ne révèlent pas nécessairement une tendance politique particulière. Ils 
témoignent néanmoins d’une forte envie de se cultiver en matière d’histoire et de 
politique ainsi que d’une culture riche et diverse, à la pointe des modes de 
consommation littéraires de l’Europe66. La duchesse commanda notamment de 
nombreux traités historiques ainsi que des mémoires de personnages politiques majeurs 
français des XVIIe et XVIIIe siècles67. À côté de cela, elle achetait de la littérature à 
succès, dont des ouvrages classées comme ressortissant à la « littérature 
philosophique68 ». On y retrouve des ouvrages classiques du XVIIIe siècle, tout comme 

                                                        
 

64 A. Mattsson, Komediant och riksförrädare, p. 237-38. L’étude majeure sur l’aristocratie suédoise et la Révolution 
française dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec toutes ses nuances et son développement en détail se trouve 
chez Alma Söderhjelm, Sverige och den franska revolutionen, Stockholm, 1920 & 1924, t. 1-2. 
65 Stockholm, Riksarkivet, Stafsundsarkivet, Smärre enskilda arkiv, t. 14. Émile ou l’éducation fut lu à la cour de Suède à 
Noël en 1779, lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Sophie Piper du 9 décembre 1779, t. 13. La duchesse cite Les 
Confessions de Rousseau dans une lettre du 15 juin 1784, t. 14. 
66 Ces titres sont identifiés à partir des factures personnelles de la duchesse et de ses livres de compte des années 1779 
et 1786-1790 (Stockholm, Riksarkivet, Kungliga arkiv, t. 295, 302, 304). La sélection permet une indication, mais n’est 
évidemment pas un catalogue exhaustif de ses lectures. 
67 Parmi les titres il y a Mémoires de maréchal duc de Richelieu, Mémoires du duc de Choiseul, Mémoires de Monsieur le duc de S. 
Simon (1788), Mémoires de M. de la Porte, premier valet de chambre de Louis XIV (1755), Histoire du cardinal de Polignac (1780), 
Œuvres posthumes de Frédéric II, roi de Prusse (1788), Bondeståndets protokoll de 1786 (voir note 26), De l’administration des 
finances de la France par Necker, Histoire d’Angleterre par Smollett (1759-64), Histoire du gouvernement de la France depuis Clovis 
jusqu’à la mort de Louis XIV par Gautier de Sibert (1765), Examen de la nouvelle histoire de Henri IV par La Beaumelle 
(1768), Histoire de la Conféderation helvétique par Watteville, Histoire du Bas Empire par Le Beau, Histoire des conjurations, 
conspirations et révolutions célèbres, tant anciennes que modernes par Duport du Tetre & Désormeaux (1754-1760) ainsi que 
Histoire de Louis de Bourbon, aussi par Désormeaux (1766-1768). Parmi les factures de l’année 1779, on remarque Séjour 
de Charles XII par Fabrice (1760), Utkast till svenska folkets historia par Botin (1757-64), A Journal of the Swedish embassy 
1653 and 1654 par Bulstrode Whitelocke (en suédois, 1777) ainsi que l’Abrégé de la Révolution de l’Amérique Angloise par 
Dubuisson (1778). 
68 Notamment Clarissa Harlowe, Histoire d’Émilie Montague, des ouvrages de Marie-Jeanne Riccoboni et de Louis-
Sébastien Mercier ainsi que l’Histoire du chevalier des Grieux par l’abbé Prévost. L’Espion anglois par Pidansat de Mairobert 
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des ouvrages récemment parus. La duchesse semblait autant que possible privilégier les 
ouvrages en français. Sa collection inclut notamment de nombreuses traductions 
françaises de l’anglais et l’allemand, une langue qu’elle maîtrisait pourtant. Ceci pourrait 
suggérer que les ouvrages en français étaient plus faciles à se procurer. 
 
 
Une existence brisée 

L’intensification de la Révolution à Paris amena la duchesse à revoir son adhésion 
initiale. Lors de l’été 1790, la duchesse et la comtesse Sophie Piper furent très inquiètes 
pour leur amie Camille Cahideuc du Bois de la Motte, restée à Paris durant des fêtes 
révolutionnaires du fait de son attachement envers la famille royale française69. Les 
correspondances de Camille révèlent qu’elle était dame de compagnie de la fille de Louis 
XVI et de Marie-Antoinette70. La marquise avait son propre logement à Paris, mais 
accompagna la famille royale lors du séjour à Saint-Cloud au cours de l’été 179071. Malgré 
cette existence en apparence privilégiée, la correspondance de Camille témoigne de la 
dégradation progressive de ses conditions à la suite des événements révolutionnaires. La 
duchesse exprimait notamment la crainte que Camille ne recevrait plus ses lettres une 
fois ses attributs nobiliaires perdus72. Camille déplorait également ses soucis financiers : 
« Nous sommes tous ruinés on ne rougit plus de la pauvreté elle est générale », écrivit-
elle à Sophie73. Le père de Camille fut nommé ambassadeur à Madrid à l’été 1790. Il ne 
prit cependant jamais ses fonctions du fait de changements ministériels en France74. Les 
conséquences que la Révolution eut pour son amie française semblent avoir influencé le 
jugement de la duchesse. Quand, en août 1790, la duchesse aborda la Révolution dans sa 
correspondance avec une autre amie, elle reprit cette dernière sévèrement pour avoir 

                                                                                                                                                              
 

et La Sœur Adélaïde par Pierre de Longchamp. Sur plusieurs de ces titres et sur la notion de livres philosophiques, voir 
Robert Darnton, The forbidden bestsellers of pre-revolutionary France, New York, 1995. 
69 Stockholm, Riksarkivet, Rålambska stiftelsens arkiv, t. 24, Lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Jeanna de 
Lantingshausen du 21 juillet 1790.  
70 Vadstena, Vadstena landsarkiv, Löfstadsarkivet, BXXV : a, t. 5, lettre de Camille Cahideuc du Bois de la Motte à 
Sophie Piper du 2 avril 1790 et du 22 avril 1790. 
71 Lettre de Camille Cahideuc du Bois de la Motte à Sophie Piper du 21 juin 1790 et du 6 juillet [1790]. 
72 Lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Jeanna de Lantingshausen du 14 juillet 1790. 
73 Lettre de Camille Cahideuc du Bois de la Motte à Sophie Piper du 29 juillet 1790. Voir également Stockholm, 
Riksarkivet, Stafsundsarkivet, Smärre enskilda arkiv och samlingar, t. 15, lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Sophie 
Piper, « Mercredy à 4 heure et demie N. 1. » [le 8 juin 1791] et du 15 juin 1791. 
74 Lettre de Camille Cahideuc du Bois de la Motte à Sophie Piper du 25 octobre 1790. 
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exprimé un avis qu’elle jugeait trop favorable : « aussi peu que je suis pour le despotisme 
aussi peu j’aime cette licence qui s’est introduit », déclara-t-elle75.  

La situation à Paris devint plus critique après l’évasion de la famille royale le 20 juin 
1791. Cet incident touchait Sophie et Charlotte intimement, du fait que le frère de 
Sophie, Axel de Fersen fils, avait organisé la fuite avec le général français, le marquis de 
Bouillé. La duchesse sut le 10 juillet qu’Axel était en sécurité hors de France. Leurs 
soucis se tournèrent alors vers Camille, dont aucune lettre n’était parvenue jusqu’en 
Suède et alors que les journaux ne précisaient pas si Madame Royale avait accompagné 
ses parents. « C’est une horreur que toute cette histoire si elle [Camille] est resté à Paris je 
crains tout pour elle puisqu’elle est à mad:76 si au Contraire elle est avec celle-ci je suis 
plus tranquile », écrivit la duchesse à Sophie77. Le destin postérieur de Camille Cahideuc 
du Bois de la Motte nous est inconnu. Il semble qu’elle est restée aux alentours de Paris, 
où elle était attachée du fait de sa responsabilité envers ses parents vieillissants.  

L’épisode de Varennes aggrava encore les tensions contre la famille royale en France, 
ce qui suscita en retour une intervention étrangère. Gustave III aspirait alors à un rôle 
diplomatique plus important. Il retrouva Axel de Fersen fils et le marquis de Bouillé à 
Aix-la-Chapelle à l’été 1791 pour planifier une croisade antirépublicaine. Ce marquis 
s’était exilé hors de France après Varennes et s’engagea dans l’armée suédoise. En août 
1791 il visita Stockholm. Son arrivée dans la capitale fut précédée par la circulation de 
propagande. On vendait chez les libraires son discours en défense de la famille royale à 
l’Assemblée Nationale et on évoquait son assistance à leur évasion78. Une double copie 
de ce discours ainsi que plusieurs autres documents concernant le général de Bouillé se 
trouvent dans la collection de la duchesse sur la Révolution79. Charlotte le voyait elle 
aussi en héros80. Les projets ambitieux de Gustave III et du marquis de Bouillé pour 
sauver la monarchie française ne se réalisèrent pourtant pas. Ils furent interrompus 
définitivement par la mort du roi de Suède en mars 1792. 

                                                        
 

75 Lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Jeanna de Lantingshausen, « Ce mercredy 18 [aout 1790] ». 
76 « Mad : » désigne Madame Royale, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. 
77 Lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Sophie Piper du 10 juillet 1791. La duchesse exprime également ses craintes 
concernant le destin de Camille dans une lettre à Sophie du 26 juillet 1791. 
78 Voir Stockholm, Riksarkivet, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, lettre de Carl Göran Bonde à Gustave Adolphe 
Reuterholm du 12 août 1791 ainsi que la lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Sophie Piper du 4 août 1791. 
79 La duchesse évoqua ce discours dans une lettre à Sophie Piper du 18 juillet 1791 : « voici ma chere Sophie la 
declaration de Mr: de Bouillé, que T: [Taube] ma envoyée et que je vous remet elle est tres forte mais parfaittement 
bien écritte ». 
80 La duchesse mentionne dans une lettre à Sophie Piper du 1er août 1791 le « role glorieux » du marquis de Bouillé. 
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Charlotte et son beau-frère le roi avaient communié dans le regret du destin de la 
dynastie de Bourbon. Comme nombre de ses contemporains, la duchesse admirait en 
particulier la reine de France et regrettait l’échec d’Axel de Fersen fils à la sauver81. La 
duchesse ne restait toutefois pas insensible aux faux-pas politiques des Bourbons. Elle 
estimait que le roi aurait pu mener des réformes mesurées qui auraient pu se réaliser sans 
licence ni émeute. Un accueil sceptique et mesuré de la Révolution, comme celui de la 
duchesse, semble avoir été répandu chez les élites européennes82.  

Bien que soutenant l’avis de Gustave III à propos de la monarchie française, la 
duchesse critiquait l’idée d’une intervention militaire suédoise qu’elle jugeait trop 
coûteuse et risquée. Dans la lettre du journal du mois d’août 1791, elle se déclara 
réconciliée avec son beau-frère, bien qu’ayant des difficultés à ne pas se fâcher avec lui 
du fait de ses choix politiques. Selon la duchesse, le roi prenait mal les dissensions avec 
les siens. 

 
[Il] le fait même remarquer par ces phrases en parlant de la situation de la famillie 
des Bourbons actuelement sur le Throne de France, et celas comparativement, car 
il lache souvent des piques, pour prouver que la famillie doit toujours être du 
même avis, il peut avoir raison quand la Justice et la Base de la Conduitte du chef, 
mais quand il fait touttes les injustices imaginables, il me parait que sa familllie 
peut le Blamer surtout, quand par la elle ce sauve elle même.83 
 

La dernière phrase de la duchesse illustre sa conception de n’être l’alliée du roi que tant 
que ses idées lui conviennent. À la cour, elle vécut de près l’opposition de plus en plus 
virulente contre Gustave III, se préparant à l’éventualité d’un coup d’État. Elle devait 
être consciente du fait qu’il aurait dans ce cas-là cédé sa place au duc Charles, son frère 
cadet, époux de la duchesse Charlotte. Peut-on aller au-delà et supposer que le duc et la 
duchesse auraient contribué à l’attentat, lors du bal, qui mena à la mort du roi le 29 mars 
179284 ? Tant l’importance du complot que l’étroitesse des cercles aristocratiques laisse à 

                                                        
 

81 Voir la lettre de Hedvig Elisabeth Charlotta à Sophie Piper du 18 et du 21 juillet 1791. 
82 Voir notamment H. Rossi, Mémoires aristocratiques féminins, op. cit., p. 378-93. Deux articles dans The French nobility in the 
eighteenth century : reassessments and new approaches, Jay M. Smith (éd.),  University Park, Pennsylvania, 2006, suggèrent ce 
même positionnement des aristocrates français vis à vis de la Révolution, mettant la noblesse de mérite au cœur du 
développement politique de la société, à la fois réactionnaire, nostalgique et progressiste : Doina Pasca Harsanyi, « The 
Memoirs of Lameth and the reconciliation of nobility and revolution » et Jay M. Smith, « The making of an aristocratic 
reactionary. The Comte d’Escherny, noble honor and the abolition of nobility ».  
83 « Journal, lettre au mois d’aout 1791 », p. 49. 
84 Voir à ce sujet Beth Hennings, Fyra gustavianska studier, Stockholm, 1967, p. 151-53 ; également Anders Larson, 
Sammansvärjningen mot Gustav III, Uppsala, 1959. 
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penser que la connaissance de son existence était répandue. D’un autre côté, les menaces 
de mort contre un monarque étaient courantes à l’époque, mais se réalisaient rarement. 
Le duc et la duchesse étaient probablement au courant de l’éventualité d’un attentat, mais 
la question de leur culpabilité reste très incertaine. 
 

 
« Le Sors nous separe mais l’amietie nous unie85 » 
 

La duchesse critiquait activement la conduite du roi et soutenait l’opposition depuis 
les années 1780. Cependant, malgré leurs divergences politiques, elle vécut la mort de 
son beau-frère comme une tragédie personnelle. Elle confia à son journal, peu après sa 
mort, que 

 
mon cœur à gemit des horreurs donc il à été temoin pendant une suitte de 6 à 7 
année, quoiqu’ayant seulement atind l’age de 32 ans, j’ai peut-être été temoin de 
plus d’evenements que n’aurait été une autre pendant sa vie entiere, mon destin à 
toujours été de me trouver dans les troubles et les division.86   
 

La duchesse fait ici référence à l’opposition manifestée contre le roi depuis la diète de 
1786. Elle se considérait néanmoins elle-même comme une observatrice impartiale :  

 
je n’ai jamais cellé la verite, je ne l’ai pas cellée nomplus dans le moment de Crise 
on nous nous sommes trouvée, Le moments des Ilusion doit être passée quand 
une plume veridique trace les fait qui on eut lieu surtout quand cette plume à pour 
base de ne point faire paraître ces écris que longtems apres la mort de tout ceux 
qui ont pu être impliquée dans les événements, c’est pour la posterité que j’ecris, 
mais non pour mes contemporains, et je prendrais d’assée grandes precausions 
pour ne point devoir risquer que mes pensée leurs parviennent ; mais il faut que la 
verité perse et qu’enfin un historien qui voudras consulter mes Lettres pouras un 
jour avoir des moment veridiques pour son Histoire.87  
 

Ainsi que pendant la crise de 1789, la duchesse s’orienta vers une écriture politique dite 
neutre, une manière pour elle de surmonter ses difficultés personnelles. Elle disait 

                                                        
 

85 Devise consacrée à l’amitié entre Charlotte et Sophie selon un billet non daté conservé à Löfstadsarkivet, BXXV : a, 
t. 3. 
86 « Journal, Lettre au mois d’avril 1792 de Stockholm », p. 157. 
87 « Journal, Lettre au mois d’avril 1792 de Stockholm », p. 158. 
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s’adresser à la postérité, une postérité qui allait peut-être la condamner pour ses critiques 
du « héros » Gustave III. Elle s’en défendait par avance, arguant de son devoir de 
rapporter la vérité, et cela au mépris des critiques que l’on pourrait formuler contre lui : 
« C’etoit toujours un grand homme est un homme de genie, mais ce n’étoit pas un bon 
Roi », conclut-t-elle sur Gustave III88.  

« Il faut que la verité perse » déclare une nouvelle fois la duchesse, annonçant ainsi 
son ambition de tenir un rôle de journaliste. Peu de notions sont si connotées que celle 
de vérité, en particulier durant les périodes révolutionnaires. Le discours sur la vérité 
semble inhérent au contrat littéraire entre scripteur et lecteur, surtout au XVIIIe siècle, 
époque orientée vers la recherche de l’authentique89. Doit-t-on pour autant conclure que 
la duchesse put – ou voulut – transmettre une vérité objective de son temps politique ? 
L’historiographie a présenté son journal comme un récit neutre des événements de 
l’époque, en s’appuyant sur les propres énoncés de la duchesse90. Nous soutenons que sa 
volonté était de mettre un recueil de renseignements et d’analyses à la disposition des 
historiens après sa mort. Cela ne doit cependant pas nous faire oublier ses propres 
motifs politiques, qui, au moins en partie, entrent en conflit avec cette ambition. 

Après la mort du roi, la duchesse ne se désengagea plus des affaires publiques. Ne 
faisant plus confiance à son mari, devenu régent, et voulant assurer un certain degré 
d’influence personnelle dans le nouveau régime, elle rappela son ami Gustave Adolphe 
Reuterholm de l’exil pour qu’il devienne le conseiller de son époux. C’est à lui que l’on 
attribue traditionnellement le pouvoir véritable pendant la régence, qui dura jusqu’à en 
179691. 

La duchesse et son amie Sophie Piper restèrent des partisanes de la monarchia pura tout 
au long de leur vie, un positionnement progressivement devenu conservateur avec les 
succès en Europe du premier empire. Le duc accéda au trône lorsque le fils de Gustave 
III, Gustave IV Adolphe, fût à son tour détrôné à la suite d’un coup d’État en 1809. Le 
public vit d’un mauvais œil l’engagement de Sophie et Charlotte pour assurer la 
continuité de la lignée royale et obtenir que la succession de Gustave IV revienne à son 
fils, une ambition qui n’eut pourtant pas de succès. Cette critique s’aggrava encore après 
les décès soudain du prince héritier danois, nouvellement arrivé en Suède. Une rumeur se 

                                                        
 

88 « Journal, Lettre au mois d’avril 1792 de Stockholm », p. 157. 
89 Voir notamment Y. Leffler, « Jag har fått ett bref- », op. cit. 
90 C. Hallendorff, « Charlotta », art. cité, p. 389 ; Beth Hennings (éd.), Ögonvittnen om Gustav III, Stockholm, 1960, p. 7-
8. 
91 Martin Nylund, G.A. Reuterholm under förmyndaretiden 1792-1796, Uppsala, 1917, p. 6-7. 
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répandit dans la presse, affirmant que Sophie et son frère Axel, avec la bénédiction de la 
reine Charlotte, l’auraient empoisonné. Axel de Fersen fils, grand maître de Suède, fut 
attaqué durant les funérailles officielles, lapidé et piétiné à mort par une foule furieuse, 
sans que l’armée intervienne. Le même jour, la comtesse Piper dut s’enfuir de Stockholm 
pour ne jamais y revenir. Cette fuite a un intérêt particulier pour nous, car elle 
conditionne le destin des écrits de la duchesse, à présent devenue reine. En 1817, peu 
avant sa mort, Charlotte le relate dans son testament littéraire, joint au manuscrit du 
journal : 

 
je confiais une casette l’année 1809 lors de la déposition de Gustave Adolphe à la 
comtesse de Piper, ainsi qu’un gros pacquet de lettres & des pieces justificatives; 
heureusement qu’elle put malgré les craintes ou elle étoit alors, quand se fit le 
masacre du Comte Fersen le 20 de Juin 1810 […] soustraire la casette, mais 
craignant de ne pouvoir en agir de même avec le pacquet, elle brula celui-ci avant 
de quitter la maison paternelle, ou elle n’est plus rentrée depuis, par l’injustice la 
plus affreuse & le crime le plus atroce ; C’est comme par miracle qu’elle a pu 
sauver la casette, mais son attachement pour moi, ne lui fit pas oublier le dépot 
que je lui avois confié ; je regrette le pacquet ou etoit beaucoup de pièces 
justificatives, & surtout les annotations de mes almanacs, aussi bien que des 
papiers dont j’avois fait collection de tems à autre, heureusement mon ouvrage 
d’une 30ene d’années fut sauvé.92 
 

Charlotte et Sophie ne se revirent plus après la fuite soudaine de cette dernière de Suède 
en juin 1810. Le destin fit de Charlotte la reine, un devoir qu’elle dut assumer en 
sacrifiant toute relation qui eût pu susciter la méfiance publique. Une longue vie 
d’échanges quotidiens cessa alors : le temps politique eut raison de leur amitié. Sophie 
mourut en février 1816. La reine Charlotte décéda deux ans plus tard, le 20 juin 1818, 
huit ans jour pour jour après l’attaque contre Axel de Fersen fils, et vingt-sept ans 
exactement après la fuite de la famille royale de Paris à Varennes.  

 
*** 

 
Les fondements de la société à laquelle la duchesse Charlotte était attachée par sa 

naissance et ses convictions changèrent profondément au cours de sa vie. Ce qui nous 
parvient aujourd’hui est l’empreinte d’une femme à la cour de Suède, articulant sa pensée 

                                                        
 

92 « P.M au Comte du Ruuth & au Baron de Bonde ». 
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politique face aux antagonismes idéologiques qu’elle rencontre. Les lettres de son 
journal, initiées en tant que compte-rendu des intrigues de la cour, se transformèrent du 
fait de leur contexte politique en analyse approfondie des événements contemporains. 
Au fil du renforcement de l’opposition au roi à la fin du XVIIIe siècle, la duchesse prit la 
plume pour défendre des valeurs qu’elle voyait menacées et les personnes qu’elle 
estimait. Elle défendait une liberté modérée, autant contre les ambitions absolutistes de 
Gustave III que contre la licence populaire. Par des amis se trouvant à Paris, elle se tint à 
jour à propos du déroulement de la Révolution. Elle entretint une discussion politique 
animée avec le radical Gustave Adolphe Reuterholm, membre actif de l’opposition et 
enthousiasmé par les événements de France. Camille Cahideuc du Bois de la Motte, issue 
de l’ancienne aristocratie française, et depuis des siècles liée à la monarchie, représenta 
pour la duchesse l’autre face de la Révolution : celle de l’exil, de la perte des titres et des 
biens. La radicalisation du mouvement révolutionnaire, et avec elle la mort de deux 
souverains en 1792 et 1793 en Suède et en France, amena la duchesse à remettre en 
cause son opposition initiale au régime en place. La stabilité et la continuité de la dynastie 
devinrent dès lors son objectif premier, une lutte qu’elle poursuivit avec Sophie Piper. 
L’opposition à laquelle elles firent face lors de l’instauration d’une nouvelle constitution 
en 1809 sépara la reine Charlotte définitivement de sa meilleure amie. Elle acheva son 
journal seule, vouant désormais son écrit à la postérité afin de révéler la vérité de son 
temps politique. 
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