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Förlossningar som ändrade världen

Kontrafaktisk historia
Kontrafaktisk historia, eller alternativhistoria, är en litterär genre som är baserad 
på att historien tog en annan väg än vad den faktiskt gjorde. Kontrafaktisk är en 
lärdare benämning på det mera folkliga uttrycket ”om inte om hade varit”. Min 
mormor, som var från Väddö invid Ålands hav sa ibland ”Om inte om hade varit 
hade suggan seglat över Ålands hav – på ett järnspett”.

Ett område som inbjuder till sådana spekulationer är furstehusens beroende 
i gångna tider av att lyckas producera en tronarvinge och vad som hände om de 
misslyckades. Enväldiga furstar ansåg att de var staten; ”L’État c’est à Moi” är ett 
yttrande som har tillskrivits Ludvig XIV. Liknande tongångar hördes från Erik 
Gustaf Geijer:

Nationen, i sig sjelv svår att röra, utom till omedelbart sjelvförsvar, har, ovillig och 
beundrande, motsträfig och elskande, liksom genom våldsam hänförelse, följt sina 
Gustafer och Karlar till seger, till ära, till undergångens brant. Det är hvarken be-
röm eller tadel. Men så är det. Och då jag skrifver svenska folkets historia, känner 
jag bättre än någon, att det är dess konungars.1

Nutida historiker delar inte Geijers uppfattning, men det gjorde troligen kung-
arna själva före hans tid. Om ett barn dog vid förlossningen kunde det medföra 
att släkten förlorade makten. Om kvinnan dog gällde det att hitta en ny gemål 
som kunde föda en arvinge.

I den boken används de namn personerna är kända under i Sverige. Mindre 
välkända personer bär de namn som användes i deras hemländer.

Skengraviditet
För en ogift kvinna innebar en graviditet alltid vanära och risk för bestraffning. 
Om hon inte hade möjlighet att gifta sig och därmed legalisera förbindelsen kun-
de det uppstå något som med en modern term kallas dissociativ reaktion. Trots 
alla tydliga tecken på graviditet, som till exempel fosterrörelser, kan kvinnan inte 
ta till sig att hon är gravid. Kyrkan och allmänheten fruktade att kvinnor av skam 
och fattigdom skulle döda barnet när det väl föddes. I England gjordes i ”An act to 

1 Geijer Erik Gustaf: Svenska folkets historia Örebro 1836, del 2 s 392.
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prevent the murdering of bastard children” 1624 dödandet av ett nyfött barn till 
ett brott som straffades med döden.2 Motsvarande lagar fanns i de flesta Europas 
länder. För att minska risken för infanticid infördes i Sverige 1778 Gustav III:s 
barnamordsplakat som gjorde att ogifta mödrar kunde föda anonymt och därmed 
undvika skammen ett oäkta barn medförde.

Skengraviditet eller pseudocyesis innebär att kvinnan uppvisar alla tecken till 
att vara gravid, men föder inte något barn.3 Frekvensen varierar i olika undersök-
ningar mellan fem och 30 per 100 000 förlossningar. Orsakerna till tillståndet är 
oklara, men man anser numera att psykologiska faktorer är avgörande. En intensiv 
längtan efter att få barn är kanske den viktigaste bakgrundsförklaringen. Under 
1500– och 1600-talen ansåg man att skengraviditet berodde på sexuell avhållsam-
het och frustration. Ett världshistoriskt känt exempel är drottning Maria I av 
England på 1550-talet (se avsnittet om England). Bland kvinnorna i den här boken 
är frekvensen skengraviditet skyhögt över genomsnittsbefolkningens, vilket kan 
förklaras av den oerhörda psykiska press prinsessor och drottningar kände att 
föda tronarvingar, helst manliga sådana.

Äktenskapsförhandlingar
Furstarna förr i tiden använde äktenskap som ett sätt att bygga maktallianser 
med andra stater. Barnen behandlades som spelbrickor. Ett typiskt, tidigt exem-
pel är Erik Magnusson, far till Magnus Eriksson, som endast var tre år när han 
valdes till kung. Magnus mormor var drottning Euphemia av Norge, dotter till 
kung Wizlaw II av Rügen. Euphemias dotter Ingeborg var från två års ålder förlo-
vad med kung Erik Magnusson.

Ett annat exempel är ärkehertiginnan Elisabeth av Württenberg. Hon föddes 
1767 som åttonde barnet till hertig Fredrik Eugen av Württenberg. Sedan hen-
nes äldre syster Sophie Dorothea 1776 förmälts med den ryske tronföljaren Paul 
ansåg den tysk-romerske kejsaren Josef II henne vara en mycket intressant pjäs 
i det politiska spelet. [Det Heliga romerska riket av den tyska nationen var ett 
löst sammansatt välde som uppkom år 800 när frankernas konung Karl den store 
kröntes av påven i Rom. Riket, som byggde på en samverkan mellan kejsaren och 
lokala fursteätter, upplöstes av napoleonkrigen 1806]. Josef var själv barnlös och 
närmast att ärva tronen var hans brorson Frans, senare kejsare Frans I. År 1788 
förmäldes Frans med Elisabeth i Wien. Två år senare dog hon vid sin första för-
lossning (se avsnittet om Österrike).

Ett rekord innehar Maria av Burgund (1457–1482), som var förlovad sju gånger 
innan hon gifte sig med kejsare Maximilian I. Hon var känd under namnet Maria 
de Rijke. Äktenskapet medförde att Nederländerna och Belgien kom att ingå i det 
Habsburgska imperiet. Man skiljde mellan trolovning per verba de praesenti, med 

2 17th April 1624, in Proceedings in Parliament 1624: The House of Commons, ed. Philip Baker 
(2015–18), British History Online http://www.british-history.ac.uk/no-series/proceedings-
1624-parl/apr-17 [accessed 1 July 2021].

3 Tarín, Juan J., Hermenegildo, Carlos, García-Pérez Miguel A., Cano, Antonio: Endocrinology 
and physiology of pseudocyesis. Reproductive Biology and Endocrinology. 2013; 11 s 39.
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omedelbar verkan och per verba de futura, som trädde i kraft vid något framtida 
tillfälle.

De mäktiga Habsburgarna hade som motto Bella gerant alii, tu felix Austria 
nube – Andra kan utkämpa krig, du lyckliga Österrike, gifter dig [till samma re-
sultat]. Följden blev en kraftig inavel.

Det var närmast ett undantag om de två makarna kom att hysa varmare käns-
lor för varandra. Kung Karl XIII i Sverige och drottning Hedvig Elisabet Charlotta 
av Holstein-Gottorp till exempel levde mer eller mindre skilda liv i många år. I 
England härskade kungar av ätten Hannover på 1700-talet. Kung och drottning 
hatade oftast varandra och ibland även sina egna barn.

Det är därför inte så förvånande att nästan alla furstar hade älskarinnor, ibland 
officiellt erkända mätresser, ibland mycket långa, mer eller mindre kända, förhål-
lande utanför äktenskapet medan andra hade hela harem vid sidan av.

Det fanns ett mycket stort antal, nu glömda, furstehus i Europa från tidig 
medeltid och fram till 1800-talet, då de flesta hade uppgått i våra nuvarande 
nationalstater. Var och en av dem bedrev ett komplicerat diplomatiskt spel med 
sina prinsar och prinsessor för att knyta allianser som befäste deras makt.

Figur 1. The Kettle calling the Pot ugly names. Handkolorerad etsning från 1820 när George 
IV försökte ta ifrån sin gemål Caroline titeln drottning. Bild från The Royal Collection trust, 
allmän egendom. Enligt Oxford dictionary betyder ordspråket ”the pot calling the kettle black” 
something you say that means people should not criticize someone else for a fault that they have 
themselves”. Uttrycket förekom för första gången i en översättning av Don Quixote till engelska 
1620. (Shelton, Thomas: The History of the Valorous and Witty Knight-Errant Don Quixote of 
the Mancha. London 1620.)
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Det finns många dramatiska förlossningar som ändrat världshistorien; här kom-
mer jag att begränsa mig till furstehusen i Europa. Den som vill lära sig mera om 
de allmänna historiska förhållanden under de tider boken behandlar hänvisas till 
vanliga historieböcker eller internet, där sådana uppgifter lätt hittas. Alla fall som 
tas upp kanske inte förändrade världen lika mycket, men varje människas öde på-
verkade i alla fall den närmaste kretsen; make, barn, syskon och föräldrar. Drama-
tiken när en kvinna dör i samband med förlossningen har alltid varit mycket stor.

Mödradödlighet
Varje år dör en halv miljon kvinnor i världen av komplikationer vid graviditet 
och förlossning. Mödradödlighet definieras nu som död under graviditet, under 
förlossning och inom 42 dagar efter förlossningen. En kvinna dör fortfarande varje 
minut år efter år i barnsäng. Även i Sverige var mödradödligheten förr mycket 
hög. I mitten av 1700-talet, då vi först började få en ordentlig befolkningsstatistik 
i Sverige, dog 900 kvinnor per 100 000 förlossningar, mot 6,6 per 100 000 nu. Det 
finns anledning att tro att dödligheten var ännu större både i Sverige och utom-
lands under medeltiden och tidigare. De äldsta uppgifter som finns tillgängliga 
kommer från 1500-talets London med en dödlighet på 2 300 per 100 000 förloss-
ningar. Man har funnit lika höga siffror i Tyskland och övriga England ända fram 
till 1800-talet. Vissa studier antyder att Sverige inte haft fullt så hög dödlighet, 
vilket tolkats som att kvinnorna här haft ett bättre försörjningsläge än i andra 
länder.

Det kan tyckas att dödligheten vid förlossningen är skrämmande hög bland de 
furstliga personer som skildras i den här boken, men förmodligen var den ännu 
högre bland vanligt folk. Svält, undernäring och usla bostäder var naturligtvis 
mycket vanligare bland mindre gynnade klasser. Prinsessor och drottningar anli-
tade också den bästa hjälp som stod att få, erfarna barnmorskor och läkare. Men 
dessa var nästan alltid outbildade och självlärda även om de hade stor erfarenhet 
av förlossningar. I England var det biskoparna som utfärdade tillstånd till den som 
ville kalla sig barnmorska. Redan 1546 skrev Andrew Boorde i den första uppla-
gan av sin bok The brewarie of health:4

[…] the Byshoppe, with the counsel of a doctor of Physick, ought to examine her, 
and to instructe her in the thynge that she is ignorant […] the Byshoppe ought to 
loke on this matter.

Det dröjde till långt in på 1800-talet innan en barnmorskeutbildning värd nam-
net kom igång.

Det var inte heller säkert att det var en fördel att anlita en barnmorska som 
arbetade efter ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Vetenskap kom inte in i 
förlossningskonsten förrän för drygt 100 år sedan och erfarenheten bestod i att 
göra som man alltid gjort. Ett exempel är att många barnmorskor inte väntade på 
att moderkakan eller efterbörden föddes fram spontant, vilket den nästan alltid 

4 Boorde, Andrew: The brewarie of health. The East, London 1575.
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gör inom några minuter efter barnets födelse. I stället gick de in med handen i 
livmodern och hämtade ut den. De förde då in bakterier men det var de inte 
medvetna om eftersom man inte kände till att bakterier fanns förrän i andra 
hälften av 1800- talet. Detta ledde mycket ofta till barnsängsfeber som ledde till 
mammans död. I ett manuskript från omkring 1560 men utgivet i tryck först 1863 
skrev läkaren Percival Willughby ”After the child is born the midwife must fetch 
away the secondine”.5 Även om moderkakan lossnade lät barnmorskan den ofta 
ligga kvar i slidan och det gjorde att hon inte kunde märka om blod ansamlandes 
i livmodern, vilket i sin tur medförde att modern plötsligt drabbades av chock.

Dödsorsaker
Man brukar dela in mödradödligheten i direkta obstetriska orsaker och indirekta. 
Två tredjedelar av dödsfallen var beroende på direkt obstetriska orsaker såsom 
svåra förlossningar på grund av bäckenträngsel, havandeskapsförgiftning, blöd-
ning, fostervattenemboli och barnsängsfeber. En tredjedel berodde på indirekta 
orsaker, olyckor och andra sjukdomar i kombination med graviditet och förloss-
ning.

Bland de direkta dödsorsakerna var bäckenträngsel troligen vanligast. Bäck-
enträngsel uppstod som en följd av rakitis eller engelska sjukan och innebar att 
barnet inte kunde passera genom bäckenkanalen. I en tid då man inte kunde göra 
kejsarsnitt betydde det att modern dog efter upp till en veckas plågor av smärt-
samma värkar. Vi kommer att möta flera sådana fall i den här boken.

I flertalet fall som ska skildras här går det inte att säkerställa vad kvinnan dog 
av, men ibland kan man gissa. Kramper och svåra blödningar kommer i allmänhet 
i nära anslutning till förlossningen, medan barnsängsfeber och bröstböld leder till 
döden efter en vecka eller mer.

Källor och bilder
Anlitade källor anges med fotnoter nertill på sidan. I många fall har de citerade 
böckerna digitaliserats och den intresserade läsaren kan själv ta del av dem. Den 
pågående pandemin har gjort det svårt att alltid få tag i primäruppgifter. I de fall 
källangivelse saknas för en person har jag tagit uppgifter från Wikipedia, när dess 
uppgifter styrks av källhänvisningar. Det gäller också när dessa varit avfattade på 
ett språk jag inte behärskar, som till exempel spanska, portugisiska, italienska, 
grekiska, polska, ungerska och ryska. Wikipedia har för övrigt i flera studier visat 
sig vara väl så pålitlig som etablerade uppslagsböcker.6 Uppsala universitet skriver 
på sin hemsida: Wikipedia är centralt för kunskapsöverföring i dagens samhälle 
och ett effektivt sätt att arbeta med att kommunicera forskning till samhället. 
Därför är det viktigt att forskare är aktiva på Wikipedia.

5 Willughby, Percival: Observations in Midwifery, as also the country midwive’s Opusculum or 
Vade Mecum. Warwick 1863.

6 Sandberg, Sam: Ett socialt medium som lockar fram det bästa hos oss. SvD 10 januari 2021 
ss 16–17.



16

I det följande behandlas länderna i ordning från Sverige och söderut. Vanligtvis 
har jag placerat personerna under det land där de verkade och födde tronarvingar, 
men ibland har de tagits upp under det land där de föddes, speciellt när både mor 
och dotter och vissa fall även dotterdotter avlidit vid barnsbörd.

Alla bilder i den här boken är hämtade från offentliga institutioner, museer 
och bibliotek och är allmän egendom (Public domain).
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Sverige

Ingeborg Eriksdotter
Ingeborg (ca 1212–1254) var dotter till kung Erik X av Sverige och Richeza av 
Danmark. Hon var gift med Birger Jarl och födde minst åtta barn som levde till 
vuxen ålder, bland annat kungarna Valdemar och Magnus: 

Rikissa, född omkring 1238, död 1288. 
Valdemar, född omkring 1239, död 1302, kung av Sverige 1250–1275. 
Magnus (Ladulås), född omkring 1240, död 1290, kung av Sverige 1275–1290. 
Kristina.  
Katarina, född omkring 1245, död 1289. 
Erik, född omkring 1250, död 1275. 
Ingeborg, född omkring 1253, död 1302. 
Bengt, född 1254, död 1291.

Ingeborg Eriksdotter dog i komplikationer till förlossningen 12 juni 1254 då sonen 
Bengt föddes.7

Filippa av England
Filippa (1394–1430) var dotter till Henrik IV och Maria de Bohun. För att stärka 
banden mellan England och Kalmarunionen föreslog Henrik för drottning Mar-
gareta att hans yngsta dotter Filippa skulle ingå äktenskap med hennes syster-
dotterson Erik av Pommern, kung av Danmark, Norge och Sverige. Vigselakten 
ägde rum via ombud i London 1405 och 1406 i Lund. Filippa var då tolv år. En-
ligt Engelbrektskrönikan avled hon trettondag jul 1430 då hon födde parets enda 
barn, en son som också dog:

Epter Guds bördh fi rtan hundert aar 
XXX a XIII dag jula thet var 
Aldrig hon barn fik 
For än hon aff wärlden gik.

Erik av Pommern dog barnlös. Om förlossningen hade slutat lyckligt hade Skandi-
naviens historia kunnat få ett annat förlopp med Eriks och Filippas son som kung.8

7 Lagerqvist Lars O.: Sverige och dess regenter under 1000 år. Stockholm 1982.
8 Flemberg, Marie-Louise: Filippa, engelsk prinsessa och nordisk unionsdrottning. Stockholm 2014.
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Sofia Johansdotter Gyllenhielm
Sofia (1556–1583) var dotter till Johan III och frillan Karin Hansdotter. Sofia och 
hennes två syskon Lucretia och Julius adlades 1577. År 1580 giftes hon med fa-
derns favorit, baron Pontus de la Gardie. De fick tre barn, Sofia dog 1583 när hon 
födde en son.9, 10

Hedvig Taube
Hedvig (1714–1744) var under åren 1733 till 1744 som älskarinna åt kung Fredrik I 
Sveriges enda offentliga kungliga mätress. Hon hade endast motvilligt gått med 
på förbindelsen för att därigenom lösa den mycket svåra ekonomiska situation 
hennes far Edvard Didrik Taube försatt sig i genom spel och dåliga affärer. Som 
tack för sin medgörlighet att låta sin dotter bli kungens älskarinna upphöjdes han 
till riksråd och greve.

Hedvig utnyttjade sitt inflytande på kungen genom att påverka honom vid 
utnämningar till höga ämbeten. Sedan drottning Ulrika Eleonora avlidit 1741 
hyste kungen förhoppningar om att kunna gifta sig med Hedvig och att deras 
gemensamma barn skulle bli arvtagare till den svenska tronen. Äktenskapet 
med drottningen var nämligen barnlöst, men kungens förbindelse med Hedvig 

9 Granstedt, Erik: Gyllenhielm, släktnamn. Svenskt biografiskt lexikon, band 17, Stockholm 
1969 ss 568–575.

10 Ericson Wolke, Lars: Johan III – en biografi. Historiska media, Lund 2004.

Figur 2. Hedvig Taube. Målning av 
 Gustav Lundberg, Nationalmuseum, 
allmän egendom.
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Taube ogillades av riksdagen och framför allt prästeståndet och hattpartiet. Fol-
kets sympatier låg helt hos drottningen. Vid första barnets födelse 1734 drog sig 
drottningen undan till Ulriksdal för att slippa bevittna äktenskapsbrottets följd. 
Följande dikt spreds bland folket:

O landsens mor! skall nu din borg.  
Som förr var alla dygders fäste, 
Bli skökolustans säkra näste 
Till dina trognas stora sorg? 
Kom derför snart från Ulriksdal, 
Och loga, alt din konungssal 
Ej sådan blodskuld hyser, 
Hvarvid din oskuld ryser.11

Enligt 1734 års lag var hor straffbart men det gällde inte för kungen. Det var också 
ett brott mot 6:e Guds bud.

Hedvig utnämndes 1743 till tysk-romersk riksgrevinna och sönerna fick gods i 
Hessen där Fredrik var markgreve. Hon och kungen fick fyra barn, men endast 
en son levde till vuxen ålder.

Mamsell Ehrlich, född och död 1734. 
Fredrik Vilhelm von Hessenstein, född 1735, död 1808. 
Karl Edvard von Hessenstein, född 1737, död 1769.  
Hedvig Amalia von Hessenstein, född 1744, död 1752. 

Hedvig Taubes sista graviditet var mycket svår. Under den tiden hördes hon för-
banna sin far och kastade ifrån sig kungens gåvor och sa till sin bekännare att 
det skulle vara kungens fel om hon skulle komma till helvetet och att han skulle 
också hamna där om han inte bättrade sig.

Hedvig Taube avled i bröstböld åtta dagar efter att hon fött dottern Hedvig 
Amalia och därmed grusades kungens förhoppning om att hans söner skulle ef-
terträda honom.12 Tronen övergick istället till Adolf Fredrik av huset Holstein-
Gottorp.

11 Fryxell, Anders: Berättelser ur Svenska historien. Fjärde häftet. Stockholm 1864 s 16 (digitali-
serad).

12 Nordisk familjebok (Uggleupplagan) 1909 del 11, s 615.
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Gustav IV Adolf och drottning Fredrika av Baden
Den förste kungen av ätten Holstein-Gottorp var Adolf Fredrik, som efterträd-
des av sonen Gustav III. Denne hade efter 12 års äktenskap med Sofia Magdalena 
av Danmark ännu inte fullbordat äkenskapet genom att ha sexuellt umgänge med 
henne. Hovstallmästaren Adolf Fredrik Munck lyckades till sist åstadkomma ett 
närmande mellan kung och drottning och 1778 föddes tronföljaren Gustav Adolf. 
Denne följdes under hela sitt liv av illasinnade rykten om att Munck i själva ver-
ket var far till honom. Allt tyder dock på att ryktet var falskt.

Figur 3. Gustav IV Adolf som ung. Målning av Lorens 
Pasch d.y. Nationalmuseum, allmän egendom.
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Efter mordet på Gustav III 1792 
blev Gustav Adolf kung, men under 
hans omyndighetstid var farbrodern 
hertig Karl regent. Gustav IV Adolf 
och drottning Fredrika av Baden gifte 
sig 1797 och fick fem barn:

 Gustav (1799–1877), prins av Vasa. 
 Sofia (1801–1865), farmor till Victoria 
 av Baden, gift med Gustaf V. 
 Karl Gustav (1802–1805), storfurste 
 av Finland. 
 Amalia (1805–1853). 
 Cecilia (1807–1844).

Det är inga dramatiska händelser för-
knippade med drottning Fredrikas 
förlossningar; det var det däremot när 
dottern Cecilia födde sitt sista barn. 
På grund av missnöje med Gustav IV 
Adolfs krig med Ryssland avsattes 
han 1809 och familjen fick gå i lands-

flykt. Makarna skildes 1813 och exkungen irrade sedan runt i Europa i tilltagande 
 fattigdom under namnet överste Gustafsson. Fredrika bosatte sig i Baden där 
barnen växte upp.

Figur 4. Drottning Fredrika av Baden. Målning 
av Joseph Carl Stieler 1826. Nationalmuseum, 
allmän egendom.

Figur 5. Cecilia av Vasa. Målning av 
Karl Baumbach. Nationalmuseum, 
allmän egendom.

Cecilia, prinsessa av Vasa
Cecilia gifte sig 1831 med storhertig August 
av  Oldenburg. De fick tre barn:

Alexander Friedrich Gustav (1834–1835). 
Nikolaus Friedrich August (1836–1837). 
Elimar av Oldenburg (1844–1895).

Cecilia dog i barnsängsfeber några dagar ef-
ter att hon fött sonen Elimar.
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Charlotta av Holstein-Gottorp
Karl XIII (1748–1818) gifte sig 1774 med sin kusin Charlotta (1759–1818), vars far 
var yngre bror till Adolf Fredrik. Först efter 23 års äktenskap fick paret barn:

En dödfödd dotter 2 juli 1797.  
Karl Adolf, hertig av Värmland, född 3 juli 1798, död 10 juli 1798.

Karl XIII och Charlotta kröntes 1809. Eftersom de inte hade några levande barn 
adopterades först prins Karl August av huset Oldenburg, men han dog under en 
militärmanöver i Skåne 1810. Sedan adopterades den franske marskalken Jean 
Baptist Bernadotte, som blev kung med namnet Karl XIV Johan 1818.

Hade Karl XIII:s son Karl Adolf levt hade han blivit kung och Bernadotterna 
stannat kvar i Sydfrankrike. De nuvarande svenska, danska, norska och belgiska 
kungahusen hade därmed inte funnits.

Figur 6. Karl XIII. Målning av Carl Fredric 
von Breda. Nationalmuseum, allmän egendom.

Figur 7. Charlotta. Målning av Carl Fredric 
von Breda. Nationalmuseum, allmän egendom.



23

Danmark

Margrete Dagmar av Böhmen
Margrete (cirka 1186–1212) eller Dagmar som hon numera kallas, var dotter till 
kung Ottokar I av Böhmen och Adela av Meissen. Hon kom 1205 till Danmark där 
hon gifte sig med Valdemar II (Segraren eller Seir). De fick 1209 sonen  Valdemar 
den unge, som blev samregent med sin far. Dagmar dog i samband med att hon 
födde en son 1212, men inte heller sonen överlevde. Hon begravdes i St. Berndts 
kyrka i Ringsted. När hennes grav öppnades 1683 fann man ett bysantinskt kors 
som deponerades i Danmarks nationalgalleri. Kopior av det ges ofta än idag som 
dopgåva i Danmark.13

13 Holmqvist-Larsen, Niels Henrik: Danskt Kvindebiografiskt Leksikon on line.

Figur 8. Dagmarkorset. Nationalmuseet i Danmark, 
allmän egendom.
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Berengaria av Portugal
Berengaria (1198–1221) var dotter till Sancho I av Portugal och Dulce av Ara-
gonien. Modern dog samma år som Berengaria föddes. Hon gifte sig 1214 med 
Valdemar II och fick med honom en dotter och tre söner som alla blev kungar 
av Danmark. Vid en femte förlossning 1221 dog hon och begravdes i St. Berndts 
kyrka, vid sidan av Valdemar, på andra sidan vilar hans första drottning Dagmar, 
också död i barnsäng.

Eleanor av Portugal
Eleanor (cirka 1211–1231) var dotter till Alfonso II, kung av Portugal, och Urraca 
av Kastiljen. Hon gifte sig med den danske kungen Valdemar den unge 1229 och 
dog vid sin första förlossning 28 augusti 1231. Tre månader senare dödades hennes 
man av våda av en pil.

Vid en undersökning av Eleanors skelett i Ringsteds kyrka upptäcktes att det 
var angripet av cancer, vilket kan ha bidragit till döden. Vid kistan fanns också 
en liten kista av bly med ett skelett av ett barn som var omkring sex månader 
gammalt. Det bar också spår av sjukdom.14

Elisabeth Helene von Vieregg
Elisabeth Helene (1679–1704) var dotter till den preussiske ministern i Köpen-
hamn Otto von Vieregg. Hon blev älskarinna åt kung Fredrik IV 1699 och de 
gifte sig hemligt 1703. Kungen begick därmed bigami, eftersom han redan var gift 
med Louise av Mecklenburg-Güstow. Kyrkan gjorde inga invändningar emot det-
ta med motiveringen att bigami var vanligt förekommande i Gamla Testamentet.

Den 6 september 1703 blev hon upphöjd till grevinna och fick godset Ant-
vorskov. Året därpå födde hon sonen Frederik Gyldenløve (1704–1705), men hon 
dog nio dagar efter förlossningen under svåra plågor, troligen av barnsängsfeber. 
Kungen lät ordna en offentlig statsbegravning åt henne i Vor Frelseres kyrka, vil-
ket ansågs vara en stor skandal.15

Louise av Storbritannien
Louise (1724–1751) var dotter till George II av Storbritannien och Caroline av 
Ansbach. Hon förmäldes med den blivande kung Fredrik V 1743. Förhoppningen 
var att Danmark skulle få stöd av Storbritannien inför den stundande tronföljds-
striden i Sverige, där kung Fredrik I saknade arvsberättigade barn.

Louise blev mycket populär i Danmark, kanske framför allt för att hon lärde 
sig danska och att hon lärde sina barn att tala danska istället för tyska som var 

14 Steenstrup,Johannes C. H. R.: Projekt Runebergs digitale faksimileudgave af Dansk biografisk 
Lexikon, band IV s 489.

15 Jørgensen, Ellen: Danske dronninger. Köpenhamn 1910 ss 29–34.
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vanligt vid hovet. Paret fick fem barn till-
sammans.

 Christian (1745–1747). 
 Sofia Magdalena (1746–1813), gift med  
  Gustav III av Sverige. 
 Vilhelmine Karoline (1747–1820), gift med  
 kurfurste Vilhelm I av Hessen. 
 Kristian VII (1749–1808), kung av  Danmark  
 och Norge 1766–1808, gift med Caroline  
 Mathilde av Storbritannien. 
 Louise (1750–1831), gift med lantgreve Karl II  
 av Hessen-Kassel.

Drottning Louise dog 1751 av inklämt navel-
bråck i samband med ett sent missfall.16

Louise, prinsessa av Danmark
Louise (1726–1756) var dotter till kung 
 Kristian VI och drottning Sofia Magdalena. 
Fadern gjorde många försök att få henne 
gift, men utan framgång. Hon hade en upp-
märksammad kärleksaffär med en kammar-
junkare Bendix Ahlefeldt 1749. Han straf-
fades för detta med ett par års fängelse på 
Munkholm.

Samma år 1749 arrangerades snabbt ett 
bröllop mellan Louise och Ernest Frederick 
III, hertig av Sachsen-Hildburghausen. Den 
hemgift bruden förde med sig var mycket 
stor som kompensation för hennes vandel. 
Louise dog 1756 när hon födde sitt enda barn, 
en dotter som endast levde en  månad.17

16 Jørgensen, Ellen: Danske dronninger, Köpenhamn 1910 ss 248–255.
17 Holm E.: Danskt biografiskt leksikon. Band X, s 400 (digitaliserad).

Figur 9. Drottning Louise av Stor-
britannien. Målning av Carl Gustaf Pilo. 
Nationalmuseum, allmän egendom.

Figur 10. Prinsessan Louise av  Danmark, 
hertiginna av Sachsen-Hildburghausen. 
Gouache på papper av Christopher Folt-
mar. Nationalmuseum Grh2817. Allmän 
egendom.
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Norge

Kristin Sverresdotter
Kristin, död 1213, var dotter till kung Sverre Sigurdsson och drottning Margareta 
Eriksdotter av Sverige. Hon giftes bort med Filippus Simonsson, som var ledare 
för Baglerpartiet i det inbördeskrig som rådde i Norge med Birkebeinerne på 
andra sidan under åren 1130 till 1240. Flera kungar och tronpretendenter stred då 
om makten. Kristin dog vid sin första förlossning 1213 och sonen som föddes då 
levde endast några timmar.18

Margarete Alexandersdotter
Margarete (1261–1283) var dotter till kung Alexander III av Skottland och Marga-
reta av England (kallad Jungfrun av Skottland). För att lindra spänningen mellan 
Skottland och England förmäldes hon 1281 med den trettonårige Erik II av Norge. 
I giftemålskontraktet stod att Margarete eller hennes barn skulle ärva Skottlands 
tron om Alexander avled utan arvingar. I början av april 1283 dog Margarete 
Alexandersdotter när hon födde sitt enda barn, känt som Margareta, jungfrun av 
Norge. Dottern var drottning av Skottland från 1286 till 1290 när hon dog endast 
sju år gammal på Orkney under en resa från Norge till Skottland.19

18 Helle, Knut: Kristin Sverresdotter. Norskt biografiskt leksikon, 2002, band 5 s 373.
19 Prestwich, Michael: Edward I. London 1988 ss 358–374.
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Storbritannien

Isabel Marchal
Isabel (1200–1240) var dotter till William Marchal, förste earl av Pembroke och 
Isabel de Clare. I sitt andra äktenskap med Richard, förste earl av Cornwall, 
hade hon fyra barn varav tre dog i späd ålder. Hennes överlevande son Henrik av 
 Almain kallades d’Allemagne [från Tyskland] eftersom hans far var vald till tysk-
romersk kung, King of Almayne. Han mördades 1271 av sina kusiner Simon och 
Guy de Montfort som en hämnd för avrättningen av deras far Simon de Montfort 
1265.

Isabel Marchal dog 1240 när hon födde en son, som också dog. Dödsorsaken 
uppges vara leversvikt, men det är obestyrkt och det är tveksamt hur man ställde 
en sådan diagnos på 1200-talet.20

Eleanor de Braose
Eleanor, död 1251, var dotter till William de Braose, lord av Abergaveny och Eva 
Marchal. När Eleanor var några år gammal hängdes hennes far för påstådd otukt 
med hustrun till den mäktigaste av alla kungar i Wales. Isabel Marchal var hen-
nes moster. Hon gifte sig med Humphrey de Bohun, andre greven av Hereford 
(död 1265) och fick flera barn med honom.21 Hon dog i barnsbörd 1251.22

Isabella av England
Isabella (1214–1241) var dotter till kung Johan av England och Isabella av Angou-
lême. För att stärka England mot Frankrike bestämde kungen att Isabella skulle 
ingå äktenskap med Fredrik II, kung av Sicilien och det Heliga tysk-romerska 
riket.23

20 Cokayne, George Edward: The complete peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain 
and United Kingdom; extant, extinct and dormant. Gloucester 1982 vol II s 339.

21 Pascual, Lucia Diaz: Dynasty: Power, Identity and Piety 1066–1399. University of London 
2017.

22 Commaire, Anne (ed.): Women in world history: a biographical encyclopedia. Waterford 
1999–2002, band 2 s 901.

23 Norgate, Kate: Isabella (1214–1241). Dictionary of National Biography, 1885–1900 vol 29.
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Trots att äktenskapet, som ingicks 1235, var arrangerat av politiska skäl verkar 
Fredrik ha älskat Isabella, men på sitt eget egendomliga sätt. Han omgav henne 
med lyx och överflöd, men tillät henne inte att träffa andra än tjänarna. Hon för-
bjöds att träffa andra män än de svarta eunuckerna vid hovet. Själv var han oftast 
borta på resor. Han höll sig också med ett helt harem, bland annat med kvinnor 
från Arabien. När hennes bror Richard, earl av Cornwall, var på väg tillbaka från 
korståget i det Heliga landet fick Isabella träffa honom men inte vara med på 
festbanketten.

Isabella födde fyra eller fem barn och dog i december 1241 vid en förlossning 
då även barnet dog. Fredrik II var gift tre gånger och efterlämnade ett stort antal 
barn, både legitima och illegitima. Han uppges ha gift sig en fjärde gång med sin 
älskarinna sedan 20 år Bianca Lancia d’Agliano på hennes dödsbädd 1246. En så-
dan confirmatio matrimonii in articulo mortis erkändes dock inte av kyrkan. Enligt 
vissa källor dog Bianca i samband med barnsbörd.

Isabella av Mar
Isabella (cirka 1277–1296) gifte sig i mitten av 1290-talet med Robert Bruce, den 
blivande Robert I av Skottland. Hon dog i december 1296 efter att ha fött dottern 
Marjorie som blev mor till kung Robert II av Skottland.

Eleanor de Montfort
Eleanor (1258–1282) var på sin mors sida kusin med Edward I. Hennes bröder var 
Guy och Simon Montfort som mördade kusinen Henrik av Almain, son till Isabel 
Marchal. När hon var fem år gammal förlovades hon med Llywelyn ap Gruffudd, 
som var prins av Wales 1258 till sin död 1282. Han var härskare i Gwynedd, ett av 
flera små kungariken i Wales. När Eleanor och Llywelyn gifte sig 1278 var Edward 
och drottningen närvarande trots att det varit krig mellan England och Wales 
1276. Kungen ville införliva den små kungadömena i Wales med England.

Ett nytt krig bröt ut i början av 1282 och Llywelyn dödades i strid i december. 
Hans huvud skickades till Edward, som lät sätta upp det på en påle vid Towern. 
Edward vann slutgiltigt över Wales 1283. Tronarvingen i England har sedan dess 
burit titeln prins av Wales. Eleanor hade dött i barnsbörd 19 juni 1282 när hon 
födde en dotter som Edward lät sända till ett kloster där hon dog 1337.24

Joan av Acre
Joan (1272–1307) var dotter till Edward I, kung av England och Eleanor av Kastil-
jen. Hon föddes i staden Acre i nuvarande Israel under föräldrarnas korsfararfärd 
till det Heliga landet men växte upp hos sin mormor i Frankrike. När hon var 

24 Messer, Danna R.: Eleanor de Montfort (c. 1258–1282), princess and diplomat. (2017) Dictio-
nary of Welsh Biography. Retrieved 17 Dec 2020, from https://biography.wales/article/s11-
ELEA-WRL-1200
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18 år giftes hon bort med den 30 år äldre adelsmannen i faderns tjänst Gilbert 
de Clare och fick med honom fyra barn. När han dog 1295 blev hon inom ett år 
förälskad i en väpnare i kungens tjänst som hette Ralph de Monthemer. Hon 
övertalade fadern att adla Ralph.

Medan Edward I höll på att planera ett nytt äktenskap för Joan gifte hon sig 
1297 hemligt med Ralph och blev snart gravid. När graviditeten blev synlig för 
alla måste hon bekänna för kungen att hon var gift, varpå denne lät kasta Ralph i 
fängelse. Han släpptes emellertid snart ut och togs till nåder igen.

Joan av Acre och Ralph de Monthemer fick fyra barn. Hon dog 1207. Döds-
orsaken är oklar men en allmän uppfattning var att hon dog i samband med en 
förlossning. Efter hennes död gick det rykten om att under inträffat vid hennes 
grav, men det räckte inte för att få henne salig- eller helgonförklarad.25

Marjorie Bruce
När Marjorie (1296–1316) var 10 år gammal kröntes hennes far Robert Bruce till 
kung av Skottland i mars 1306, men besegrades i ett slag mot Edward I av England. 
Marjoríe, som nu var prinsessa av Skottland skickades i fångenskap till England. 
Edward I dog 1307 och efterträddes av Edward II, som fortsatte att hålla henne 
i fängelse till 1314, då hon släpptes vid ett fångutbyte. Hon gifte sig med Walter 
Stewart. Två år efter bröllopet, den 2 mars 1316, var hon höggravid men var ändå 
ute och red. Hästen skrämdes och kastade av henne, vilket ledde till att förloss-
ningen startade. Hon uppges ha förlösts med ett kejsarsnitt vid vägkanten utanför 
Paisley Abbey från en son, varvid hon utbrast: ”He’s a laddie; I ken he’s a laddie; he 
will be king”.26 Det är det första rapporterade kejsarsnittet. Marjorie dog efter ett 
par timmar och hennes profetiska ord blev sanna först 55 år senare när sonen blev 
kung av Skottland under namnet Robert II 1371. Han kallades också The Steward 
(förvaltaren). Det tillnamnet gav senare upphov till kungahuset Stuarts namn.27

Elisabeth Plantagenet av Rhuddlan
Elisabeth (1280–1316) var dotter till Edward I av Skottland och Eleanor av Kastil-
jen. Hon var först gift med en greve av Holland och sedan, i november 1302, med 
Humphrey de Bohun, fjärde greven av Hereford. Hon fick med honom 11 barn 
och dog när hon födde Isabel de Bohun (född och död 5 maj 1316).28

25 Green, Mary Anna Everett: Lives of the Princesses of England. London, 1850 ss 318–362 (digi-
taliserad).

26 Women in History of Scots Descent - Marjory Bruce. www.electricscotland.com. Hämtad 11 
juli 2021.

27 Commaire, Anne (ed.): Women in world history: a biographical encyclopedia. Waterford 1999 
vol 3 s 140.

28 https://sv.findagrave.com/memorial/12535575/elizabeth-plantagenet.
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Maria av Bohun
Maria (1370–1394) var dotter till Humphrey de Bohun, sjunde greven av Here-
ford, och Joan Fitz-Alan. Hon gifte sig med Henry Bolingbroke, som fem år efter 
Marias död blev kung under namnet Henrik IV. De fick fem barn; Maria dog när 
hon födde dottern Filippa 4 juli 1394.29

Henrik V av England (1386–1422). 
Thomas av Lancaster (1387–1421). 
John av Lancaster (1389–1435). 
Humphrey av Lancaster (1390–1449). 
Filippa av England (1394–1430), 1406 gift med Erik av Pommern,  
kung av Danmark, Norge och Sverige.

Alianore Holland
Alianore (1370–1405) var den äldsta dottern till Thomas Holland och Alice Fitz-
Alan. I sitt första äktenskap med Roger Mortimer hade hon två söner och två 
döttrar. Sedan Roger dödats i strid 1398 gifte hon 1399 om sig med Edward Char-
leton med vilken hon fick två döttrar innan hon dog i en förlossning i oktober 
1405. Kungarna Edward IV och Rikard III härstammade från Alianore genom 
dottern Anne i det första äktenskapet.30

Anne Mortimer
När Anne Mortimer (1390–1411) föddes var Rickard II barnlös och hennes far, 
kungens kusin Roger Mortimer, var en möjlig arvtagare till tronen. Vid ett upp-
ror 1399 avsattes emellertid Rickard II av Henry Bolingbroke, som utropade sig 
till kung med namnet Henrik IV. Anne Mortimer gifte sig 1406 med sin kusin 
Rickard av Conisburgh.

Anne Mortimer dog i september 1411 när hon födde sitt tredje barn Rickard 
Plantagenet. Som vuxen tog Rickard titeln hertig av York och hävdade sin rätt till 
tronen. När han dödades i strid 1460 besegrade hans 18-årige son Henrik VI och 
utropade sig själv till kung med namnet Edward IV. Rosornas krig hade börjat.31

29 Doran, John: The Book of the Princes of Wales, Heirs to the Crown of England. London 1860 
s 205 (digitaliserad).

30 Commaire, Anne (ed.): Women in world history: a biographical encyclopedia. Waterford 1999 
vol 27 ss 157–158.

31 Commaire, Anne (ed.): Women in world history: a biographical encyclopedia. Waterford 1999 
vol 11 ss 472–473.
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Anne av York
Anne (1439–1476) var dotter till Rickard Plantagenet och hans hustru Cecily Ne-
ville och syster till Edward IV och Richard III.

Anne giftes bort 1447 när hon var nio år gammal med Henry Holland, tredje 
hertigen av Exeter. Maken tog ställning för huset Lancaster mot hustruns York i 
Rosornas krig. De fick en dotter i äktenskapet men separerade 1472. Hon gifte om 
sig med Thomas St. Leger 1474 men dog när hon födde deras enda barn, en dotter 
14 januari 1476.32

Isabel Neville
Isabel (1451–1476) var dotter till Rickard Neville, 16:e greven av Warwick, känd 
som Warwick Kungamakaren i Rosornas krig och Anne de Beauchamp.

Isabel gifte sig 1469 med George Plantagenet, bror till Edward IV och Richard 
III. De fick fyra barn, varav två som dog i späd ålder. Isabel dog 1476, sex veckor 
efter att hon förlösts från en son som dog efter tre månader. Det har spekulerats 
över dödsorsaken, möjligen kan den ha varit tuberkulos eller barnsängsfeber eller 
en kombination av båda.33

Elisabeth av York
Elisabeth (1466–1503) var dotter till Edward IV och Elisabeth Woodville. Hon 
var också syster till Edward V och brorsdotter till Richard III. År 1486 gifte hon 
sig med Henrik VII och förenade därigenom de två släkter som stridit om Eng-
lands kungatron, husen Lancaster och York. Rosornas krig avslutades därmed och 
huset Tudor kom att regera i England ända till 1603.

Henriks och Elisabeths äldste son Arthur dog av sudor anglicus, den engelska 
svettsjukan. Det var en sjukdom som härjade framför allt i England i slutet av 
1400-talet och under första halvan av 1500-talet. Sannolikt var det en virussjuk-
dom som spreds av gnagare. Henrik VII och Elisabeth fick sju barn:

Arthur, prins av Wales (1486–1502). 
Margareta Tudor (1489–1541). 
Henrik VIII av England (1491–1547).  
Elizabeth Tudor (1492–1495).  
Maria Tudor (1496–1533).  
Edmund Tudor, hertig av Somerset (1499–1500).  
Katherine Tudor (född och död 2 februari 1503).

Elisabeth dog 1503 elva dagar efter att hon fött dottern Katherine som dog vid 
förlossningen. En sannolik dödsorsak är barnsängsfeber. Elisabeth var mycket 

32 Ross, Charles: Edward IV. Yale 1997 ss 336–337.
33 Commaire, Anne (ed.): Women in world history: a biographical encyclopedia. Waterford 1999 

vol 40 ss 283–295.
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 populär och den unge, blivande lordkanslern Thomas More skrev dikten A ruefull 
lamentation till hennes ära. 

If worship might have kept me, I had not gone. 
If wit might have me saved, I needed not fear, 
If money might have holpe, I lacked none,  
But O! good God, what vaileth [hjälper] all this gear? 
When Death is come thy mighty messenger, 
Obey we must, there is no remedy, 
Me hath he summoned, and lo now here I lie.34

Thomas More halshöggs 1535 efter att han tagit ställning för påven och mot 
 Henrik VIII vid skilsmässan från Katarina av Aragonien. Han kanoniserades av 
påven 1935.

34 Cayley, Arthur, the Younger. Memoirs of sir Thomas More. London Vol I. Cadell and Davis, 
1808 ss 19–21.

Figur 11. Elisabeth av York med huset Yorks vita ros i handen. 
Okänd konstnär, The National Portrait Gallery History of the 
Kings and Queens of England av David Williamson. National 
portrait gallery, allmän egendom.
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Anne Boleyn
Anne (1501–1536) var högadlig och hade fått en gedigen utbildning i Nederländer-
na och Frankrike, bland annat som hovdam hos drottning Claude 1515–1521 men 
också hos Henrik VIII:s syster Maria, gift med kung Ludvig XII av Frankrike.

När Anne kom tillbaka till England blev hon hovdam åt drottning Katarina 
där Henrik VIII lade märke till henne och påbörjade sin uppvaktning. Kungen 
var missnöjd med att Katarina inte fött honom en son och började planera för att 
förskjuta henne och gifta sig med Anne. Påven nekade emellertid att godkänna 
detta vilket ledde till att Henrik bröt med katolska kyrkan och fick parlamen-
tet att erkänna honom som den engelska kyrkans överhuvud. Bröllopet mellan 
 Henrik och Anne ägde rum 25 januari 1533 och den 7 september föddes en flicka, 
den blivande drottning Elisabeth I. Året därpå hade Anne ett missfall och 1535 
något som tolkats som en skengraviditet. Hon hade inte lyckats ge sin herre och 
man en son och därmed var hennes öde beseglat och hon halshöggs efter att ha 
dömts för äktenskapsbrott.35

35 Fraser, Antonia: Henrik VIII:s sex hustrur. Översättning Margareta Eklöf. Borås 1995 ss 237–
238.

Figur 12. Anne Boleyn. Gravyr av Jacobus 
Houbraken 1738, efter Hans Holbein den yngre. 
Wellcome Collection, allmän egendom.
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Jane Seymore
Henrik VIII och Jane Seymore (1508–1537) förlovade sig hemligt på morgonen 
den 20 maj 1536, mindre än 24 timmar efter att Anne Boleyn halshuggits. Ärke-
biskop Thomas Cramner hade dessförinnan förklarat äktenskapet mellan kungen 
och Anne Boleyn ogiltigt på grund av att hon ansågs ha begått äktenskapsbrott 
och incest med sin egen bror, uppenbart grundlösa anklagelser.

Kungen och drottning Jane vigdes den 30 maj 1536. I mars 1537 tillkännagavs 
att drottningen väntade barn. Alla hoppades att barnet skulle vara en pojke, som 
Henrik så länge förgäves väntat på. Värkarna startade på eftermiddagen den 
9 oktober. Drottningen låg då i en särskilt iordningsställd våning på Hampton 
Court. Förlossningen blev långdragen. Efter två dagar drog en högtidlig procession 
genom London bedjande förböner för drottningen. Först klockan två på morgo-
nen den 12 oktober föddes en son som kallades Edward.

Födseln av en arvinge till tronen fi ades med parader och ringande i Englands 
alla kyrkklockor. Från Towern avlossades en salut med 2 000 skott. Dopet den 15 
oktober var också överdådigt. Den 18 utropades Edward till Prins av Wales.

Då hade emellertid drottningen insjuknat i barnsängsfeber och hon dog den 24 
oktober, tolv dagar efter förlossningen. Kungen och hela folket sörjde. Men före 
den 12 november, då Jane begravdes i St George’s kapell i Windsor, hade hovet 
under Thomas Cromwells ledning redan börjat leta efter en ny drottning. Valet 
föll på Anne av Kleve, men när Henrik fick se henne deklarerade han klart: ”Jag 
tycker inte om henne”. Cromwell, som rekommenderat henne, avrättades genom 
halshuggning 1540. Engelska skolbarn får lära sig en ramsa för att komma ihåg 
de öden som drabbade Henriks sex fruar: ”Divorced, Beheaded, Died, Divorced, 
Beheaded, Survived”.

Figur 13. Jane Seymore 
ungefär vid tiden för 
vigseln 1536. Målning av 
Hans Holbein d.y. Kunst-
historisches Museum 
Wien, allmän egendom.
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Katarina Parr
Katarina Parr (1512–1548) var dotter till Sir Thomas Parr, en ättling till Edward III, 
och Maud Green. Modern var god vän med Henrik VIII:s första hustru Katarina 
av Aragonien, som var gudmor till Katarina Parr.

Katarina Parr hade varit gift och blivit änka två gånger när hon kom till den 
blivande Maria I:s hushåll i februari 1443 tack vare mödrarnas vänskap med 
varandra. Hon fick god kontakt även med de andra kungabarnen Edward och 
 Elisabeth. Det var då hon fångade Henriks uppmärksamhet och de gifte sig i juli 
1443, Henriks sjätte och Katrinas tredje äktenskap.

Katarina var mycket bildad och talade flera språk. Hennes Prayers or Medita-
tions blev det första litterära verk av en engelsk drottning som publicerades under 
författarens eget namn. Efter kungens död 1547 agerade Katarina förmyndare åt 
Elisabet och hon publicerade ytterligare en bok, The Lamentations of a Sinner.

Ett halvår efter Henriks död gifte sig Katarina för fjärde gången, nu med 
 Thomas Seymore, bror till Henriks tredje hustru Jane. Katarina blev då för första 
gången gravid, men dog av komplikationer, troligen barnsängsfeber, vid förloss-
ningen den 5 september 1548.36 Dottern Mary Seymore dog när hon var tre år. 
Thomas Seymore avrättades för högförräderi 1549.

36 Fraser, Antonia: Henrik VIII:s sex hustrur. Borås 1995 ss 381–422.

Figur 14. Katarina Parr. Okänd artist. National Portrait 
Gallery, allmän egendom.
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Maria I – Bloody Mary
Maria (1516–1558) var Henrik VIII:s första barn med hans första gemål Katarina 
av Aragonien. Katarina var dotter till de katolska majestäterna Ferdinand II av 
Aragonien och Isabella I av Kastiljen. Henrik såg Maria som ett användbart red-
skap i sitt maktpolitiska spel. Redan vid två års ålder förlovades hon med den 
franske kronprinsen Frans, son till kung Frans I. Efter tre år bröts förlovningen 
och i stället förlovades hon 1522 med sin kusin kejsare Karl V av det Heliga tysk-
romerska riket. Den förlovningen bröts efter fem år. Ytterligare förslag på lämp-
liga friare avslogs till hon så småningom gifte sig när hon blivit drottning.

Eftersom Henrik VIII inte fick någon son i äktenskapet med Katarina ville 
han ogiltigförklara äktenskapet, men det vägrade påven Klemens VII att gå med 
på. 1533 gifte kungen om sig med Anne Boleyn och ärkebiskopen av Canterbury 
Thomas Cramner ogiltigförklarade äktenskapet med Katarina. Maria blev där-
med illegitim. Motiveringen var att Katarina varit gift under ett år med Henriks 
äldre bror Arthur, prins av Wales (1486–1502). Katarina protesterade och sa att 
äktenskapet aldrig fullbordats men det hjälpte inte. Henrik bröt med den katol-
ska kyrkan och gjorde sig själv till den engelska kyrkans överhuvud.

Figur 15. Drottning Maria. Målning av Antonis Mor 1554. 
Museo Nacional del Prado, allmän egendom.
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Maria förbjöds att ha kontakt med sin mor Katarina, även när denna låg på sin 
dödsbädd. Hennes uppväxt präglades av kroppslig svaghet i form av infektioner, 
huvudvärk och depressioner, mycket kanske på grund av den grymma och nyck-
fulla behandling fadern utsatte henne för. Hon var djupt troende katolik, vilket 
var en anledning till svåra konflikter med fadern, som till och med hotade att 
halshugga henne.

När Ann Boleyn halshuggits 1536 gifte Henrik inom två veckor om sig med 
Jane Seymore, som dog när hon skänkte honom en hett efterlängtad son, senare 
kung under namnet Edward VI.

Henrik VIII dog 1547 och efterträddes av Edward, som avled 1553, endast 15 år 
gammal. Maria var därmed drottning och försökte omedelbart återinföra katoli-
cismen i England. Hon lät avrätta närmare 300 framstående motståndare, vilket 
gjorde att hon i eftervärlden blivit känd som Bloody Mary.

Nu var Maria 37 år gammal och angelägen att hitta en lämplig make för att 
säkra tronföljden och den katolska tron. Valet föll på kejsare Karl V:s son Filip.

Deras bröllop ägde rum 25 juli 1554, bara två dagar efter att de setts för 
första gången. I äktenskapskontraktet stod att Filip skulle ha titeln kung av 
England, men med Maria som regerande drottning. I tron att hon var gravid lät 
Maria hålla tacksägelsegudtjänster i London i november 1554. I december skrev 
hon till kejsar Karl V: ”As for the child I carry in my belly, I declare it to be 
alive”. Hennes bukomfång ökade och brösten svällde och det rann även mjölk 
ur bröstvårtorna.

Vid påsktiden 1555 befann sig Filip och Maria i Hampton Court där ett rum 
för förlossningen hade ställts i ordning och förlossningsläkare och en amma hade 
också kommit dit. Men inget barn föddes och i september 1555 lämnade Filip 
England och träffade sin far kejsaren. Han meddelade då att förhoppningarna om 
ett barn hade gått om intet. 

I mars 1557 återsågs Maria och Filip igen och han stannade till juni, då han läm-
nade England för att aldrig återkomma. På hösten 1557 trodde hon sig vara gravid 
igen och informerade Filip om detta. Fortfarande i februari 1558 var hon vid god 
hälsa och trodde sig ännu vara med barn. I maj fick hon feber och svullnade och 
försämrades sedan raskt. Hon hade huvudvärk och hennes redan tidigare dåliga 
syn försämrades snabbt. Filip underrättades om att hon var allvarligt sjuk och den 
17 november avled hon utan att ha fött något barn.

Marias eventuella graviditeter och sjukdom har varit föremål för många speku-
lationer. Det har föreslagits att hon hade varit skengravid, det fanns på den tiden 
inga säkra sätt att verkligen fastställa att en kvinna var gravid. Skengraviditet el-
ler pseudocyesisis är inte ovanligt men upprepade fall anses vara sällsynt.37 Under 
1500- och 1600-talen ansåg man att skengraviditet berodde på sexuell avhållsam-
het och frustration.

37 Tarín, Juan J., Hermenegildo, Carlos, García-Pérez Miguel A., Cano, Antonio: Endocrinology 
and physiology of pseudocyesis. Reproductive Biology and Endocrinology. 2013 vol 11 s 39.
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Det mesta tyder på att Maria I led av en tumör i hypofysen i hjärnan som 
producerade hormonet prolaktin.38 Det är ett tillstånd som numera är lätt att 
diagnosticera och behandla. Hon ligger begravd på norra sidan av Henrik VII:s 
kapell i Westminster Abbey. Om en gravöppning skulle göras nu vore det lätt att 
med en skallröntgen konstatera om hon hade haft en tumör i hypofysen.

Hade Maria och Filip fått en son hade denne blivit kung över England, Neder-
länderna, Neapel och Spanien med dess amerikanska kolonier, det vill säga över 
större delen av den dåtida västvärlden.

Elisabeth Leyburne
Elisabeth (1536–1567) var dotter till Sir James Leyburne och Helen Preston. Många 
i familjen vägrade att acceptera den anglikanska kyrkan och en familjemedlem 
avrättades 1583 som katolsk förrädare.

Elisabeth var gift två gånger, andra gången gifte hon sig 25 juli 1566 efter sex 
månader som änka med Thomas Howard, fjärde hertigen av Norfolk. Sju måna-
der senare dog hon och barnet vid en förlossning. Hennes tre döttrar från första 
äktenskapet gifte sig med Thomas Howards tre söner från ett tidigare äktenskap.

Elisabeth Manners
Elisabeth (1575–1591) var dotter till Edward Manners, tredje greven av Rutland. 
Hon ärvde titeln baronessa av Ros efter sin far. I januari 1589 gifte hon sig med 
William Cecil, som var sonson till Elisabeth I:s favorit med samma namn. Hon 
dog 1591, endast 16 år gammal, vid sin andra förlossning och begravdes i West-
minster Abbey.

Catherine av Braganza
Catherine (1638–1705) var dotter till John IV, kung av Portugal och Luisa de 
Guzmán. Hon gifte sig 1662 med Karl II av England. Hon hade minst tre missfall 
och under en allvarlig sjukdom 1663 inbillade hon sig också att hon fött ett barn. 
Det uppges att Karl II tröstade henne och sa att hon fött två söner och en dotter! 
Han hade många utomäktenskapliga barn, han erkände 14 av dem, men ingen 
legitim arvinge. Tronen gick därför över till brodern James II.39

38 Medvei, Victor Cornelius: The illness and death of Mary Tudor. Journal of the Royal Society 
of Medicine. 1987 vol 80 ss 766–770.

39 Panton, Kenneth J.: Historical Dictionary of the British Monarchy. Plymouth 2011 ss 90–91 
(digitaliserad).
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Anne Hyde
Anne (1637–1671) var dotter till Edward Hyde, som varken var kunglig eller ad-
lig, men som senare adlades till greve av Clarendon. Hon gifte sig 1660 med den 
blivande James II. Då var hon synligt gravid och redan två månader senare födde 
hon parets första son, som dock bara levde i sju månader. De fick sedan ytterligare 
sju barn, men bara två döttrar, Mary och Anne, levde till vuxen ålder.40

Charles, 1660–1661. Död av smittkoppor. 
Mary, 1661–1694, drottning av England. 
James, 1663–1667. Död av pest. 
Charles, 1664–1667. Död i kramper. 
Anne, 1665–1714, drottning av England.  
Edgar, 1667–1671. Död av okänd barnsjukdom. 
Henrietta, 1669–1669. Död som spädbarn. 
Catherine, 1671–1671. Död som spädbarn.

Under sin sista graviditet var Anne sjuk och avled snart efter förlossningen i 
bröstcancer.

40 Dewhurst, Jack: Royal confinements. New York 1980 ss 12–27.

Figur 16. Drottning Anne Hyde.  
Etsning av Adriaen van der Werff  

efter en skulptur av Charles Simonneau. 
Wellcome collection, allmän egendom.
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Maria av Modena
Efter Anne Hydes död gifte James om sig med Maria av Modena (1658–1718). 
Maria var djup troende katolik och James konverterade till katolicismen. Trots 
att Maria var gravid 11 gånger överlevde endast en son till vuxen ålder.41

Mars 1674 missfall. 
Januari 1675 Catherine Laura, död 3 oktober 1675. 
4 oktober 1675 missfall. 
Augusti 1676 Isabella, död mars 1681. 
7 november 1677 Charles, död december 1677. 
1678 Elisabeth, död samma år. 
Augusti 1682 Charlotte Mary, död oktober 1682. 
1683 missfall. 
1684 missfall. 
Juni 1688 James, the Old Pretender, död 1766 i Rom. 
1692 Louise, död 1712.

Karl II hade inga legitima arvingar men många illegitima barn. När han dog 1688 
blev hans bror James II kung. Parlamentet och det engelska folket, som inte glömt 
massakrerna på protestanter under Bloody Mary mer än 100 år tidigare, drev 
 James II och hans familj i landsflykt och inkallade dottern Maria och hennes 
make Wilhelm av Oranien som samregenter.

Maria (Mary) av England
James II:s dotter Maria (1662–1694) hade gift sig med Wilhelm av Oranien 1677, 
men de dog utan att ha fått några barn. Maria fick missfall 1678 och i juni 1679 
meddelades officiellt att drottningen väntade barn. Tiden gick emellertid utan 
att något barn föddes och så småningom stod det klart att det rörde sig om en 
skengraviditet. Tronen gick vid Marias död 1694 över till systern Anne.

41 Dewhurst, Jack: Royal confinements. New York 1980 ss 14–26.
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Anne av England
James II:s andra dotter Anne (1665–1714) hade gift sig med prins Jörgen (George 
på engelska) av Danmark 1683 och hon blev drottning efter att systern Maria av-
lidit 1694. Anne var gravid 17 gånger, men inget av barnen levde till vuxen ålder.

12 maj 1684 dödfödd dotter. 
2 juni 1685 Mary, död av infektion 8 februari 1687. 
15 maj 1686 Anne Sophia, död av infektion 4 februari 1687. 
21 januari 1687 missfall. 
22 oktober 1687 missfall. 
16 april 1688 missfall. 
24 juli 1689 William, död av scharlakansfeber 30 juli 1700. 
14 oktober 1690 Mary, död samma dag. 
17 april 1692 George, död samma dag. 
23 mars 1693 missfall. 
21 januari 1694 missfall. 
18 februari 1696 missfall. 
20 september 1696 missfall med tvillingar. 
25 mars 1697 missfall. 
December 1697 missfall. 
15 september 1698 missfall. 
25 januari 1700 missfall.

Det har naturligtvis spekulerats mycket vad denna exceptionella följd av missfall 
kunde bero på. Man skiljer numera på tidiga och sena missfall. Det som kall-
lades ”miscarriages” inträffade i åtminstone tre fall sent i graviditeten och kan 
ha berott på bristande syre- och näringsförsörjning från moderkakan, så kallad 
placentainsufficiens. Mary och Anne Sophia dog sannolikt av smittkoppor, som 
deras far hade just vid den tiden. Ytterligare en möjlighet som det spekulerats om 
är att det skulle vara någon form av genetisk avvikelse. Det går emellertid inte 
att hitta någon gemensam orsak till att Annes alla graviditeter misslyckades. De 
ledde i alla fall till att epoken Stuart var över 1714 när Anne dog och George I 
från  Hannover blev kung.

Margaret Blagge
Margaret (1652–1678) var hovdam hos Anne Hyde. Hon gifte sig 1676 med 
 hovmannen och senare framstående politikern Sidney Godolphin. Hon avled 9 
september 1678 i barnsängsfeber, sex dagar efter att hon fått sonen Francis, också 
han senare politiker. En biografi över hennes nedtecknades av John Evelyn och 
bevarades i familjen. Den gavs ut 1848 av ärkebiskopen av York.42

42 Wilberforce, Samuel och Evelyn, John: The life of Mrs. Godolphin. London 1846 (digitalise-
rad).
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Essex Rich
Essex (1652–1684) var dotter till Robert Rich, tredje greven av Warwick. År 1674 
gifte hon sig med Daniel Finch, andre greven av Nottingham. Paret hade åtta 
barn, men bara en dotter levde till vuxen ålder. Essex avled vid en förlossning 
1684.43

Frances Noel
Frances (1661–1684) var dotter till Edward Noel, greve av Gainsborough och 
 Elizabeth Wriothesley. Frances gifte sig 27 augusti 1683 med baron Simon Digby 
som var ledamot av parlamentet. Hon dog av okänd orsak vid sin första förloss-
ning 29 september 1684.44

43 Cokayne, George Edward: Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and 
the United Kingdom, Extant, Extinct, Or Dormant, Volym 3. London 1890 s 283.

44 Cokayne, George Edward: Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and 
the United Kingdom, Extant, Extinct, Or Dormant, Volym 3. London 1890 s 120.

Figur 17. Essex Finch. Målning av 
Peter Lely. Allmän egendom.
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Theodosia Hyde
Theodosia (1695–1722) var dotter till Edward Hyde, tredje greven av Clarendon. 
Hon gifte sig 1713 i Westminster Abbey med John Bligh, förste greven av Darnley. 
De fick sex barn, men när hon födde en dotter 1722, som fick moderns namn, dog 
hon vid förlossningen.45

Maria Skerritt
Maria (1702–1738) var dotter till en rik köpman i London, Thomas Skerritt. Från 
1723 var hon älskarinna åt premiärministern Robert Walpole och födde då en 
dotter som också hette Maria. När Walpoles första hustru dog 1737 gifte han sig 
3 mars 1738 med Maria Skerritt, som förde en hemgift på 30 000£ i boet. Den 
första hustrun hade medfört 20 000£ när de gifte sig år 1700.

I juni 1738, tre månader efter bröllopet, avled Maria i samband med ett miss-
fall.

Charlotte Augusta
Charlotte Augusta (1796–1817) var enda barnet till den blivande George IV och 
hans hustru Caroline av Braunschweig. Föräldrarna gifte sig 1795, men äktenska-
pet var en katastrof redan från början. De levde skilda från varandra ända sedan 
Charlottes födelse. Fadern var prinsregent under George III:s långvariga men-
talsjukdom och när denne dog 1820 vägrade George IV låta sin hustru deltaga i 
kröningen. Han försökte också få parlamentets tillstånd att skiljas från henne och 
beröva henne titeln drottning. Charlottes barndom var därför säkerligen mycket 
svår.

Den 2 maj 1816 gifte sig Charlotte med Leopold av Sachsen-Coburg och  Gotha. 
Makarna förefaller att vara djupt fästa vid varandra och Charlotte blev också 
snart gravid. Men förlossningen skulle bli en av de värsta obstetriska katastro-
ferna i Englands historia.

Värkarna började klockan 19 den 3 november 1817. Klockan 23 var livmoder-
munnen öppen 2,5 cm och kl. 11 den 4 november öppen 3,5 cm. Klockan 12 den 
5 november började grönt fostervatten synas som tecken på syrebrist hos fostret. 
Öppningsskedet tog 26 timmar, inte onormalt på den tiden när det inte fanns 
några säkra metoder att förstärka värkarna.

Charlotte krystade därefter i 24 timmar och klockan 21 den 5 november föddes 
en död gosse.

Moderkakan lossnade inte utan förlossningsläkaren Sir Richard Croft fi k 
hämta ut den. Det blödde men prinsessan återhämtade sig, men efter tre timmar 
blev hon sämre. Hon hade snabb puls och hade svårt att andas och fick kramper. 
Sex timmar efter förlossningen dog Englands arvtagare.

45 Cokayne, George Edward: Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and 
the United Kingdom, Extant, Extinct, Or Dormant, Volym 3. London 1890 s 26.
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Hon hade genomgått flera åderlåtningar under graviditeten och blött i sam-
band med efterbördsskiftet. Obduktionen visade också att det i livmodern stod 
blod som inte hade runnit ut och som därför inte uppmärksammats. Det, till-
sammans med att hon var utmattad efter den mycket långdragna förlossningen, 
orsakade hennes död.

Sir Richard Craft var ansvarig läkare vid Charlottes förlossning med assistens 
av sin svåger Matthew Baillie, de var gifta med att par tvillingdöttrar till den 
kände obstetrikern Thomas Denman. John Sims hade också kallats till förloss-
ningen. Om hans skicklighet som obstetriker är inget känt; har var mest berömd 
som botaniker och han släpptes för övrigt inte in i förlossningsrummet för ”det 
skulle oroat prinsessan”. 

Thomas Denman, som dog 1815, är känd för en bok 1788 med titeln Aphorisms 
on the Application and Use of the Forceps and Vectis. När många olika förloss-
ningstänger introducerades under andra hälften av 1700-talet hade användning-
en av sådana instrument ökat kraftigt och ibland lett till svåra skador för mor 
och barn. Denmans bok var en protest mot detta och han förordade en mycket 
långt gående konservatism. Endast i yttersta undantag skulle läkaren ingripa i det 

Figur 18. Prinsessan Charlotte Augusta håller sitt döda barn när 
hon stiger upp till himlen efter sin död i barnsäng. Okänd konstnär. 
Mezzotint, omkring 1818. Wellcome Collection, allmän egendom.
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 naturliga förlossningsförloppet. Croft och Baillie var trogna svärfaderns konser-
vativa doktrin. Croft var inte tillräckligt självständig för att kunna fatta de beslut 
som behövdes vid en sådan här besvärlig förlossning.

Samtiden och eftervärlden har kritiserad läkarna för framförallt två allvarliga 
felbedömningar. Redan efter ett par timmars krystning borde förlossningen ha 
avslutats med tång, ett enkelt ingrepp eftersom fosterhuvudet stod mot bäcken-
botten. Barnets liv hade då sannolikt räddats.

Croft skulle dessutom ha förvissat sig om att livmodern drog ihop sig sedan 
moderkakan framfötts. Nu ansamlade sig blod inne i livmodern vilket i kombina-
tion med åderlåtningarna och övriga blödningar orsakade prinsessans död.

Sir Richard uppges ha varit mycket svårt nedstämd över den olyckliga ut-
gången. En tid därefter var han kallad till en förlossning när hustrun till kungens 
kaplan skulle föda barn. Även den förlossningen blev långdragen. På uppmaning 
av kaplanen gick Croft för att vila sig i ett angränsande rum. Efter en stund hör-
des ett skott därifrån. Sir Richard hade skjutit sig i huvudet med en pistol. En 
tredubbel tragedi.

England stod nu utan tronföljare. Prinsregenten George hade inga flera barn 
och hans yngre bröder var också barnlösa tills hertig Edward av Kent den 24 maj 
1819 fick en dotter efter en okomplicerad förlossning. Som drottning Victoria 
regerade hon sedan Storbritannien från 1837 till 1901. Genom att hennes nio barn 
giftes in i furstehusen i Europa har hon kallats hela Europas mormor. Några av 
döttrarna var bärare av blödarsjuka, som drabbade till exempel tsarevitj Alexej 
av Ryssland.46

Om Charlotte hade överlevt förlossningen hade hon blivit drottning efter 
sin far 1830 och vi hade fått den Charlotteanska tiden i England istället för den 
 Victorianska.

46 Dewhurst, Jack: Royal confinements. New York 1980 ss 108–132.
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Tyskland

Elisabeth von Zweibrücken-Bitsch
Elisabeth (död 1487) var dotter till Simon VI Wecker von Zweibrücken-Bitsch 
och Elisabeth von Lichtenberg. Hon gifte sig 1484 med Heinrich von Württen-
berg och dog när hon födde en son 1487.47

Magdalena av Lippe
Magdalena (1552–1587) var dotter till Bernhard VIII av Lippe och Katharina 
von Waldeck-Eisenberg. Hon gifte sig 1572 med landgreven Georg I av Hessen- 
Darmstadt.

Äktenskapet anges ha varit lyckligt och paret fick 10 barn, vara sex uppnådde 
vuxen ålder. Hon dog 26 februari 1587 när hon födde en son som dog samma år.48

Johanna Elisabeth av Nassau-Hadamar
Johanna Elisabeth (1619–1647) var dotter till prins Johann Ludwig av Nassau-
Hadamar och Ursula av Lippe-Detmold. Hon gifte sig 1642 med prins Frederick 
av Anhalt-Harzgerode och fick med honom tre barn, en son efterträdde honom. 
Vid den sista förlossningen 1647 dog hon.

Sibylle Ursula av Braunschweig-Lüneburg
Sibylle Ursula (1629–1671) var dotter till Augustus II av Braunschweig-Lüneburg 
och Dorothea av Anhalt-Zerbst. Hennes far var mycket kulturintresserad, diktare 
och lärd bibliofil. Alla hans barn, både pojkar och fl ckor, hade kulturella intres-
sen.

Sibylle var mycket bildad och kulturellt verksam, bland annat som översättare 
från latin och som författare till ett skådespel i fem akter och hon komponerade 
också musikstycken. En roman som hon påbörjade men som avslutades av  hennes 

47 Stälin, Paul Friedrich von: Heinrich I. (Graf von Württenberg-Mömpelgard). In: Allgemeine 
Deutsche Biographie. Band 11, Leipzig 1880 s 627.

48 Künzel, Heinrich: Geschichte von Hessen, insbesondere Geschichte des Großherzogthums 
Hessen. Friedberg 1856 s 649 (digitaliserad).
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bröder var Die Durchlauchtige Syrerin Aramena [Aramena, den ädla syriska da-
men], som blev en av den tyska barockens mest kända böcker.

Först 1663, vid 34 års ålder, gifte hon sig med hertig Christian av Schleswig-
Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Äktenskapet har beskrivits som katastrofalt, 
hennes tre första barn dog. Redan 1664 blev hon allvarligt sjuk, förmodligen i 
syfilis, smittad av maken. Hon dog vid den fjärde förlossningen 1671.49

Luise von Degenfeld
Luise (1634–1677) var dotter till en utfattig baron i Strassburg och kom vid 16 års 
ålder till Heidelberg som hovdam hos Charlotte av Hessen-Kassel, gemål till Karl 
I Ludwig, Elector Palatine.

Äktenskapet mellan Karl och Charlotte var mycket olyckligt men hon protes-
terade ändå när maken, under pågående äktenskap, ville gifta sig med Luise. Det 
innebar bigami, men liksom många andra envåldshärskare ansåg Karl att Cuius 
regio, eius religio [Cuius regio, eius religio är en latinsk fras som betyder ”den vars 
land, hans religion”, vilket innebär att en kungs eller annan statsledares religion är 
folkets religion]. Den 6 januari 1658 ingick han ett morganatiskt äktenskap med 
Luise. [Morganatiskt äktenskap är ett äktenskap mellan en medlem av furstehus 
och en person av lägre rang, det vill säga tillhörande högadel, lågadel eller borger-
lig släkt, där personen med lägre rang inte inkluderades i makans/makens högre 
rang trots äktenskapet.]

De fick 13 barn tillsammans varav sex dog som små, tre dog i strid och en i en 
duell. Luise dog vid den fjortonde förlossningen 1677.50

Christiane av Sachsen-Merseburg
Christiane (1659–1679) var dotter till Christian I, hertig av Sachsen-Merseburg 
och Christiana av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Hon gifte sig 1677 
med Christian av Sachsen-Gotha-Altenburg.

Två år senare, den 4 mars 1679 födde hon en dotter, men dog nio dagar senare 
av barnsängsfeber.51

49 Watanabe-O’Kelly, Helen: Women’s writing in the early modern period. I Catling, Jo (ed.): 
A History of Women’s Writing in Germany, Austria and Switzerland. Cambridge University 
Press. 2000 ss 42–43 (digitaliserad).

50 Cruysse van der, Dirk: Madame Palatine, Princesse Europeenne. France: Librairie Artheme 
Fayard, 1988 s 52.

51 Sittig, Valentin: Unum Coniugiale Das Eheliche Eins/ Bey angestelltem Hoch-Fürstlichem 
Beylager/ Deß Herrn Christian/ Hertzogen zu Sachsen, Landgraffen in Thüringen. Mit der 
Princ. Christiana/ Hertzogin zu Sachsen, Landgräffin in Thüringen: In der Hoch-Fürstlichen 
Residentz zu Mörseburg am 13. Tage Februarii deß 1677ten Jahres/ Unter hertzlicher Anruf-
fung Göttlicher Allmacht. Merseburg 1677.
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Luise Dorothea av Preussen
Luise Dorothea (1680–1705) var dotter till Fredrik I, kung av Preussen och 
 Elisabeth Henriette av Hessen-Kassel. Hon gifte sig år 1700 med sin kusin 
 Fredrik, blivande kung i Sverige. Bröllopet firades till stora kostnader i flera veck-
or. Den tyske teologen och skriftställaren Conrad Mel skrev till festligheterna 
Font  Legatio orientalis, sinensium, samaritanorum, chaldaeorum & hebrareorum, 
interpretationibus et epiphonemate germanico, en hyllningsdikt som översattes till 
12 språk. 

Luise Dorothea led under hela äktenskapet av dålig hälsa och dog vid en för-
lossning 1705.52 Fredrik gifte sedan om sig med prinsessan Ulrika Eleonora av 
Sverige, syster till Karl XII (se mer om Fredrik under Hedvig Taube).

52 Nordisk familjebok. Andra upplagan, band 16 1912 s 1196 (digitaliserad).

Figur 19. Luise Dorothea av Preussen. Målning av Herman Hendrik de 
Quiter den yngre. Nationalmuseum, allmän egendom.
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Elisabeth Auguste av Neuburg
Elisabeth Auguste (1693–1728) var det 
enda överlevande barnet till Karl III 
 Philip, Elector Palatine och Ludwika 
 Karolina Radziwiłł. När fadern dog 
skulle Neuburglinjen av ätten dö ut 
och Sulzbachlinjen ta över. I avsikt att 
förena de två grenarna gifte sig därför 
 Elisabeth Auguste 1717 med Joseph Karl 
av  Sulzbach. De fick tre söner, alla döda i 
späd ålder, och fyra döttrar. Vid den sis-
ta förlossningen 1728 dog mor och barn. 
Året därpå dog Karl Philip och hans bror 
blev Elektor Palatine.

Louise av Anhalt-Dessau
Louise (1709–1732) var dotter till Leopold I, prins av Anhalt-Dessau och apote-
kardottern Anna Louise Föhse. Modern var inte av kunglig börd men upphöjdes 
till prinsessa av kejsare Leopold I av det Heliga romerska riket sedan 92000 taler 
betalats till honom.

År 1724 gifte sig Louise med Victor Frederick, prins av Anhalt-Bernburg. Hon 
dog 1732, tre veckor efter att ha fött en dotter. Victor Frederick gifte om sig två 
gånger och fick sammanlagt sex barn i de äktenskapen.

Christiane Sophie Charlotte av Brandenburg-Kulmbach
Christiane Sophie Charlotte (1733–1757) var dotter till Frederick Christian av 
Brandenburg-Bayreuth och Victoria Charlotte av Anhalt-Bernburg-Schaumburg-
Hoym. Hon gifte sig 20 januari 1757 med Ernest Frederick III, hertig av Sachsen-
Hildburghausen och dog 8 oktober samma år, fyra dagar efter att ha fött en dot-
ter, som dog nio dagar senare.53

53 Schoeppl, Heinrich Ferdinand: Die Herzoge von Sachsen-Altenburg ehem. von Hildburg-
hausen. Tyrolia 1917 s 72. 

Figur 20. Elisabeth Auguste av Neuburg. 
Målning av Pierre Goudreaux. Alte Pina-
kothek, allmän egendom.



50

Josepha von Heydeck
Josepha (1748–1771) var älskarinna åt Karl Theodor av Bayern från 1765 till sin 
död. När hon födde en dotter 1768 erkände och legitimerade fadern henne och 
gav mor och barn titeln grevinnor av Heydeck. Josepha dog i barnsängsfeber efter 
att hon fött tvillingar 1771.

Målningen är inte historiskt korrekt eftersom Josepha dog strax efter förloss-
ningen. Hennes mor Karoline von Bretzenheim håller tvillingarna. På väggen i 
bakgrunden syns en målning av Karl Theodor. Det är också osannolikt att älska-
rinnan skulle ha förlösts i det gröna rummet, ”chambre verte”, som traditionellt 
var reserverat för högreståndspersoners förlossningar.

Figur 21. Josepha von Heydeck och hennes barn. Målning av Heinrich Carl Brandt. Reiss Engel-
horn Museum, allmän egendom.
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Friederike Caroline Luise av Hessen-Darmstadt
Friederike Caroline Luise (1752–1782) var dotter till Georg Wilhelm av Hessen-
Darmstadt och Maria Louise Albertine av Leiningen-Dagsburg-Falkenburg. Hon 
gifte sig 1768 med Karl av Mecklenburg-Strelitz och dog 1782 när hon födde sitt 
elfte barn.54

Charlotte Wilhelmine Christiane Marie 
av Hessen-Darmstadt
Charlotte Wilhelmine Christiane Marie (1755–1785) var syster till Friederike. Hon 
gifte sig 1784 med Karl av Mecklenburg-Strelitz, änkling efter Friederike, och dog 
1785 när hon födde sitt enda barn, en son. Karl hade varit generalguvenör i Hano-
ver för sin svåger kung Georg III, men drog sig tillbaka efter hustruns död för att 
ta hand om sina barn med Friederike och Charlotte.

54 URL: https://sv.findagrave.com/memorial/35772588/friederike_caroline-luise-von_hessen-
darmstadt

Figur 22. Friederike Caroline Luise. Målning av  Johann 
Friedrich August Tischbein, allmän egendom.
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Augusta av Braunschweig-Wolfenbüttel
Augusta (1764–1788) var dotter till Karl Wilhelm Ferdinand, hertig av 
Braunschweig och Augusta av Storbritannien. År 1780 gifte hon sig med prins 
Frederick av Württenberg.

Frederick och Augusta begav sig till Ryssland där hans syster Sophie var gift 
med den blivande tsaren. Katarina den stora utnämnde Frederick till guvenör i 
Östra Finland. Paret fick fyra barn, men äktenskapet var mycket olyckligt och 
Augusta anklagade mannen för att misshandla henne. Frederick å sin sida ankla-
gade hustrun för att ha dålig karaktär och att umgås allt för intimt med tjänste-
folket. Augusta ansökte om att få skiljas men både hennes far och Katarina avslog 
hennes begäran.

Katarina den stora placerade Augusta på ett slott utanför Tallin och utsåg en 
väktare att ansvara för henne. Hon inledde genast en sexuell relation med honom 
och blev gravid. Den 23 september 1788 födde hon ett dödfött barn och avled av 
kraftiga blödningar i samband med det. Hennes älskare vägrade att skicka efter 
läkare i fruktan för att den olovliga affären skulle upptäckas.

Figur 23. Augusta av Braunschweig- 
Wolfenbüttel. Konstnär okänd, 
 Ludwigsburg, allmän egendom.
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Friederike Elisabeth Amalie Auguste av Württenberg
Friederike Elisabeth Amalie Auguste (1765–1785) var dotter till hertig Fredrik II 
Eugen av Württenberg och Friederike Dorothea av Brandenburg-Schwedt. 

År 1781 gifte hon sig med Peter Frederick av Holstein-Gottorp. De fick två sö-
ner, storhertigarna August av Oldenburg och Georg av Oldenburg, vid den tredje 
förlossningen 1785 avled hon.55

Hennes syster Elisabeth dog vid en förlossning i Wien 1790 och sonen Augusts 
hustru Cecilia av Sverige dog också vid en förlossning 1844.

Louise Charlotte av Mecklenburg-Schwerin
Louise Charlotte (1779–1801) var 
dotter till Friedrich Franz I, stor-
hertig av Mecklenburg-Schwerin 
och Louise av Sachsen-Gotha-
Altenburg. Den 1 november 1795 
kungjordes en förlovning med 
den omyndige kung Gustav IV 
Adolf av Sverige, som till att börja 
med var positiv till arrangemang-
et, trots att han inte var tillfrå-
gad i förväg. Katarina den stora 
av Ryssland, däremot, var nega-
tiv eftersom hon ville att hennes 
barnbarn storfurstinnan Alexan-
dra Pavlovna skulle bli drottning 
i Sverige (se avsnittet om henne). 
Man berättade också för kungen 
att Louse Charlotte inte var vack-
er. Han bröt därför förlovningen 
1796 varefter den tilltänkte svär-
fadern krävde kompensation. Vid en överenskommelse i Malmö 1803 överläm-
nades staden Vismar som ersättning till Mecklenburg-Schwerin – en illustration 
till tesen om att länder, städer och undersåtar betraktades som furstarnas privata 
egendom.

År 1797 giftes hon mot sin vilja bort med Augustus, prins av Sachsen-Gotha-
Altenburg. Äktenskapet blev mycket olyckligt och hon ville lämna sin man men 
tvingades av familjen att stanna. Tre år senare föddes hennes enda barn, en dotter, 
som blev mormor till prins Albert, drottning Victorias gemål. Elva dagar efter 
förlossningen avled Louise i komplikationer.56

55 Günter, Carl Friedrich: Anekdoten, Charakterschilderungen und Denkwürdigkeiten aus der 
Hessischen Geschichte. Darmstadt 1843 s 172.

56 http://runeberg.org/sqvinnor/0274.html.

Figur 24. Louise Charlotte av Mecklenburg-Schwerin. 
Målning 1796 av Domenico Bossi, förmodligen i sam-
band med förlovningen. The Royal Collection trust, 
allmän egendom.



54

Marie Elisabeth Wilhelmine av Baden
Marie Elisabeth Wilhelmine (1782–1808) var dotter till Karl Ludwig av Baden 
och Amalie av Hessen-Darmstadt och svägerska till Gustav IV Adolf av Sverige. 

Maria gifte sig år 1800 med Frederich Wilhelm av Braunschweig- Wolfenbüttel 
och fick först två söner med honom. Sedan slogs hennes värld i spillror då 
 Napoleons armé på hösten 1806 intog furstendömet och hon tvingades fly norrut 
med sina små barn för att aldrig mer återkomma till Braunschweig-Wolfenbüttel. 
Hon slog sig ner i Malmö där hon träffade den svenska kungafamiljen. Maken 
 Frederich Wilhelm råkade i krigsfångenskap men fick sedan kejsarens tillstånd 
att bosätta sig i Altona. Att hennes bror Karl var gift med Napoleons adoptiv-
dotter Stéphanie Louise Adrienne de Beauharnais påverkade inte kejsarens pla-
ner att erövra hertigdömet.

Hon dog av barnsängsfeber i Bruxhall i Kraichgau 20 km norr om Karlsruhe i 
Baden-Württemberg 1808 när hon födde en dotter, som också dog. 

Figur 25. Marie av Baden. Målning av Johann Heinrich Schroder, 
Schlossmuseum Braunschweig, allmän egendom.
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Adelheid av Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym
Adelheid (1800–1820) var dotter till Victor II av Anhalt-Bernburg-Schaumburg-
Hoym och Amelia av Nassau-Weilburg.

Hon gifte sig år 1817 med storhertig August av Oldenburg och fick med honom 
två barn. Hon dog plötsligt två månader efter att ha fött det sista 1820. August 
gifte om sig två gånger, hans sista hustru Cecilia av Sverige dog också vid en för-
lossning. Hans mor, första och tredje hustru dog således vid förlossningar.

Charlotte av Preussen
Charlotte (1831–1855) var dotter till prins Albert av Preussen och Marianne av 
Nederländerna. Hon gifte sig 1850 med prins Georg av Sachsen-Meiningen. Både 
Charlotte och Georg var mycket kulturintresserade, Georg kallades när han 
efterträtt sin far för ”teaterhertigen”. Om Charlotte skriver Otto Ebel (1913) i 
 Women Composers A Biographical Handbook of Women’s Work in Music: ”Talented 
dilettanti, whose teachers were Tanbert, Kullak and Stern. Wrote a number of 
military marches, songs and piano pieces.”

De fick fyra barn, Charlotte liksom barnet dog dagen efter att hon fött en son 
i mars 1855. Två månader tidigare hade en treårig son avlidit.57

Viktoria av Storbritannien
Viktoria (1840–1901) var dotter till drottning Victoria och prins Albert av 
 Sachsen-Coburg och Gotha. 1858 gifte hon sig med prins Fredrik av Preussen, 
den blivande Fredrik III, kejsare av Tyskland. Han var bara kejsare från 9 mars till 
15 juni 1888 då han avled i strupcancer och efterträddes av sin son Wilhelm II.

Viktoria blev snart efter vigseln gravid. Inför förlossningen skickade drottning 
Victoria sin livläkare, Sir James Clark till Berlin. Han var visserligen ingen obstet-
riker, men han hade varit närvarande när drottningens yngre barn föddes. Han 
hade också en flaska kloroform med sig. Drottningens barnmorska Mrs Innocent 
reste tillsammans med Clark. Från tysk sida deltog August Wegner, kronprins-
parets livläkare och överstabsläkare vid Gardeskürrassiärregementet och barn-
morskan Freulein Stahl.

Värkarna startade natten mot den 27 januari 1859. De var ineffektiva och för-
lossningen blev långdragen. Läkarna fann också att barnet låg i sätesbjudning 
och Eduard Arnold Martin, professor vid förlossningsavdelningen vid sjukhuset 
 Berliner Charité tillkallades.

Professor Martin fann att det var för sent att göra en yttre vändning av fostret 
så att det skulle komma med huvudet först. Eftersom värkarna, trots att de var 
ineffektiva, var ytterst smärtsamma gavs kloroform som smärtlindring. Martin 
hade 1848 varit den förste i Tyskland att använda kloroform vid förlossningar. För 

57 Koller, Ann Marie: The Theater Duke: George II of Saxe-Meiningen and the German Stage. 
Stanford University Press 1984 s 69.
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att förstärka värkarna gavs också ett mjöldrygepreparat. Strax före klockan tre 
på eftermiddagen föddes sätet på barnet fram. Pulsationerna i navelsträngen var 
då svaga och oregelbundna. Om man skulle kunna rädda barnets liv var det nu 
nödvändigt att få ut det snabbt. Martin fann att benen var uppslagna i livmodern 
men lyckades med svårighet hämta ner dem. Sedan var också armarna uppslagna 
så det inte fanns plats för huvudet att komma igenom bäckenet. Det var nödvän-
digt att använda ganska stor kraft för att få ner dem så att barnet, en pojke som 
skulle bli kejsare, kunde födas. Till en början trodde man inte att han levde men 
efter stimulering började han att skrika.

Hur svårt och farligt detta ingrepp i förlossningens slutfas var framgår av 
 Martins Bericht über die Entbindung Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Prinzessin 
 Friedrich Wilhelm Princess royal von Großbritannien nedtecknade 9 februari 1859:

So kam der Steiß um 2 ¾ Uhr Nachmittag aus den Geschlechtstheilen heraus, die 
Beine des Prinzen vor dessen Bauch und Brust emporgeschlagen. Als ich jetzt die 
Nabelschnur nur noch schwach und verlangsamt, ja aussetzend klopfen fühlte, 
wurde zur Sicherung der nunmehr nöthig gewordenen Operation eine stärkere 
Chloroformnarkose und damit die unerläßliche vollkommene Ruhe und Fühllo-
sigkeit der hohen Kreissenden erzielt. Die emporgeschlagenen Beine des Prinzen 
hob ich vorsichtig heraus, und führte da sein Leben ernstlich bedroht war, sofort 

Figur 26. Viktoria och Fredrik  
som kronprinspar. Fotograf L. 
Haase & Co, Berlin. Wellcome  
Collection, allmän egendom.
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den nach hinten neben dem Kopf emporgestreckten [linken] Arm kunstmäßig 
obschon, wie bei den engen Geburtswegen erklärlich, nicht ohne erhebliche An-
strengung herab, drehte mittels desselben nach den erprobten Regeln der Kunst 
den Rumpf des Kindes und löste sodann den ebenfalls emporgeschlagenen rechten 
Arm und endlich den Kopf, indem ich nach Smellies weiser Regel das Gesicht 
nach hinten gegen die Kreuzbeinaushölung drehte und vorsichtig zu Tage förder-
te. Der Prinz war, wie der Nachlaß des Pulses in der Nabelschnur schon während 
der Steiß allein hervorgetrieben war, bekundet hatte im hohen Grade scheintodt, 
athmete aber nach den gewöhnlichen Belebungsmitteln bereits, bevor ich ihn zu 
dem bereitgehaltenen Bad brachte, und schlug die Augen auf.

I början betraktades Martin som en hjälte som räddat Wilhelms liv och han fick 
en hög preussisk orden. Drottning Victoria skänkte honom en dyrbar ring. Upp-
fattningen om honom skulle komma att ändras.

Efter ett par dagar visade det sig att Wilhelms vänstra arm hängde slapp, han 
hade fått en skada på nerven till armen, en så kallad Plexus Brachialisskada. 

Figur 27. Wilhelm II. Den förlamade vänsterarmen döljs skick-
ligt. Oljemålning av Max Koner 1890.
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Kronprinsessan Viktoria ansåg att professor Martin hade förorsakat skadan och 
hon kunde aldrig förlika sig med att sonen var handikappad. Han underkastades 
många smärtsamma behandlingar under hela barndomen i förhoppningen om att 
skadan skulle läkas. Modern var också ytterst kylig mot honom under resten av 
sitt liv och Wilhelm svarade med att hata henne och England. Långt senare sa 
han: ”En engelsk doktor dödade min far (Fredrik III) och en engelsk doktor för-
krympte min arm, och skulden är min mors, som inte tålde någon tysk doktor”. 
Wilhelm hade inte klart för sig vilka roller den tyske och den engelske läkaren 
hade haft vid förlossningen. Clark hade ju bara givit kloroform.

Wilhelms vänstra arm var 15 centimeter kortare än den högra och han försökte 
alltid dölja sin defekt. Han överkompenserade den genom ett krigiskt uppträ-
dande. Den brittiske historikern John Röhl, som skrivit en biografi över honom, 
anser att den psykiska misshandel Wilhelm utsättes för under hela sin barndom 
är en av förklaringarna till den svåra personlighetsstörning han hade och som sä-
kerligen bidrog till den upprustning som ledde till första världskriget.58

Hade förlossningen ägt rum idag hade den avslutats med kejsarsnitt och barnet 
hade sannolikt varit friskt. År 1859 hade ett kejsarsnitt slutat med att både mor 
och barn dött.

Anna av Hessen
Anna (1843–1865) var dotter till prins Karl 
av Hessen och Elisabeth av Preussen. Hon 
gifte sig 1864 med Friedrich Franz II, stor-
hertig av Mecklenburg-Schwerin. De fick 
en dotter 1865, men Anna dog av barn-
sängsfeber efter en vecka.59

58 Röhl, John Charles Gerald: Wilhelm II; die Jugend des Kaisers. München 1993.
59 thePeerage.com Anne Prinzessin von Hessen und bei Rhein.

Figur 28. Prinsessan Anna av Hessen. 
Fotograf okänd.
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Marie Elisabeth Louise Frederika av Preussen
Marie Elisabeth Louise Frederika (1855–1888) var dotter till prins Frederick Karl 
av Preussen och Maria Anna av Anhalt-Dessau.

År 1885 gifte hon sig med Albert av Sachsen-Altenburg. Deras första dotter 
Olga-Elisabeth (1886–1955) gifte sig med en greve som blev hög SS-officer och 
som sköt sig strax efter att Tyskland kapitulerat i maj 1945.

När prinsessan Marie födde sitt andra barn 1888 dog hon av barnsängsfeber.

Marie av Waldeck och Pyrmont
Marie (1857–1882) var dotter till prins Georg Viktor av Waldeck och Pyrmont 
och Helena av Nassau. År 1877 gifte hon sig med Wilhelm av Württenberg. Deras 
första barn var en dotter som gifte sig med en prins av Wied och levde ända till 
1964, nästa var en son som dog efter fem månader. Marie dog sex dagar efter att 
hon fött sitt tredje barn, en dödfödd dotter 1882. Wilhelm, som nu var kung, gifte 
om sig 1886 för att få en manlig arvtagare, men äktenskapet blev barnlöst. Han 
var den siste kungen av Württenberg, kungadömet upplöstes 30 november 1918 
efter första världskrigets slut.

Viktoria Feodora av Reuss-Schleiz
Viktoria Feodora (1889–1918) var dotter till Heinrich av Reuss och Elise av 
 Hohenlohe-Langenburg. Hon gifte sig 1917 med Adolf Friedrich Albrecht Hein-
rich, hertig av Mecklenburg. 

Hon dog 1918 när hon födde dottern Woizlawa Feodora av Mecklenburg, som 
dog 2019, över 100 år gammal.60

Stephanie av Schaumburg-Lippe
Stephanie (1899–1925) var dotter till prins Frederick av Schaumburg-Lippe och 
prinsessan Lovisa av Danmark. Hon gifte sig 1921 med Viktor Adolf av Bentheim 
och Steinfurt men dog 1925 vid sin tredje förlossning när hon födde ett par tvil-
lingpojkar, den ena var dödfödd och den andra dog efter ett par timmar.

60 https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/goerwihl/Eine-Prinzessin-stirbt-im-
Hotzenwald;art372594,10172895
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Böhmen

Judit av Böhmen
Judit (cirka 1057–1086) var dotter till Vratislaus II av Böhmen och Adelaide av 
Ungern. Omkring 1080 gifte hon sig med hertig Władysław Herman av Polen. Först 
efter fem år blev hon gravid och födde parets enda barn, sonen Bolesław III Wry-
mouth. Hon återhämtade sig aldrig efter förlossningen utan dog på juldagen 1086. 
Boleslaws dotter var i sitt tredje äktenskap gift med Sverker den äldre i Sverige.61

Margaret av Böhmen
Margaret (1296–1322) var dotter till Wenceslaus II av Böhmen och hans första 
hustru Judith av Habsburg. Hon gifte sig 1308 med Bolesław III, även kallad den 
slösaktige eller generöse. De fick tre barn; Margaret dog 1322, dagen efter att hon 
fött en son som också dog.62

Anna av Schweidnitz
Anna (1339–1362) var dotter till den polske hertigen Henrik II av Świdnica-Jawor 
och Katarina av Ungern. Hon gifte sig 1353 med den blivande kejsaren Karl IV av 
det Heliga romerska riket – Heiliges römisches Reich deutscher Nation – som var 
23 år äldre. Hon dog vid sin tredje förlossning i juli 1362.63

Kunigunda av Sternberg
Kunigunda (1425–1449) var dotter till den böhmiske adelsmannen Smil av Stern-
berg och Barbara av Pardubice. 1441 gifte hon sig med George av Poděbrady, se-
nare kung av Böhmen. De fick sju barn. Kunigunda dog 1449 efter att ha fött 
tvillingdötter. En av dem var Catherine av Poděbrady.64

61 Lagerqvist Lars O.: Sverige och dess regenter under 1000 år. Stockholm 1976 s 50.
62 Marek, Miroslav: Complete Genealogy of the House of Piast. http://fmg.ac/Projects/ 

MedLands/SILESIA.htm#_ftnref355 (digitaliserad).
63 Moraw, Peter: Anna von Schweidnitz und Jauer. In: Lexikon des Mittelalters, Bd. I, München 

1980 sp 655.
64 Bachmann, Adolf: George of Poděbrady. I Allgemeine Deutsche Biographie 1878 (digitalise-

rad).
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Catherine av Poděbrady
Catherine (1449–1464) gifte sig 1461 med Matthias Corvinus, kung av Ungern. 
Både Catherine och barnet dog vid hennes första förlossning 1464, hon var då 15 
år.65 Matthias Corvinus gifte om sig, men inte heller i det äktenskapet fick han 
några legitima arvingar. Under hans tid som kung var Ungern en stormakt som 
till och med en gång intagit Wien, men efter hans död 1490 utbröt strider mellan 
fem konkurrerande kronpretendenter.

Anna av Foix-Candale
Anna (1484–1506) var dotter till 
Gaston av Foix, greve av Candale 
och Katarina av Navarra. Anna hade 
många släktförbindelser med det 
franska kungahuset. Som ett led i en 
politisk allians förmäldes hon med 
Vladislav II, kung av Ungern 1502. 
Trots att han varit gift två gånger 
hade han ingen arvtagare. Hoppet 
stod nu till den 28 år yngre Anna. 
De fick två barn, Anna, senare 
drottning av Böhmen och Ungern 
och en son, den blivande Louis II 
av Ungern, som emellertid stupade 
barnlös vid ett slag vid Mohács 20 år 
gammal. Anna av Foix-Candale dog 
tre veckor efter förlossningen.66

65 Cawley, Charles: BOHEMIA, Medieval Lands, Medieval Lands database. Foundation for Medi-
eval Genealogy.

66 https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/2014520

Figur 29. Anna av Foix-
Candale. Väggmålning 

från St. Wenceslas kapell i 
katedralen i Prag 1508.
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Anna av Böhmen och Ungern
Anna (1503–1547) var dotter till kungen av Böhmen och Ungern Vladislav II och 
Anna av Foix-Candale. Redan i tidig barndom bestämdes det att hon skulle giftas 
bort med Ferdinand I, senare kejsare av Österrike och det Heliga romerska riket. 
Vigseln ägde rum 1521. Förhållandet mellan makarna var mycket gott. De fick 15 
barn och alla undervisades tillsammans med andra barn och inte, som vanligt 
annars med furstebarn, av privatlärare. Anna dog i barnsäng 1547 när hon födde 
Johanna av Österrike (se henne under Österrike).67

67 Wurzbach, Constantin von: Habsburg, Anna (Königin von Ungarn und Böhmen). I: Biograph-
isches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei 
del 6, Wien 1860 s 150 (digitaliserat).

Figur 30. Anna av Böhmen och Ungern. Porträtt av Hans Maler 
omkring 1519. Thyssen-Bornemisza National Museum, allmän 
egendom.
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Ungern

Clementia av Österrike
Clementia (1262–1293) var dotter till kung Rudolph I av Tyskland och Gertrude 
av Hohenberg. Hon gifte sig 1281 med Karl Martel, kung av Ungern. Hon uppges 
ha dött i februari 1293 när hon födde en dotter.68

68 Wurzbach, Constantin von: Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, Wien, 1860 
vol VI s 159 (digitaliserat).

Figur 31. Karl Martel och Clementia. Träsnitt ur Gerard de Roo och Conrad Decius: Annales, 
Oder Historische Chronick Der Durchleuchtigisten Fürsten und Herren Ertzhertzogen zu Oesterreich 
Habspurgischen Stammens 1621.
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Beatrice av Luxemburg
Beatrice (1305–1319) var dotter till Henrik VII, kejsare av det Heliga romerska 
riket och Margareta av Brabant. Hon gifte sig 1317 med kung Karl I av Ungern, 
son till Karl Martel och Clementia av Österrike. Hon dog, endast 14 år gammal, i 
november 1319 när hon födde ett dödfött barn.69

Maria av Anjou
Maria (1371–1395) var dotter till Louis den store, kung av Ungern och Polen och 
hans hustru Elisabeth av Bosnien och syster till drottning Jadwiga av Polen. 
 Redan innan Maria fyllt ett år hade föräldrarna förhandlat med föräldrarna till 
Sigismund av Luxemburg om att hon skulle gifta sig med honom, men bröllopet 
ägde inte rum förrän 1385.

Maria var gravid när hon var ute och red i skogarna i Buda. Hästen snubblade 
och föll och hon hamnade under den. Olyckan orsakade att värkarna startade och 
hon födde en son i maj 1395 som dog liksom modern.70

Hermine av Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym
Hermine (1797–1817) var dotter till Viktor 
II, prins av Anhalt-Bernburg-Schaumburg-
Hoym och Amelia av Nassau-Weilburg.

Hermine gifte sig 1815 med ärkehertig 
 Josef av Ungern, vars första gemål storfur-
stinnan Alexandra Pavlovna av Ryssland 
hade dött vid en förlossning (se Ryssland). År 
1816 har kallats året utan sommar. På grund 
av ett utbrott av vulkanen Tambora 5 till 
15 april 1815 i nuvarade Indonesien spreds 
ett askmolm över hela norra halvklotet och 
orsakade missväxt året därpå. Ett mycket 
stort antal människor frös eller svalt ihjäl. 
I  Ungern grundade Hermine ”Kungliga kvin-
nors välgörenhetsförening” 1816 för att av-
hjälpa svälten. Föreningen övertogs och gjor-
des till en permanent institution av Josef och 
dennes tredje gemål.

Hermine dog 1817 när hon födde tvillingbarn, en son som dog ogift 1867 och en 
dotter som dog 1842, även hon ogift.71

69 https://www.historyofroyalwomen.com/the-royal-women/beatrice-of-luxembourg/.
70 Bak, Janos: Queens and Queenship in medieval Europe : proceedings of a conference held at 

King’s College London April 1995. Ed. Anne J. Duggan. Woodbridge ss 223–234.
71 https://www.wikizero.com/en/Princess_Hermine_of_Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym.

Figur 32. Hermine av Anhalt-Bernburg-
Schaumburg-Hoym. Efter Anton Einsle. 
The Royal Collection trust, allmän 
egendom.
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Bulgarien

Maria Luisa av Bourbon-Parma
Maria Luisa (1870–1899) var dotter till hertig Robert I av Parma och hans hustru 
Maria-Pia av Bourbon-De Bägge Sicilierna. Kungariket Bägge Sicilierna (Neapel-
Sicilien) var den största staten på den italienska halvön före Italiens enande. Riket 
bildades 1808 som en union mellan kungariket Neapel och kungariket Sicilien. 
Bägge Sicilierna varade till 1861, då staten annekterades av kungariket Sardinien 
för att bilda kungariket Italien. 

Ett äktenskap arrangerades med den blivande tsaren Ferdinand av Bulgarien. 
De gifte sig 1893 och nio månader och tio dagar senare föddes deras första son 
och tronarvinge. De fick sedan ytterligare tre barn. Ett dygn efter den sista för-
lossningen 1899 dog Maria Luisa av lunginflammation.72

72 Constant, Stephen: Foxy Ferdinand, 1861–1948, tsar of Bulgaria. London 1979 s 195.

Figur 33. Maria Luisa av Bulgarien. Okänd konstnär. 
Alexander palace forum, allmän egendom.
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Ryssland

Agafya Semyonovna Grushetskaya
Agafya (1663–1681) var dotter till bojaren Semyon Fyodorovich Grushetsky och 
Maria Ivanovna Zaborovska. Hon gifte sig 1680 med tsar Feodor II. År 1681 dog 
hon när hon födde en son och tronarvinge som emellertid bara levde i nio dagar. 
Feodor gifte om sig efter nio månader men dog efter ytterligare tre månader utan 
att efterlämna några barn. Det orsakade det så kallade Streltsyupproret i Moskva 
1682 med strider mellan två rivaliserande släkter. Striderna ledde till att Ivan V 
utsågs till tsar med Peter den store som medregent.73

Charlotte av Braunschweig-Wolfenbüttel
Charlotte Christine Sophie (1694–1715) var dotter till Ludwig Rudolph, hertig av 
Braunschweig-Wolfenbüttel och Christine Louise av Oettingen.

År 1711 gifte hon sig med Alexei Petrovich, tsarevitj av Ryssland. Förhållandet 
till maken var till en början gott, men påverkades sedan av hans dryckenskap. 
Hon fick en dotter som endast levde 1714–1728. Charlotte dog 1715, en månad 
efter att ha fött sitt andra barn, en son. Han regerade som tsar Peter II 1727–1730, 
med honom dog den direkta manliga Romanovlinjen ut.

Som framgår av bilden var det närmare 20 personer närvarande i förlossnings-
rummet. Så var det sannolikt alltid när en tronarvinge föddes. Det ansågs vara 
mycket viktigt att höga världsliga och kyrkliga potentater var närvarande för att 
kunna intyga att barnet verkligen var av rätt furstlig börd och inte någon som 
smugglades in om det var en skengraviditet eller att det rätta barnet dött. När 
James I:s hustru Maria av Modena födde sonen James 1688 var 67 personer närva-
rande i rummet, bland annat alla ledamöter av The Privy Council.

73 https://sites.google.com/site/originsofalbertzabriskiefamily/euphemia-agafea-s-grushetskaya.
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Anna Petrovna
Anna (1708–1728) var dotter till 
 Peter den store och Katarina I. Hon 
gifte sig 1724 med Karl Friedrich av 
Holstein-Gottorp och dog 1728, två 
veckor efter att hon fött en son, den 
blivande tsar Peter III. 

Figur 34. Peter II födelse. Etsning av Peter Schenk 1715, Eremitaget, allmän egendom.

Figur 35. Anna Petrovna.  
Porträtt av Ivan Adolsky.  
Eremitaget, allmän egendom.



68

Anna Leopoldovna
Anna (1718–1746) var dotter till Karl Leopold, hertig av Mecklenburg-Schwerin 
och Catherine Ivanovna, dotter till tsar Ivan V.

Tsar Peter II dog 1730 utan manlig arvinge. Anna övergick 1733 till den rysk- 
ortodoxa tron och bytte namn från Elisabeth Katharina Christine av Mecklen-
burg-Schwerin till Anna Leopoldovna och blev därmed valbar till härskare i 
Ryssland.

Hon gifte sig 1739 med Anton Ulrich, hertig av Braunschweig-Lüneburg. Deras 
förste son, den blivande Ivan VI föddes 1740. De fick sedan ytterligare fyra barn, 
nio dagar efter den siste sonens födelse 1746 avled Anna i barnsängsfeber.74

74 Anna Leopoldovna. Biographies. RusArtNet. 2016. Archived from the original on 25 August 
2019.

Figur 36. Anna Leopoldovna. Etsning av Louis Caravaque. 
The State Hermitage Museum, St. Petersburg. © The State 
Hermitage Museum. Foto Tatyana Gorbokoneva.



69

Natalia Alexeievna
Natalia Alexeievna (1755–1776) var dotter till Ludwig IX av Hessen-Darmstadt 
och Caroline av Zweibrücken.

Caroline av Zweibrücken inbjöds tillsammans med tre döttrar till det ryska 
hovet när en hustru till den blivande tsar Paul I skulle utväljas. Valet föll på 
Wilhelmina Lovisa, som inför bröllopet 29 september 1773 övergick till den rysk-
ortodoxa kyrkan och bytte namn till Natalia Alexeievna. Valet visade sig vara 
mycket misslyckat, men Natalia blev i alla fall gravid flera år efter bröllopet även 
om faderskapet ifrågasattes av många.

Värkarna började 10 april 1776 men först efter fem dagars värkarbete föddes en 
dödfödd son. Modern dog samtidigt. Obduktionen visade att Natalia Alexeievna 
hade en missbildning i ryggen – skolios – och att behandlingen i barndomen med 
korsett hade gjort att bäckenet blivit förträngt.75

75 Troyat, Henri: Katarina den stora 1729–1796. Översättning Harald Bohrn. Stockholm 1995.

Figur 37. Natalia Alexeievna. Porträtt av Alexander Roslin. 
Eremitaget, allmän egendom.
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Alexandra Pavlovna
Alexandra (1783–1801) var dotter till tsar Paul I och Sophie Dorothea av Würt-
tenberg.

Alexandras farmor, Katarina den stora, började omkring 1794 förhandla med 
Sverige om ett äktenskap med den ännu omyndige kungen av Sverige Gustav 
IV Adolf. Efter två år inbjöds han och hertig Karl till Moskva för att diskutera 
villkoren för ett äktenskap. Hertig Karl och Katarina var kusiner. Alexandra och 
den svenske kungen kom väl överens och den 25 augusti 1796 bad han kejsarin-
nan om tillstånd att gifta sig med storfurstinnan Alexandra. I det kontakt som 
upprättades stod att hon skulle få behålla sin ortodoxa tro, men när förlovningen 
officiellt skulle kungöras i Vinterpalatset den 11 september saknades punkten 
om trosfrihet i kontraktet. Gustav IV Adolf hade strukit den. Han kunde inte gå 
med på att Sveriges drottning inte tillhörde samma lutherska kyrka som kungen 
och svenska folket. Svenskarna reste hem med oförrättat ärende. Hade Gustav 
IV Adolf gift sig med en rysk storfurstinna är det inte sannolikt att kriget mellan 
Sverige och Ryssland hade brutit ut 1808. Ryssland erövrade Finland och på grund 
av det måste han gå i landsflykt.

I stället förmäldes Alexandra den 30 oktober 1799 med ärkehertig Josef av 
Österrike, yngre bror till kejsare Frans II som var änkling efter Elisabeth av 
Württenberg.

Alexandra blev snart gravid men led mycket av illamående under graviditeten, 
Förlossningen blev också mycket svår och måste avslutas med tång den 8 mars 
1801. Barnet, en flicka, levde bara några timmar. Alexandra själv dog av barn-
sängsfeber åtta dagar senare endast 17 år gammal. En vecka senare, den 23 mars 
mördades hennes far av sammansvurna missnöjda officerare.76

76 https://www.wikizero.com/en/Alexandra_Pavlovna_of_Russia.

Figur 38. Storfurstinnan Alexandra Pavlovna. 
Oljemålning av Vladimir Borovikovsky. 
The State Hermitage Museum, St. Peters-
burg. © The State Hermitage Museum. 
Foto  Leonard Kheifets.
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Alexandra Nikolaevna
Alexandra (1825–1844) kallades i familjen för Adini. Hon var dotter till Nikolaus I, 
tsar av Ryssland och Charlotte av Preussen.

Alexandra vigdes vid prins Friedrich Wilhelm av Hessen, kallad Fritz, 28 
 januari 1844, men redan före bröllopet insjuknade hon i tuberkulos. Paret stan-
nade därför i Sankt Petersburg där hon födde en son den 16 augusti 1844, tre 
månader före beräknad tid. Barnet levde några dagar medan modern dog samma 
dag som sonen föddes.77 Fritz gifte om sig åtta år senare med en syssling till Adini 
och fick med henne sex barn.

77 https://www.wikiwand.com/en/Grand_Duchess_Alexandra_Nikolaevna_of_Russia.

Figur 39. Storfurstinnan Alexandra Nikolaevna till höger med systern 
Olga till vänster. Målning av Christina Robertson 1840. Eremitaget, 
allmän egendom.
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Elizabeth Mikhailovna
Elizabeth (1826–1845) var dotter till Mikhail Pavlovich, storfurste av Ryssland 
och Charlotte av Württenberg. Hon gifte sig 31 januari 1844 med Adolf, hertig av 
Nassau. Efter ett år, 28 januari 1845, födde hon en dotter, både mor och barn dog 
vid förlossningen.

Efter Elizabeths död gifte Adolf om sig och fick fem barn. Han ärvde senare 
storhertigdömet Luxemburg och som storhertig förlänade han 1892 sin systerson 
prins Oskar Bernadotte titeln greve av Wisborg.

Daria Konstantinova Opotschinina
Daria (1845–1870) var dotter till Konstantin Fedorovich Opochinin och Vera Iva-
nova Skobeleva. Hon gifte sig 1869 med Eugen Maximilianovich Romanowsky, 
hertig av Leuchtenberg, men dog inom ett år vid den enda dotterns födelse. 

Alexandra av Grekland och Danmark
Alexandra (1870–1891) var dot-
ter till George I av Grekland och 
Danmark och Olga Constanti-
novna av Ryssland.

År 1889 gifte hon sig med 
storfurste Paul Alexandrovich av 
Ryssland och fick en dotter 1890. 
I september 1891, när hon var 
höggravid, föll hon när hon skulle 
stiga ner i en båt. Dagen efter fick 
hon fruktansvärda förlossnings-
värkar och födde sonen Dimitri 
Pavlovich, varpå hon föll i koma 
och dog sex dagar senare.78  Sonen 
Dimitri deltog i Olympiaden i 
Stockholm 1912 och var en av 
deltagarna i mordet på Grigori 
Yefimovich Rasputin 1917.

78 Kiste van der, John: The Romanovs 1818–1959. The History Press, 2013 s 140.

Figur 40. Alexandra av Grekland och Danmark. 
Foto A. Pasetti, St. Petersburg 1889.
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Österrike

Eleanor av Skottland
Eleanor (1433–1480) var dotter till Johan I av Skottland och Joan Beaufort. År 
1448 gifte hon sig med ärkehertig Sigismund av ätten Habsburg.79 Eleanor, som 
var mycket litterärt intresserad, översatte Pontus und Sidonia från franska, en på 
den tiden mycket läst roman. Hon anses vara den som introducerade prosaro-
manen i den tyskspråkiga världen. Det föddes inga levande barn i äktenskapet; 
Eleonore dog 1480 när hon födde en son. Sigismund gifte om sig efter Eleanors 
död, men även det äktenskapet blev barnlöst. Den tyrolska grenen av Habsburg 
dog ut med honom.

Johanna av Österrike
Johanna (1547–1578) var dotter till kej-
sare Ferdinand I och Anna av Böhmen 
och Ungern (som dog när Johanna 
föddes). För att stärka banden mel-
lan  Österrike och Italien förmäldes 
 Johanna 1565 med Frans I av Toscana av 
huset Medici. 

Under sitt äktenskap med Johanna 
behöll Frans sin tidigare älskarinna men 
fick också åtta barn med Johanna. Hon 
dog när hon födde ett dödfött barn 10 
april 1578. Två månader senare gifte sig 
Frans med älskarinnan.80

79 Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 1 januari 1862 s 95. 
80 Wurzbach, Constantin von: Habsburg, Johanna von Oesterreich (Tochter des Kaisers Ferdi-

nand I.). Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Kaiserlich-königliche Hof- und 
Staatsdruckerei, Wien 1860 ss 290–292 (digitaliserat).

Figur 41. Johanna av Österrike. Oljemålning 
av Alessandro Allori, Tesoro dei Granduchi, 
allmän egendom.
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Maria Anna av Spanien
Maria Anna (1606–1646) var dotter till Filip III av Spanien och Margarete av 
Österrike. Efter långa giftemålsförhandlingar förmäldes hon 1631 med sin kusin, 
den blivande kejsaren av det Heliga romerska riket Ferdinand III. Äktenskapet 
beskrivs som lyckligt och paret fick sex barn.

I maj 1646 var hon gravid när hon drabbades av feber och blödningar och dog. 
Barnet skars ut ur den döda modern och påstås ha levt några timmar.81

81 Habsburg, Maria Anna von Spanien, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 
Vienna Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, ss 23–24 (digitaliserat).

Figur 42. Maria Anna av Spanien. Oljemålning av Diego Velázquez. 
Museo del Prado, allmän egendom.
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Maria Leopoldine
Maria Leopoldine (1632–1649) var dotter till ärkehertig Leopold V av Österrike-
Tyrolen och hans hustru Claudia de Medici.

Hon gifte sig 2 juli 1648 med Ferdinand III, som blivit änkling efter hennes 
kusin Maria Anna. Snart efter bröllopet blev hon gravid och avbildades så på en 
målning av den italienske målaren och poeten Lorenzo Lippi.

Maria Leopoldine dog efter en mycket svår förlossning när hon födde parets 
enda barn, sonen Karl Josef, som dog när han var 14 år gammal.82

82 Mutschlechner Martin: Ferdinand III – Ehen und Nachkommen in: habsburger.net. Hämtad 
20201224.

Figur 43. Maria Leopoldine. Målning av Lorenzo Lippi 1649.



76

Margarita Theresa
Margarita Theresa (1651–1673) var dotter till Filip IV av Spanien och hans 29 år 
yngre hustru och brorsdotter Mariana av Österrike. 

För att ytterligare stärka banden mellan de österrikiska och spanska grenarna 
av Habsburg giftes Margarita Theresa bort 1666 med morbrodern, kejsare Leo-
pold I. Bröllopsfirandet anses vara det mest praktfulla under hela barocken och 
pågick i två år. Leopold var begåvad och kulturellt intresserad men hans utseende 
präglades av generationer av inavel; hans föräldrar var dessutom kusiner. Leopold 
I uppges ha varit den fulaste av alla habsburgare, underkäken stack ut så mycket 
att han inte kunde hindra att det rann vatten in i munnen om han var utomhus 
när det regnade.83 Förhållandet mellan makarna rapporterades dock vara gott; 
kejsarinnan kallade maken – kejsaren – för Onkel (Morbror).

Kejsarparet fick fyra barn, varav tre dog i späd ålder. Margarita Theresa ansåg 
att det var judarna som bar skulden till att barnen dog och genomdrev att de 

83 Ingrao, Charles: The Habsburg monarchy 1618–1815. Cambridge 1994 ss 58–59.

Figur 44. Kejsarinnan Margarita Theresa. Oljemålning av Gerard 
Du Chateau, Kunsthistorisches Museum Wien.



77

skulle fördrivas från Wien. Under firandet av Corpus Christi 1670 beordrade kej-
saren att synagogan skulle rivas och en kyrka byggas på dess plats.

Utöver de fyra barnen hade Margarita flera missfall som försvagade henne och 
hon dog i mars 1673, endast 21 år gammal.84

Maria Antonia
Maria Antonia (1669–1692) var dotter till kejsaren av det Heliga romerska riket 
Leopold I och Margarita Theresa av Spanien. 1685 gifte hon sig med Maximilian 
II av Bayern, som hoppades bli kung av Spanien genom sin gemåls släkt. Äkten-
skapet var mycket olyckligt på grund av makens notoriska otrohet. Hon födde tre 
söner, de två första dog vid förlossningen, den sista föddes 28 oktober 1691 och 
dog 1699. Han var arvtagare till den spanska tronen, men eftersom han dog innan 
kung Karl II av Spanien avled år 1700 fanns ingen självklar tronarvinge, vilket 
ledde till det spanska tronföljdskriget (se om detta i bokens sista kapitel). Sex 
veckor efter förlossningen dog Maria Antonia av okänd orsak.85

Maria Anna Eleonora
Maria Anna Eleonora (1718–1744) var dotter till kejsare Karl VI av det Heliga 
romerska riket och Elisabeth Christine av Braunschweig. Den 7 januari 1744 gifte 
hon sig med Karl Alexander av Lorraine, yngre bror till Frans Stefan, som var gift 
med Maria Annas äldre syster, kejsarinnan Maria Teresa.

Ett par veckor efter vigseln blev Maria Anna och Karl Alexander kejsarin-
nans guvernörer i österrikiska Nederländerna. Hon blev snart gravid och den 16 
december 1744 började värkarna. Förlossningen blev mycket svår och både moder 
och barn dog. Karl Alexander gifte aldrig om sig.86

Elisabeth av Württenberg
Elisabeth föddes 1767 som åttonde barnet till hertig Fredrik II Eugen av Würt-
tenberg och Friederike Dorothea av Brandenburg-Schwedt. Sedan hennes äldre 
syster Sophie Dorothea 1776 förmälts med den ryske tronföljaren, senare Paul I, 
ansåg den tysk-romerske kejsaren Josef II henne vara en mycket intressant pjäs i 
det politiska spelet. Han var själv barnlös och närmast att ärva tronen var hans 
brorson Frans, senare kejsar Frans I. Josef lät därför 1782 hämta Elisabeth för en 
uppfostran i Salesianerinnenklostret i Wien.

84 Strnad, Alfred A.:”Margarethe” i: Neue Deutsche Biographie 16 (1990), ss 155–157 [Online-
Version].

85 https://www.wikiwand.com/en/Maria_Antonia_of_Austria.
86 https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Charles)
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Elisabeth och Frans gifte sig 1788 och året därpå blev ärkehertiginnan gravid 
men hon mådde allt sämre under graviditeten. Hon var ödematöst uppsvälld och 
andningen var kort och ansträngd. Urinutsöndringen var ytterst sparsam.87 88

Kejsaren utnämnde då Lucas Johann Boër till ärkehertiginnans läkare. Boër 
hade just kommit hem från en studieresa till England, Irland, Holland, Frankrike 
och Italien 1785–1788. Han studerade bland annat för Thomas Denman i London 
och anammade dennes mycket konservativa syn på ingrepp i förlossningsarbetet. 
Denmans åsikter spelade också en mycket olycklig roll vid prinsessan Charlot-
tes förlossning i England 1817. När han kom tillbaka var han den bäst utbildade 
obstetrikern i landet och utnämndes till kejserlig livläkare och chef för Allgemei-
nes Krankenhaus i Wien. Utnämningen till ärkehertiginnans förlossningsläkare 
väckte stor avund bland de andra läkarna vid hovet.

Den 16 februari 1790 kände ärkehertiginnan de första värkarna, men de kom 
bara med två till tre timmars mellanrum. Vid tvåtiden på eftermiddagen gick 
vattnet och på morgonen den 17 var modermunnen helt vidgad och foster huvudet 

87 Wurzbach, Constantin von: Habsburg, Elisabeth Wilhelmina Ludovica von Württenberg. In: 
Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Del 6. Kaiserlich-königliche Hof- und 
Staatsdruckerei, Wien 1860.

88 Neuburger, Max: Die Wiener medizinische Schule im Vormärz. Wien 1921.

Figur 45. Ärkehertiginnan Elisabeth. 
Målning av Heinrich Friedrich Füger. 

Kunstgewerbemuseum Berlin.
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stod mot bäckenbotten. Sedan blev värkarna allt svagare och ärkehertiginnan allt 
mera uttröttad. Behandling med Laud. Liq. Sydenham var verkningslös [en opi-
umtinctur som på den tiden användes som ett universalmedel]. Då beslöt Boër 
att förlösa med tång klockan 11 på kvällen. Ingreppet tog bara ett par minuter och 
en levande flicka föddes. Livmodern kontraherade sig dåligt med en riklig blöd-
ning som följd. Boër hämtade då ut moderkakan, vilket gick utan komplikatio-
ner eftersom den låg i slidan. Blödningen upphörde därefter och ärkehertiginnan 
återhämtade sig väl både från blödningen och de genomgångna smärtorna. Boër 
drog sig då tillbaka till sitt rum på våningen ovanför för att vila enligt hennes ut-
tryckliga önskan.

Efter ungefär en timme kallades Boër akut åter till ärkehertiginnan som drab-
bats av svåra kramper. Han trodde först att de berodde på någon blödning, men 
livmodern var väl sammandragen. Trots alla ansträngningar dog hon inom 45 mi-
nuter.

Bestörtningen över den katastrofala händelsen spred sig i palatset och Boërs 
fiender bidrog till att sprida uppfattningen att han med sin tång hade skadat ärke-
hertiginnan till döds. Ryktet spreds snabbt över hela Wien och Boër anklagades 
för att ha mördat henne. För kejsare Josef II, som själv var svårt sjuk, var förlusten 
desto större som han själv insisterat på att Boër skulle ansvara för förlossningen. 
Han tog inte emot Boër i sitt sjukrum, men beordrade en noggrann undersökning 
av dödsorsaken.

Vid obduktionen var flera framstående läkare närvarande. Den visade ingen 
skada i underlivet. Däremot fanns stora blodutgjutningar i hjärnan mot skallbasen 
och dessutom var båda lungorna fulla med vätska.

Döden var således inte något Boër kunde beskyllas för att ha orsakat, utan den 
berodde sannolikt på vad som nu kallas eklampsi. Det budskapet var emellertid 
inget som spreds bland allmänheten utan Boër ansågs allmänt ha orsakat ärkeher-
tiginnans död. När kejsare Josef fick besked om dödsorsaken kallade han till sig 
Boër och beklagade den svåra olycka som drabbat dem båda, kejsaren hade för-
lorat den blivande kejsarinnan och Boër för all framtid sitt anseende, ”Ich kenne 
mein Publikum” sa han. Han beklagade att han orsakat Boërs olycka genom att 
belasta honom med denna uppgift. Det enda jag kan göra för er är att bevilja er 
en livslång pension. Kejsaren var också klarsynt nog att förstå att så snart han var 
död skulle Boërs dagar vid hovet vara räknade.

Kejsaren dog dagen efter detta samtal och den 1 maj upphörde Boërs upp-
gifter vid hovet. Han fortsatte sin verksamhet vid Allgemeines Krankenhaus och 
utnämndes till professor 1808. Hans konservativa inställning ledde till allt flera 
konflikter med kollegerna och han avgick bitter och desillusionerad från sin tjänst 
1822. De sista åren till sin död 1835 ägnade han åt att skriva läroböcker för barn-
morskor och läkare.89

Den svenske läkaren Magnus Retzius besökte Wien 1823 och fick då som gåva 
av Boër den förlossningstång som använts vid ärkehertiginnans förlossning. Den 

89 Hussian, R.F.: Dr. Lucas Joh. Boër’s Leben und Wirken. Wien 1838 (digitaliserad).
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ingick sedan i den stora tångsamling som Retzius sålde till Akademiska sjukhuset 
1862 och finns nu på det medicinhistoriska museet i Uppsala.

Den nye kejsaren Frans gifte om sig med Maria Theresa av Neapel och Sicilien 
och fick andra arvtagare till kejsardömet än han fått om Elisabeth inte hade avli-
dit vid förlossningen.

Maria Theresa av Neapel och Sicilien
Maria Theresa (1772–1807) var 
dotter till Ferdinand IV och 
 Marie Caroline av Österrike. 
Den 15 september 1790 gifte 
hon sig med den nyblivne änk-
lingen kejsare Frans I av Öster-
rike. De fick 12 barn på 17 år; 
Maria  Theresa dog i komplika-
tioner efter en prematur för-
lossning 1807.90 Äldsta dottern 
 Maria Theresa gifte sig 1810 med 
 Napoleon, ett äktenskap som 
Frans I inte gillade men som han 
inte vågade motsätta sig.

90 Reifenscheid, Richard: Die Habsburger in Lebensbildern, Graz 1982.

Figur 46. Boërs tång, använd vid ärkehertiginnan Elisabeths förlossning 1790. Foto Bo Lindberg.

Figur 47. Maria Theresa av Neapel och 
Sicilien. Porträtt av Élisabeth Vigée Le 
Brun. Musée Condé, allmän egendom.
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Adelheid av Österrike
Adelheid, även kallad Adéle, (1822–1855) var dotter till ärkehertig Rainer och 
Elisabeth av Savojen. Hon gifte sig 1842 med sin kusin, den blivande kung Viktor 
Emanuel II av Sardinien. Hon dog av magsjuka 12 dagar efter sista barnets födelse 
8 januari 1855. En annan uppgift säger att hon dog av brännskador sedan hennes 
klänning fattat eld. Viktor Emanuel gifte om sig med sin älskarinna, som han 
redan medan Adéle levde hade två barn med. Han blev 1861 det enade Italiens 
förste kung.

Figur 48. Adelheid och Viktor Emanuel med barnen. 
 Teckning av okänd konstnär 1854.
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Spanien

Urraca av León
Urraca (1079–1126), även kallad Urraca la Temeraria, den hänsynslösa, var dotter 
till Alfonso VI av León och Constance av Burgund. Redan som åttaåring giftes 
hon bort med Raymond av Burgund och fick, sedan hon fyllt 14 år, två barn med 
honom. Efter hans död 1107 blev Urraca Europas första regerande drottning; sonen 
Alfonso VII efterträdde sedan henne som regent i León, Kastiljen och Galicien.

När maken dött gifte 1106 hon om sig med Alfonso I (1073–1134), kung av Ara-
gonien och Navarra, även kallad Alfonso krigaren (el Batallador på spanska), men 
äktenskapet blev mycket olyckligt; Urraca anklagade maken för att misshandla 
henne och han förödmjukade henne offentligt vid hovet. Det ogiltigförklarades 
1114 av påven på grund av att makarna var sysslingar. Däremot hade hon flera 
älskare med vilka hon fick barn. Hon dog 1126 i komplikationer till en förtidig 
förlossning.91

Isabella eller Zaida av León
Isabella, som innan hon konverterade till katolisismen hette Zaida, var av mus-
limskt ursprung och hade tidigare varit Alfonso VI:s älskarinna innan hon blev 
hans hustru. Uppgifterna om när hon föddes och dog är mycket osäkra, men hon 
anses av avlidit under en förlossning. Hon fick åtminstone tre barn, en son som 
dog vid 14 års ålder och två döttrar, Elvira och Sancha.92 Isabellas gravvård i Saha-
gun, som nu är flyttad till León, har följande inskription:

H.R. H.R. Regina Elisabeth, uxor regis Adefonsi, filia Benabet Regis  Sevillae, quae 
prius Zaida, fuit vocata”. [Här vilar Drottning Isabel, hustru till kung  Alfonso, dot-
ter till Aben-abeth, kung av Sevilla, tidigare kallad Zaida].

Enligt vissa historiker härstammar prins William, hertig av Cambridge och hans 
bror prins Harry, hertig av Sussex genom deras mor Diana från Zaida.93

91 Reilly, Bernard F.: The kingdom of León-Castilla under Queen Urraca 1109–1126. Princeton 
1982.

92 Reilly, Bernard F.: The Kingdom of León-Castilla under King Alfonso VI, 1065–1109. Prince-
ton 1988 kapitel 15 (The Library of Iberian resources on line).

93 https://worldbulletin.dunyabulteni.net/history/how-englands-royals-descend-from-andalus-
h124517.html



83

Elvira av Kastiljen
Elvira (1100–1135) var dotter till Alfonso VI av León och hans fjärde hustru 
I sabella, också kallad Zaida.

Elvira gifte sig omkring 1117 med Roger II kung av Sicilien som hade en stor 
muslimsk befolkning. De fick fem söner och en dotter innan Elvira dog 1135 i 
samband med sista barnets födelse. Dödsorsaken var en infektionssjukdom, som 
även drabbade Roger, som dock överlevde. Han sörjde sin hustru djupt och gifte 
om sig först 1149, när alla utom ett av hans barn hade dött. Den ende överlevande 
sonen efterträdde honom som kung 1154.

Blanka av Navarra
Blanka (1133–1156) var dotter till kung García Ramírez av Navarra och hans första 
hustru Margaret av L’Aigle. För att stärka banden mellan León och Navarra giftes 
hon februari 1151 bort med Sancho III av Kastiljen. Hennes första barn, den bli-
vande kung Alfonso VIII, föddes 1255. Vid nästa förlossning den 12 augusti 1256 
dog hon liksom barnet, en dotter. Att hon dog vid förlossningen framgick av ett 
epitafium vid hennes grav i Navarra. Det förstördes dock vid en renovering av de 
kungliga gravarna där på 1500-talet. 

Blanche av Anjou
Blanche (1280–1310) var dotter till Karl II av Neapel och Maria av Ungern. Hennes 
bror var Karl Martel, kung av Ungern. Genom förmedling av påven förmäldes hon 
1295 med Johan II av Aragonien som en garant för fred mellan Karl II och Johan II.

Paret fick tio barn, när hon födde det sista i oktober 1310 avled hon.94

Teresa d’Entença
Teresa (1300–1327) var dotter till Gombald d’Entença och Constance av Antillón. 
Hon gifte sig med den blivande kung Alfonso IV av Aragonien 1314 och fick med 
honom sju barn. Hon dog 20 oktober 1327 i Zaragossa när hon födde en gosse som 
dog efter ett par dagar. Några dagar senare blev Alfonso kung av Aragonien.95

Maria av Navarra
Maria av Navarra, även känd som Marie d’Évreux (1329–1347), var dotter till 
kungaparet i Navarra Joan II och Filip III. Hon gifte sig 1337 med Peter IV av 
Aragonien. De fick tre döttrar på nio år, bland andra Constance. I avsaknad av en 
manlig tronarvinge försökte Filip få henne utsedd till tronföljare, men möttes av 

94 Earenfight, Theresa: Queenship and political power in medieval and early modern Spain. 
Burlington 2005.

95 Gerli, E. Michael (ed.): Medieval Iberia: an encyclopedia. New York 2003 ss 53–54.
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motstånd från en bror och Aragoniens parlament Cortes. Den 23 april 1347 föddes 
äntligen en son, men han dog dagen därpå. Maria själv dog den 29 april. Filip gifte 
om sig tre gånger och fick ytterligare sju barn, bland annat en son som efterträdde 
honom som kung.96

Constance av Aragonien
Constance (1343–1363) var dotter till Peter IV av Aragonien och Maria av Navar-
ra. Hon gifte sig 1361 med kung Fredrik III den simple av Sicilien. De fick endast 
ett barn, en dotter, som senare efterträdde fadern. Constance dog av pesten och 
komplikationer efter en förlossning.

Eleanor av Aragonien
Eleanor (1358–1382) var dotter till Peter IV av Aragonien i hans andra äktenskap 
med Eleanor av Sicilien. Som ett led i fredsförhandlingarna mellan Aragonien 
och Kastiljen giftes Eleanor bort 1375 med Johan I av Kastiljen. De fick tre barn; 
Eleanor dog 1383 när hon födde en flicka som fick moderns namn, men som dog 
i späd ålder.

Margareta av Österrike
Margareta (1480–1530) var dotter till 
den dåvarande regerande ärkeherti-
gen Maximilian I av Österrike och 
den regerande hertiginnan Maria av 
Burgund. Hon trolovades vid tre års 
ålder med den blivande kungen av 
Frankrike Karl VIII och skickades 
för att uppfostras vid det franska 
hovet. Vigseln ägde rum efter hen-
nes ankomst, men äktenskapet full-
bordades aldrig. På grund av ändra-
de politiska förhållanden förklarade 
Karl äktenskapet med  Margareta 
ogiltigt 1491.

96 Miron, E. L.: The queens of Aragon, their lives and times. New York 1913 ss 177–187 (digitali-
serad).

Figur 49. Margareta av Österrike.  
Målning av Bernaerd van Orley.  
Koninklijk Museum voor Schone  
Kunsten Antwerpen, allmän egendom.
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Istället gifte hon sig 1496 med Juan, prins av Asturien och arvtagare till deras 
katolska majestäter Ferdinand II och Isabella I och äldre bror till Katarina av Ara-
gonien. Juan dog av en feber redan fjärde oktober 1497 och några månader senare 
födde Margareta en dödfödd son. Arvtagare till Spanien blev istället Johanna den 
vansinniga, på spanska Juana I de Castilla eller Juana la Loca.97

Margareta gift om sig 1501 med Filibert II av Savojen som emellertid avled 
barnlös 1504. Hon var sedan ståthållare i Nederländerna till sin död 1530.

Elisabeth av Valois
Elisabeth av Valois (1545–1568) var den 
äldsta dottern till Henrik II av Frankri-
ke och Katarina av Medici. När hon var 
fem år började fadern förhandla med 
England om att Elisabeth skulle gifta 
sig med Edward VI, men den planen 
föll efter Edwards död 1553. Hon var 
därefter förlovad med Carlos, prins av 
Asturien och son till Filip II, men den 
förlovningen bröts på grund av fäst-
mannens fysiska och mentala sjuklig-
het. Hans öde har skildrats i skådespelet 
Don Carlos av Friedrich Schiller, vilket 
sedan Giuseppe Verdi använde som 
libretto i operan med samma namn. 
Texten skildrar en tragisk romans mel-
lan Elisabeth och Carlos. Den bröts när 
sonens sjukdom tog sådan vändning att 
fadern ansåg det nödvändigt att spärra 
in honom. Han blev alltmer förvirrad 
och dog slutligen 1568.

Elisabeth förmäldes i stället 1559 
med Filip II av Spanien, änkling efter 

Maria I av England (Maria den blodiga) och far till hennes fästman Carlos.
Filip var mycket förtjust i sin 14-åriga brud och känslorna verkar att ha varit 

ömsesidiga. Den första graviditeten 1560 resulterade i en dödfödd son och 1564 
fick hon ett missfall. 1566 föddes Isabella Clara Eugenia och 1567 Katarina Mika-
ela. Hon hade länge lidit av hjärtbesvär och dog den 3 oktober 1568. Enligt uppgift 
var dödsorsaken ett missfall, orsakat av de starka mediciner hennes läkare hade 
ordinerat.98

97 Hume, Martin Andrew Sharp: Queens of Old Spain. McClure, Philips & Company. New York 
1906 s 109 (digitaliserad).

98 Hume, Martin Andrew Sharp: Queens of Old Spain. McClure, Philips & Company. New York 
1906 ss 261–314 (digitaliserad).

Figur 50. Elisabeth av Valois. Oljemålning 
av Juan Pantoja de la Cruz. Museo del Prado, 
allmän egendom.
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Katarina Mikaela
Katarina Mikaela (1567–1597) var dotter till Filip II och Elisabeth av Valois. Hon 
gifte sig med hertig Karl Emanuel I av Savojen 1585 och bosatte sig i Turin. De 
fick tio barn på tolv år, Katarina Mikaela dog 1597 när hon födde det sista som 
möjligen var dödfött. En av döttrarna var Isabella, som också dog vid en förloss-
ning.

Figur 51. Katarina Mikaela (till höger) med systern Isabella Clara Eugenia. Oljemålning omkring 
1570 av Alonso Sánchez Coello. The Royal Collection trust, allmän egendom.
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Isabella av Savojen
Isabella (1591–1626) var dotter till Karl Emanuel I av Savojen och Katarina Mi-
kaela. Hon gifte sig 1608 med prinsen av Modena, som senare blev Alfonso III 
d’Este. Under de 18 år de var gifta fick de 14 barn, däribland Francesco I d’Este 
som efterträdde sin far 1629 när denne abdikerade för att bli munk. Isabella dog 
när hon födde en dotter 1626. 

Margarete av Österrike
Margarete (1584–1611) var dotter till ärkehertig Karl II av Österrike och Anna 
Maria av Bayern och syster till drottning Anna av Sverige. Hon gifte sig 1599 med 
sin kusin Filip III av Spanien och fick med honom åtta barn, bland dem Maria 
Anna, kejsarinna av Österrike. Hon dog 1611 när hon födde sonen Alfonso, som 
dog året därefter. Maken gifte aldrig om sig, han dog 10 år senare.99

99 Wurzbach von, Constantin, ed.: Habsburg, Karl II. von Steiermark. Biographisches Lexikon 

Figur 52. Isabella av Savojen. Målning av Frans Pourbus den yngre. 
Teatro Olimpico, allmän egendom.
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Maria Anna av Neuburg
Maria Anna (1667–1740) var dot-
ter till Filip Wilhelm, kurfurste 
av Pfalz- Neuburg och Elisabet 
Amalia av Hessen-Darmstadt. 
Hon valdes som gemål till den 
barn löse kung Karl II av Spa-
nien eftersom hon troddes vara 
fruktsam; hennes föräldrar hade 
17 barn. Hans första drottning 
hade dött barnlös 1689.

Valet av Maria Anna till 
drottning av Spanien visade sig 
emellertid vara ett misstag. Hon 
var härsklysten och arrogant 
och dominerade sin sjuklige 
och svage make helt. Hon blev 
mycket impopulär genom att 
omge sig med enbart tyska råd-
givare och hon förde också ut 
dyrbara föremål från den span-
ska skattkammaren och sände 
dem till sina tyska släktingar.

Hennes viktigaste uppgift, att föda en tronföljare, misslyckades helt. Tre gång-
er, 1692, 1693 och 1698 uppgavs hon vara gravid. Det visade sig inte stämma. Det 
går inte av källorna att avgöra om det rörde sig om skengraviditeter alla gångerna, 
men det är osannolikt att hon och hovet spred falska nyheter om att hon var gra-
vid om man inte trott det. Sanningen om en graviditet avslöjas ju alltid i sinom 
tid. Historierna ökade i varje fall inte hennes anseende.

När Karl II som den siste spanske habsburgaren avled år 1700 testamenterade 
han Spanien till Ludvig XIV:s sonson Filip, den blivande Filip V av Spanien. 
 England, Nederländerna och Österrike opponerade sig emot detta och därmed 
startade det spanska tronföljdskriget 1701 som varade ända till 1714 (se sista 
 kapitlet i boken).

Den franske kungen beordrade Maria Anna att flytta till Toledo, där hon bod-
de i sex år, därefter till Bayonne i franska Baskien. Där levde hon med ett hov med 
400 personer, samtidigt som hon klagade på att hon hade dålig ekonomi. Hon lät 
också viga sig med sonen till en tunnmakare, vilket förorsakade en skandal. Hon 
fick tillstånd att återvända till Spanien 1738, där hon dog ett år senare.100

des Kaiserthums Oesterreich. 1860 vol 6 s 352.
100 Hüttl, Ludwig: Maria Anna. I: Neue Deutsche Biographie. Berlin 1990 band 16 ss 204–206 

(digitaliserad).

Figur 53. Maria Anna av Neuburg. Etsning av okänd 
konstnär. British  Museum, allmän egendom.



89

Maria Theresa Rafaela
Maria Theresa Rafaela (1726–1746) var dotter till Filip V av Spanien och  Elisabeth 
Farnese. För att förbättra relationerna mellan de spanska och franska hoven 
 arrangerades ett äktenskap mellan Maria Theresa och Ludvig XV:s son Ludvig, 
dauphin (tronföljare) av Frankrike. Bröllopet ägde rum i Versailles 23 februari 
1745. Äktenskapet fullbordades inte på bröllopsnatten, vilket gav upphov till 
mycket skvaller vid hovet och det tystnade inte förrän i september. Den 19 juli 
1746 föddes en dotter, som dog 1748. Modern dog tre dagar efter förlossningen. 
Även Ludvig dog innan han hann bli kung.

Figur 54. Maria Theresa Rafaela, Dauphine av Frankrike. Oljemålning 
av Daniel Klein den yngre, Versailles, allmän egendom.
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Isabella av Parma
Isabella (1741–1763) var dotter till Filip, infant av Spanien och hertig av Parma och 
Louise Elisabeth, äldsta dottern till Ludvig XV av Frankrike. 1760 förmäldes hon 
med ärkehertig Josef av Österrike, den blivande Josef II. (Se avsnittet om Elisa-
beth av Württenberg). Äktenskapet blev mycket olyckligt, mycket på grund av 
Isabellas depressiva läggning. Det första barnet, en flicka, föddes efter en besvärlig 
graviditet och Isabella blev sängliggande i sex veckor efter förlossningen. Flickan 
dog när hon var åtta år gammal. Isabella hade därefter två missfall innan hon i 
november 1763 fick smittkoppor i sjätte månaden och födde en ofullgången flicka 
som dog, själv dog Isabella en vecka senare.101

Josef gifte om sig 1765 men även det äktenskapet blev olyckligt och varade 
bara två år. Efter hans död övergick kejsartronen till en bror och senare brorsonen 
Frans I.

101 Goldsmith, Margaret: Maria Theresia of Austria. London 1936 kapitel 9 (digitaliserad).

Figur 55. Isabella av Parma. Porträtt av Jean-Marc Nattier. 
 Versailles, allmän egendom.
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Maria Amalia
Maria Amalia (1779–1798) var dotter till Karl IV av Spanien och Maria Luisa av 
Parma. Först var det meningen att hon skulle gifta sig med en prins av Etrurien 
och han anlände till Spanien 1795 för att lära känna sin brud. Vid ankomsten fick 
dock Maria Amalias utseende honom att istället fria till hennes syster Maria Lo-
visa. För att bespara Maria Amalia förödmjukelsen av att bli offentligt bortvald 
på detta sätt, beslöt hennes föräldrar att snabbt arrangera ett eget äktenskap åt 
Maria Amalia, så att hon och hennes syster kunde gifta sig samtidigt. Den ende 
prins de kunde finna med så kort varsel var hennes 24 år äldre farbror Antonio 
Pascual och de två paren kunde sedan gifta sig samtidigt 1795. På hösten 1797 blev 
hon gravid för första gången. Förlossningen startade 20 juli 1798 och blev mycket 
komplicerad. När huvudet fötts fram fastnade axlarna och resten av kroppen 
kunde tas ut först efter två dagars svåra smärtor av tillkallade kirurger. Tillstån-
det kallas skulderdystoci och är ganska ovanligt men potentiellt farligt om inte 
sakkunnig hjälp finns till hands inom någon minut. Flera dagars manipulerande 
under osterila förhållanden leder ovillkorligen till infektioner och Maria Amalia 
dog av barnsängsfeber tre dagar senare.

Figur 56. María Amalia. Oljemålning av Ramón 
Bayeu. Palacio Real de Madrid, allmän egendom.
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María de las Mercedes

María (1880–1904) var dotter till  Alfonso 
XII av Spanien och Maria Kristina av Öster-
rike. När kungen dog i november 1885 hade 
han ingen son och María de las  Mercedes 
skulle ha blivit drottning. Men Maria 
 Kristina födde en son efter makens död och 
sonen blev sedan kung Alfonso XIII.

María de las Mercedes gifte sig 1901 med 
sin syssling prins Carlos av  Bourbon-De 
Bägge Sicilierna. De fick två pojkar födda 
1901 och 1903. I oktober 1904, när hon var 
gravid i 38:e veckan, fick hon blindtarmsin-
fl mmation som ledde till bukhinneinfl m-
mation. Den 16 oktober födde hon en flicka, 
som överlevde. Själv dog hon följande dag.

Diagnosen blindtarmsinfl mmation un-
der graviditeten var svår att ställa då och är 

det fortfarande. Man hade då inte heller klart för sig hur viktigt det är att operera 
innan inflammationen spridit sig i bukhålan.

Maria Teresa av Spanien
Maria Teresa (1882–1912) var dotter till Al-
fonso XII och Maria Kristina av Österrike 
och yngre syster till María de las Mercedes. 
Hon gifte sig 1906 med sin kusin Ferdinand 
av Bayern. Hon avled en vecka efter att hon 
fött parets fjärde barn den 15 september 
1912.102

102 https://www.svd.se/arkiv/1912-09-24/9.

Figur 57. María de las Mercedes.  
Valentin  Studio, Madrid.

Figur 58. Maria Teresa av Spanien. 
Fotograf Christian Franzen Nissen.
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Frankrike

Joan av England
Joan (1165–1199) var det sjunde barnet till Henrik II av England och Eleanor, 
hertiginna av Akvitanien. I sitt första äktenskap med kungen av Sicilien var hon 
barnlös, men hon gifte om sig 1196 med Raymond VI, greve av Toulouse. De fick 
två barn som levde, när hon födde det tredje 1199 dog hon, barnet anges ha tagits 
fram med kejsarsnitt från sin döda mor och levt tillräckligt länge för att döpas.

Constance av Kastiljen
Constance (1140–1160) var dotter till Alfonso VII av León och Berengaria av 
 Barcelona. Hon gifte sig med kung Ludvig VII av Frankrike omkring 1156 och fick 
två döttrar, födda 1157 och 1160. Vid den sista förlossningen dog hon av kompli-
kationer. Ludvig hade två döttrar i ett tidigare äktenskap och var så angelägen om 
att få en son som tronarvinge att han gifte om sig fem veckor efter Constances 
död. I det äktenskapet fick han en son och efterträdare.103

Constance av Bretagne
Constance (1161–1201) var dotter till Conan IV, hertig av Bretagne och Margaret 
av Huntingdon. I ett tidigare äktenskap hade hon tre barn. Hon gifte sig 1199 
med Guy Thouars och fick med honom tre barn. Hon avled 1201 när hon födde 
tvillingflickor.

Isabella av Hainault
Isabella (1170–1190) var dotter till Baldwin V, greve av Hainaut och Margaret I, 
grevinna av Flandern. Hon gifte sig med Filip II, kung av Frankrike 1180. Först ef-
ter sju år födde hon en efterlängtad son och arvinge 1187. Hennes andra graviditet 
och förlossning av mycket svår och hon dog 15 mars 1190, dagen efter att hon fött 
ett par tvillingpojkar som också dog.104

103 Deslot, Thierry: Impératrices et Reines de France. Paris 1996.
104 Bouyer, Christian: Dictionnaire des reines de France. Paris 1992 ss 156–159.
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Margaret av Frankrike
Margaret av Frankrike (1254–1271) var dotter till Ludvig IX, kung av Frankrike 
och Margaret av Provence. Hon gifte sig 1270 med John I, hertig av Brabant efter 
att först ha varit förlovad med en äldre broder till honom. Den förlovningen bröts 
emellertid eftersom fästmannen var imbisill. Året efter, 1271, dog hon och barnet 
vid hennes första förlossning. John gifte snart om sig och fick fyra barn i äkten-
skapet och minst fem illegitima barn.105

Marie av Luxenburg
Marie (1304–1324) var dotter till Henry VII, kejsare av det Heliga romerska riket 
och Margareta av Brabant. I september 1322 förmäldes hon med Karl IV, kung av 
Frankrike. Nästa år fick hon ett missfall och när hon 1224 åter var gravid och reste 
med kungen i en vagn föll hon ur den. Det ledde till att värkarna startade och hon 
födde en ofullgången son som liksom drottningen dog.106

Karl V gifte om sig men inte heller i det äktenskapet fick han någon son utan 
tronen gick över till en kusin från ätten Valois. Karl hade en liten dotter men en-
ligt Lex salica, som härstammar från 500-talet kunde inte kvinnor ärva tronen i 
Frankrike. Med Karl dog den gamla kungaätten Capet ut. Striden om den franska 
tronen var en del av Hundraårskriget, som rasade mellan 1337 och 1453.

Joanna av Bourbon
Joanna (1338–1378) var dotter till Peter I, hertig av Bourbon och Isabella av  Valois. 
Hon gifte sig med sin kusin Karl 1350 och blev drottning när mannen besteg tro-
nen som Karl V, kung av Frankrike.

De fick nio barn, men bara två uppnådde vuxen ålder. Joanna dog två dagar 
efter att hon fött en dotter 4 februari 1478. Dottern fick ett kort liv; hon giftes 
bort som åttaårig 1486 och dog 1488.107

Isabella av Valois
Isabella (1389–1409) var dotter till Karl VI, kung av Frankrike och Isabeau av 
Bayern. Vid sex års ålder blev hon drottning av England genom att hon gifte sig 
med den 29-årige Richard II av England. Hon blev änka år 1400 då Richard dog i 
fångenskap.

Isabella gifte om sig 1406 med sin kusin Karl, hertig av Orléans, som var 11 år. 
När hon var 19 år dog hon när hon födde sitt enda barn, en dotter. Karl gifte om 
sig två gånger, i sitt sista äktenskap fick han sonen Ludvig XII, kung av Frankrike. 

105 Cawley, Charles: Medieval Lands, CAPET. v4.4 Updated 13 November 2020.
106 Bouyer, Christian: Dictionnaire des reines de France. Paris 1992 ss 201–202.
107 Tuchman, Barbara W.: En Fjärran Spegel. Det stormiga 1300-talet. Stockholm 1994 s 304.
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Karl hade varit krigsfånge i England under åren 1415 till 1440 och skrev då över 
500 poem. Några av dem har tonsatts och framförs än idag.108 

Några exempel: Edward Elgar skrev musiken till Is she not passing fair? 1886 
och den har sedan spelats in både på grammofonskiva och CD. Claude Debussy 
komponerade ett körverk att sjungas a cappella med titeln Chansons de Charles 
d’Orléans mellan 1898 och 1909.

Beatrice av Navarra
Beatrice (1392–1415) var dotter till Charles III av Navarra och Eleanor av Kastiljen. 
Hon kallades också Beatrix d’Évreux och gifte sig 1406 med Jacques II, greve av 
La March.

De fick tre döttrar, varav två blev nunnor. Sannolikt dog Beatrice i samband 
med att hon födde en dotter 1415. Jacques gifte sedan om sig men fick inga barn i 
det äktenskapet. Han avsade sig sina titlar 1438 och blev franciskanermunk.

Agnès Sorel
Agnès Sorel (1422–1450) var den första officiellt erkända mätressen i Frankrike. 
Hon hade fött tre döttrar med Karl VII som far när hon plötsligt blev sjuk un-
der en resa till kungen. Både hon och det barn hon födde 9 februari 1450 dog. 
Ursprungligen troddes dödsorsaken vara dysenteri, men den franske rättsmedici-
naren Philippe Charlier föreslog 2005 att det rörde sig om kvicksilverförgiftning. 
Kvicksilver ingick i många kosmetika på den tiden. Även om Agnès som kunglig 
favorit hade många fiender vid hovet, inklusive kungens son och arvinge, går det 
inte att visa att det rör sig om ett mord.109

Catherine d’Armagnac
Catherine (1466–1487) var dotter till Jacques d’Armagnac, hertig av Nemours och 
Louise d’Anjou. Hon gifte sig 1484 med Jean II av Bourbon och dog i mars 1487 
när hon födde en son som dog efter 16 dagar. Jean gifte om sig samma år men dog 
redan 1488.110

Madeleine de La Tour d’Auvergne
Madeleine (1498–1519) var dotter till Jean III de La Tour och Jeanne av Bourbon. 
Hon är mest känd som mor till Katarina av Medici. Ett manuskript i Kungliga 
biblioteket i Den Haag spårar Madeleines syster Annes (och därmed också hen-
nes) förfäder tillbaka till Belle Moree, en dotter till en farao.111 

108 Works by Charles d’Orléans at Project Gutenberg.
109 https://phys.org/news/2012-05-forensic-sleuth-probes-fate-royal.html
110 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76026j/f327.
111 Den Haag, KB, 74 G 11.
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Madeleines vigsel 1518 med Lorenzo II de Medici tjänade som en bekräftelse 
på en överenskommelse mellan kungen av Frankrike och påven Leo X, Lorenzos 
farbror. Den innebar att påven lovade stöda kungens anspråk på Neapels tron och 
kungen erkände påvens överhöghet över den franska kyrkan. Madeleine dog snart 
efter att ha fött parets enda barn, den blivande drottning Katarina. Lorenzo dog 
kort därefter.

Eftersom Madeleine hade ärft sina föräldrars stora egendomar i Auvergne, 
Clermont, Berry, Castres och Louraguais övergick dessa till Katarina och därmed 
till den franska kronan.

Claude av Frankrike
Claude (1499–1524) var dotter till Ludvig XII, kung av Frankrike och Anne av 
Bretagne. Hon gifte sig 1514 med sin kusin Frans I, kung av Frankrike. De fick 
sju barn på 10 år, bland andra Henrik II, som gifte sig med Katarina av Medici. 
Claude dog 1524, förmodligen efter en förlossning eller ett missfall. Det finns 
också uppgifter att hon skulle ha dött av syfilis, smittad av Frans I.112

Eleonore av Fürstenberg
Eleonore (1523–1544) var dotter till Fredrik II av Fürstenberg och Anna von 
 Werdenberg. År 1538 gifte hon sig med Philip IV, greve av Hanau-Lichtenberg. 
Paret flyttade till Bouxwiller i nordöstra Frankrike. De fick fem barn; Eleonore 
dog när hon födde en dotter 1544.113

Claude, hertiginna av Lorraine
Claude (1547–1575) var dotter till Henrik II och Katarina av Medici och yngre sys-
ter till Elisabeth av Valois. Liksom nästan alla syskonen hade hon vissa kroppsliga 
defekter, hon var puckelryggig och hade klumpfot. Vid 11 år ålder gifte hon sig 
med Charles III, hertig av Lorraine. De fick nio barn. Claude dog 1575 när hon 
födde det nionde, en dotter. Det sades att hon dog på grund av att hon anlitat en 
gammal barnmorska, en fyllkaja, som hon hade större tilltro till än till alla andra.

Marie av Cleves
Marie (1553–1574) var dotter till Francis I av Cleves och Marguerite av Bourbon- 
Vendôme. 1572 gifte hon sig vid en calvinistisk ceremoni med Henri I av  Bourbon, 
prins av Condé. Vid Bartholomeimassakern ett par månader senare, 23–24  augusti, 
tvingades de vigas på nytt enligt katolsk ritual. Maken lämnade därefter hovet 
medan Marie stannade och höll fast vid katolisismen resten av sitt korta liv. Hon 

112 20 July 1524 – Death of Queen Claude of France in: theanneboleynfiles.com.
113 Zimmern, Froben Christoph von: Zimmerische Chronik. Vol 3 s 440 (digitaliserad).
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födde en dotter 1574 och dog i samband med det, sannolikt av lunginflamma-
tion.114

Gabrielle d’Estrées
Gabrielle (1573–1599) var älskarinna åt Henrik IV av Frankrike. Hon fick med 
honom fyra barn. Kungens äktenskap med Margareta av Valois, dotter till Hen-
rik II av Frankrike och Katarina av Medici var barnlöst och han avsåg att ansöka 
hos påven att det skulle upplösas så han kunde gifta sig med Gabrielle. Hon var 
så säker på att bli drottning att hon offentligt yttrade att bara Guds hand eller 
kungens död kunde förhindra det. Sannolikt hade han inte fått tillstånd till skils-
mässan, men problemet löstes när Gabrielle fick flera eklamptiska anfall och dog 
den 9 april 1599 när hon födde en son som var död.115

114 https://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1570.htm
115 Pitts, Vincent J.: Henri IV of France, His reign and age. Baltimore 2009 ss 224–225.

Figur 59. Gabrielle d’Estrées. Okänd konstnär. Château de Bussy-
Rabutin, allmän egendom.
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Marie de Bourbon
Marie (1605–1627) var dotter till Henri de Bourbon, hertig av Montpensier och 
Henriette Catherine de Joyeuse. Vid två års ålder förlovades hon med en bror till 
Ludvig XIII, men han dog när han var fyra år. Marie de Bourbon var den enda 
arvtagaren till föräldrarnas stora förmögenhet och därför attraktiv på äktenskaps-
marknaden. Hon gifte sig efter påtryckningar från kungen 1626 med Gaston som 
var en annan bror till kungen.

Gaston visade tydligt sin aversion mot bruden, men fick vid bröllopet hertig-
dömet Orléans som kompensation av kungen. I sin biografi över dottern skriver 
Vita Sackville-West ”A sadder wedding was never seen”.116

När Marie födde parets enda barn dottern Anne Marie Louise 29 maj 1627, 
assisterades hon av den berömda barnmorskan Louise Bourgeois. Dottern mådde 
bra och levde ända till 1693 och blev känd som la Grande Mademoiselle. Marie 
däremot injuknade i barnsängsfeber och dog den 4 juni. I obduktionsprotokollet, 
som undertecknades av tio läkare, framfördes att den olyckliga utgången delvis 
berodde på misstag av barnmorskan.117

116 Sackville-West, Vita: Daughter of France:The life of Anne Marie Louise d’Orléans, duchesse 
de Montpensier 1627–1693. London 1959 s 14.

117 Dunn, Peter M.: Louise Bourgeois (1563–1636): royal midwife of France. Arch Dis Child 
Fetal Neonatal. 2004 89 ss 185–187 (digitaliserad).

Figur 60. Marie de Bourbon. Oljemålning Beaubrun (atelier des frères), 
Versailles, allmän egendom.
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Claude av Lorraine
Claude (1612–1648) var dotter till Henrik II, hertig av Lorraine och Margerita 
Gonzaga. Hon gifte sig 1634 med sin kusin Nicholas II, hertig av Lorraine som 
inför vigseln fick avsäga sig sin titel som kardinal inom katolska kyrkan. Paret 
fick fem barn, de två sista tvillingar 1648, den ena tvillingen och Claude dog vid 
förlossningen.

Laura Mancini
Laura (1636–1657) var dotter till baron Lorenzo Mancini och Girolama Mazarini, 
syster till kardinal Jules Mazarin, Frankrikes mäktigaste man 

Laura flyttade till hovet i Paris och gifte sig 1651 med Louis de Bourbon och 
Vendôme och sonson till Henrik IV av Frankrike. Paret fick tre söner, Laura dog 
vid en förlossning 1657. Efter hustruns död blev Louis kardinal. Ingen av sönerna 
fick barn och hertigvärdigheten dog ut med den siste sonens död 1727.

Angélique de Scorailles
Angélique (1661–1681) härstammade från 
en gammal adelsfamilj i Auvergne och kom 
till Ludvig XIV:s hov 1678 som hovdam. 
Hon var mycket vacker men ”dum som en 
korg”.

Kungen fick snart ögonen på henne och 
överöste henne med presenter och hon in-
gick snart i den långa raden av kungliga 
älskarinnor. Den 40-årige kungen kände 
sig plötsligt ung igen. I januari 1680 födde 
Angélique en dödfödd gosse. Vid hovet sa-
des att hon blivit sårad i kungens tjänst. Han 
förlorade intresset för henne, men gav henne 
titeln hertiginna av Fontanges och en pen-
sion på 80 000 livres vilket var hans vanliga 
sätt att avsluta en kärleksaffär.

Året därefter blev hon sjuk i feber och 
avled 28 juni 1681 efter att ha fött en dödfödd flicka i mars. Kungen uttryckte en 
önskan om att ingen obduktion skulle göras, men på familjens uttryckliga begäran 
obducerades hon av sex läkare. Man fann att lungorna var fulla av var. Det gick 
rykten om att hon skulle ha förgiftats, men några bevis för detta fanns inte. Den 
slutsats som drogs var att sjukdomen uppkommit som komplikation till förloss-
ningen i mars.118

118 Fraser, Antonia: Ludvig XIV och kärleken. Översättning Margareta Eklöf. Stockholm 2008 
ss 156–173.

Figur 61. Angélique de de Scorailles. 
Okänd konstnär. Centre des monuments 
nationaux, allmän egendom.
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Louise Françoise Angélique Le Tellier
Louise Françoise Angélique Le Tellier (1700–1719) gifte sig 4 januari 1718 med 
Emmanuel Théodose de La Tour d’Auvergne, hertig av Bouillon. De fick en son 
2 juli 1719; modern dog en vecka senare.

Anne Marie Christine de Simiane
Anne Marie Christine (1683–1722) var dotter till François Louis Claude de 
 Simiane och Anne Thérèse de Simiane. Hon gifte sig 26 maj 1720 med Emmanuel 
 Théodore de La Tour d’Auvergne, hertig av Bouillon. Han hade varit gift två 
gånger tidigare, hans andra hustru Louise Françoise Angélique Le Tellier dog vid 
barnsbörd 1719. Anne Marie dog 1722 när hon födde dottern Anne Marie Louise 
de La Tour d’Auvergne, som själv dog vid en förlossning. Emmanuel Théodore 
gifte sig sedan en fjärde gång 1725.

Émilie du Châtelet
Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, la Marquise du Châtelet (1706–1749) 
var dotter till Louis Nicolas le Tonnelier de Breteuil, som hade en hög position 
vid Ludvig XIV:s hov som introduktör av främmande ambassadörer. Hennes far 
upptäckte tidigt att hon var mycket begåvad och gav henne en god utbildning, 
inte bara i latin, grekiska, italienska, engelska och tyska utan även i matematik, 
logik och andra vetenskaper.

1725 gifte hon sig med militären Marquis Florent-Claude du Chastellet, och 
hon blev därmed Marquise du Chastellet (stavningen ändrades på förslag av 
 Voltaire till Châtelet).

Förbindelsen var ett arrangerat konvenansäktenskap och sedan hon fött tre 
barn enades makarna om att leva separata liv. Émilie återupptog sina vetenskap-
liga studier och börjde samarbeta med Voltaire. De levde tidvis tillsammans. Hon 
började nu översätta och kommentera böcker inom fysik och filosofi. Hennes 
mest kända översättning slutförde hon 1749, samma år som hon dog. Det gällde 
Newtons Principia från 1687, den kom ut postumt 1756 och betraktas fortfarande 
som den franska standardöversättningen.

I Dissertation sur la nature et la propagation du feu (1738) beskriver hon strål-
ningen från eld och förutspår det som idag kallas infraröd strålning. I Institu-
tions de Physique [Lektioner i fysik] som gavs ut 1740 förklarar hon doktriner av 
 Descartes, Leibniz och Newton för sin 13-årige son. Hon översatte också  bibeln 
och skrev en avhandling om lycka (Principes mathématiques de la philosophie 
 naturelle par feue Madame la Marquise du Châtelet [digitaliserad], Examen de 
la Genèse, Examen des Livres du Nouveau Testament och Discours sur le bonheur 
[digitaliserad]).

Émilie var redan under sin livstid hyllad och respekterad för sina vetenskapliga 
arbeten. Efter hennes död har en krater på Venus uppkallats efter henne och 
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 sedan 2016 delar la Société Française de Physique ut Le Prix Emilie du Châtelet; ett 
årligt pris till en fysiker för framstående forskning.

I maj 1748 inledde Émilie du Châtelet en kärleksaffär med poeten Jean François 
de Saint-Lambert och blev gravid. I ett brev till en vän skrev hon att hon befarade 
att hon inte skulle överleva förlossningen. Den 4 september 1749 födde hon en 
dotter och dog sex dagar senare, sannolikt av en blodpropp i lungan.119

Anne Marie Louise de La Tour d’Auvergne
Anne Marie Louise (1722–1739) var dotter till Emmanuel Théodose de La Tour 
d’Auvergne, hertig av Bouillon och Anne Marie Christiane de Simiane. Vid 12 
års ålder gifte hon sig med Charles de Rohan, hertig av Rohan-Rohan. De fick en 
dotter 1737 och en son 1739, men modern dog vid den förlossningen. Charles gifte 
om sig 1741 med Anne Thérèse av Savojen.

119 Project Vox, Duke University. http://projectvox.library.duke.edu/content/du-ch%C3% 
A2telet-1706-1749.

Figur 62. Försättsbladet till Voltaires  
Eléments de la philosophie de Newton  
från 1738 där Émilie du Châtelet avbildas 
som Voltaires musa som speglar Newtons 
himmelska insikt ner på Voltaire.
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Anne Thérèse av Savojen
Anne Thérèse (1717–1745) var dotter till Victor Amadeus av Savojen och  Maria 
Vittoria Francesca. Anne Thérèse och Charles de Rohan fick en dotter 1743 
 Victoire Armande Josèphe de Rohan. Vid nästa förlossning den 5 april 1745 dog 
mor och barn. Charles hade således förlorat två hustrur i barnsäng, men han gifte 
om sig en tredje gång redan i december 1745. Dottern Victoire blev guvernant åt 
Ludvig XVI:s barn.

Marie Louise Élisabeth av Orléans
Marie Louise Élisabeth (1695–1719), känd som Joufflotte, var dotter till Filip II, 
hertig av Orléans och Françoise-Marie av Bourbon. Fadern var regent i Frankrike 
1715–1723 när Ludvig XV var omyndig. Hon gifte sig 1710 med Charles, hertig av 
Berry. Nu inleddes en lång rad av graviditeter. Fader till de tre första barnen var 
maken Charles. Sedan han omkommit i en jaktolycka 5 maj 1714 inträdde andra 
män som fäder.

Juli 1711, dödfödd flicka. 
Mars 1713, pojke som levde tre månader. 
Juni 1714, flicka som levde ett par dagar. 
Februari 1716, flicka som levde ett par dagar. 
Juli 1717, en flicka som levde och blev nunna. 
1718 missfall. 
April 1719, dödfödd flicka.

Figur 63. Victoire de Rohan som 
 guvernant åt kungabarnen. Målning av 
Pierre Thomas Le Clerc, Bibliothèque 
nationale de France, allmän egendom.
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Louise Élisabeth var mot slutet av sitt liv enormt svullen och hade svåra smärtor 
av gikt. Hon dog 21 juli 1719. Obduktionen visade att hon var gravid igen med ett 
litet foster. Eftersom hon stod nära kungahuset gick det många rykten om hennes 
leverne. Voltaire spärrades in i Bastiljen sedan han i maj 1717 sagt att det barn her-
tiginnan väntade hade hennes egen far som upphovsman. Även om hon försökte 
dölja sina graviditeter gick det många rykten om henne. Kungars och prinsars 
vidlyftiga sexuella leverne var accepterat av allmänheten; hennes far hade många 
utomäktenskapliga barn med minst fyra kvinnor men för kvinnor gällde andra 
normer.120

120 Barthélémy, Édouard Marie de (ed.): Gazette de la Régence. 1715–1719, Paris, 1887 ss 68, 
175–176, 180, 192, 196 och 289.

Figur 64. Louise Élisabeth. Kopia av en målning av Pierre 
Gobert. Versaille, allmän egendom.
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Auguste av Baden-Baden
Auguste (1704–1726) var dotter till Ludvig Wilhelm, markgreve av Baden-Baden 
och Sibylle av Sachsen-Lauenburg. Hon gifte sig 1724 med Louis, hertig av Or-
léans, dotterson till Ludvig XIV och bror till Joufflotte och Louise Diane av 
Orléans. Hon dog 1726 efter att ha fött parets andra barn. Louis gifte aldrig om 
sig utan drog sig tillbaka till Abbaye Sainte-Geneviève i Paris. Han kallades Louis 
le Génovéfain (från latinets Genovefa: Geneviève som tillhör Augustinerorden). 
Sainte Geneviève är Paris skyddshelgon. När han dog 1752, 48 år gammal, ansågs 
han ha förlorat det mesta av förståndet.121

121 Narbonne, Pierre: Journal des règnes de Louis XIV et Louis XV (1701–1744). Paris 1866 
s 110.

Figur 65. Auguste av Baden-Baden. Målning av Alexis Simon 
Belle. Château de Saint-Cloud, allmän egendom.
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Louise Diane av Orléans
Louise Diane med titeln Mademoiselle de Chartres (1716–1736) var den yngsta 
dottern till Filip II, hertig av Orléans och Françoise-Marie av Bourbon och syster 
till Marie Louise Élisabeth av Orléans. Hon gifte sig 1732 med Louis François, 
prins av Conti. De fick en son 1734 men sedan dog hon 1736 när hon födde ett 
dödfött barn. Mannen gifte aldrig om sig och sonen var den siste prinsen av 
 Conti.122

122 https://sv.findagrave.com/memorial/84800612/louise-diane-d_orl_ans.

Figur 66. Louise Diane och Louis François vid bröllopet i Versailles 
1732. Gravyr av okänd konstnär, Bibliothèque nationale de France, 
allmän egendom.
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Pauline Félicité de Mailly-Nesle
Pauline Félicité (1712–1741) var dotter till Louis de Mailly och Armande Félice de 
La Porte Mazarin. Hon var den andra av de fem systrarna de Mailly-Nesle; fyra av 
dem blev älskarinnor åt Ludvig XV.

Genom sin äldsta syster, som var maîtresse en titre åt kungen, introducerades 
hon vid hovet. Kungen arrangerade så att hon gifte sig med adelsmannen Jean 
Baptiste Félix Hubert de Vintimille som lovade att inte lägga sig i hennes förhål-
lande med kungen utan snabbt lämnade Paris efter vigeln.

Pauline Félicité blev snart gravid men dog av kramper 1741 när hon födde 
en son som var så lik sin far att han kallades Demi-Louis ”Lille Ludvig”. Han 
riktiga namn var Charles de Vintimille och efter moderns död växte han upp 
hos sin legitime far i Savigny-sur-Orge. Kungen visade aldrig något intresse för 
honom.123, 124

Maria Teresa Felicitas d’Este
Maria Teresa Felicitas (1726–1754) var dotter till Francesco III, hertig av Modena 
och prinsessan Charlotte Aglaé av Orléans. År 1744 gifte hon sig med Louis Jean 
Marie, hertig av Penthièvre. På tio år fick de sju barn, men bara två levde till 
vuxen ålder. Vid den sista förlossningen 1754 dog Maria Teresa Felicitas och bar-
net. Hennes mor försökte arrangera ett äktenskap mellan den mycket förmögne 
änklingen och en syster till Maria men han gifte aldrig om sig.125

Victoria av Sachsen-Coburg och Gotha
Victoria (1822–1857) var dotter till prins Ferdi-
nand av Sachsen-Coburg och Gotha och prinses-
san Mária Antónia von Koháry. Hon var kusin 
både till drottning Victoria, som hon var mycket 
god vän med och maken prins Albert, som hon 
varit lekkamrat med i barndomen.

År 1840 gifte hon sig med Louis, hertig av Ne-
mours, son till kung Ludvig Filip. Efter revolutio-
nen i Frankrike 1848 gick familjen i exil i England. 
De fick fyra barn; Victoria dog 10 november 1857, 
två veckor efter att hon fött en dotter.

123 Herman, Eleanor: Kungliga älskarinnor: 500 år av makt, sex och och rivalitet. Översättning 
Margareta Eklöf. Stockholm 2005.

124 Algrant, Christine Pevitt: Madame de Pompadour: Mistress of France. New York 2002 s 27.
125 https://sv.findagrave.com/memorial/84821849/maria_teresa-felicitas-d%27este.

Figur 67. Victoria av Sachsen-Coburg och Gotha. Emalj på koppar 
av William Ross efter en målning av William Essex. Tavlan är en 
gåva av drottning Victoria till Albert. The Royal Collection trust.
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Italien

Sibylla av Burgund
Sibylla (1126–1150) var dotter till hertig Hugh II av Burgund och Felicia-Matilda 
av Mayenne. År 1150 gifte hon sig med kung Roger II av Sicilien. Den 29 augusti 
samma år dog hon av komplikationer när hon födde ett dött barn.126

Yolande Palaiologina
Yolande (1318–1342) var dotter till Theodore I, markis av Montferrat, och Argen-
tina Spinola, en adelsdam från Genua. Hon gifte sig 1330 med Aimone, greve av 
Savojen.

När hon fortfarande efter fyra år inte blivit gravid vallfärdade hon till Jungfru 
Marias skrin i Bourg-en-Bress, som var känt för att hjälpa ofruktsamma. Det 
hjälpte också, hon blev gravid och födde en son 1334 som sedan efterträdde fa-
dern. Hon återvände sedan till Bourg-en-Bress varefter hon födde en dotter 1336. 
Hon fick sedan ytterligare tre barn men dog när hon födde en son 1342. Bara de 
två första barnen levde till vuxen ålder.127

Isabella av Frankrike
Isabella (1348–1372) var dotter till John II, kung av Frankrike och Bonne av Bay-
ern. År 1360 gifte hon sig med Gian Galeazzo Visconti, senare hertig av Milano. 
De fick fyra barn men endast en dotter levde till vuxen ålder; Isabella dog när hon 
födde en son 1372.128 Åtta år efter Isabellas död gifte maken om sig med en kusin 
och fick en son, som efterträdde honom som hertig av Milano.

126 Houben, Hubert: Roger II of Sicily: Ruler between East and West. Cambridge 2002 s 96.
127 Cartwright, Julia: Beatrice d’Este, Duchess of Milan, 1475–1497: A Study of the Renaissance. 

London 1903 s 304.
128 Gamberini, Andrea: Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano. Dizionario Biografico degli 

Italiani, volume 54 (2000). Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana. Accessed May 2020.
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Anne av Savojen
Anne (1455–1480) var dotter till Amadeus IX av Savojen och Yolande av Frank-
rike. 1478 gifte hon sig med den blivande kung Frederick IV av Neapel. De fick 
en dotter 1480 men Anne dog vid förlossningen.129

Beatrice d’Este
Beatrice (1474–1497) var dotter till Ercole I 
d’Este och Eleonora av Aragonien. För att 
stärka banden mellan två av de mäktigaste fa-
miljerna i Italien förmäldes Beatrice 1491 med 
Ludovico Sforza.

Hon hade redan fött två barn när hon en-
dast 21 år gammal dog 1497 några timmar efter 
att hon födde det tredje, som var dödfött.130

Anna Maria Sforza
Anna Maria (1473–1497) var dotter till hertigen av Milano Galeazzo Maria Sforza 
och hans andra hustru Bona av Savojen. När hon var ett år gammal förlovades hon 
med Beatrices bror Alfonso I d’Este som var ett år, men bröllopet ägde inte rum 
förrän 1491. Anna Maria vägrade att låta fullborda äktenskapet, hon klädde sig 
som en man, föredrog kvinnligt sällskap och tillbringade varje natt med en liten 
svart slav. Först efter sex års äktenskap blev hon gravid men dog vid förlossningen 
30 november 1497.

129 Charles Cawley, Medieval Lands, Dukes of Savoy. https://fmg.ac/Projects/MedLands/ 
SAVOY.htm#_Toc27490241.

130 Cartwright, Julia: Isabella d’Este, marchioness of Mantua 1474–1539. A study of the renais-
sance. London 1915 s 72.

Figur 68. Byst av Beatrice d’Este. 
Skulptör Giovanni Cristoforo 
Romano, omkring 1490.
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Lucrezia Borgia
Lucrezia (1480–1519) var dotter till kardinalen Rodrigo de Borgia, senare påve 
under namnet Alexander VI, och en av hans många älskarinnor, Vannozza dei 
Cattanei.

Lucrezia Borgia, hennes far påven och övriga i släkten Borgia var centralgestal-
ter i ett otal intriger, lönnmord och kärleksaffärer som utspelades under hennes 
liv. Hon har varit föremål för många biografier, teaterpjäser och operor och under 
1900-talet även filmer.

Hennes första äktenskap annullerades sedan maken tvingats skriva under ett 
dokument att det inte fullbordats på grund av att han var impotent, hennes andra 
man mördades. Hon gifte sedan om sig 1502 med Alfonso I d’Este, änkling efter 
Anna Maria Sforza. Båda parterna hade emellertid kärleksaffärer vid sidan av. 
Efter en lång rad av missfall och komplicerade graviditeter dog Lucrezia Borgia 
1519, tio dagar efter att hon fött sitt tionde barn.131

131 Bellonci, Maria: Lucrezia Borgia. Översättning Ulla Ekeroth-Landgren. Stockholm 1944.

Figur 69. Lucrezia Borgia. Porträtt tillskrivet Dosso Dossi, omkring 
1519. National Gallery of Victoria, Australien, allmän egendom.
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Maria Caterina Farnese
Maria Caterina (1615–1646) var dotter 
till Ranuccio I Farnese, hertig av Parma 
och Margherita Aldobrandini. Hon gif-
te sig 1631 med Francesco I d’Este, vars 
mor Isabella av Savojen dött i barnsäng. 
De fick nio barn; Maria Caterina dog i 
juli 1646 när hon födde en son som dog 
som spädbarn.132

Vittoria Farnese
Vittoria (1618–1649) var yngre syster 
till Maria Caterina. Hon gifte sig 1648 
med Francesco I d’Este, änkling efter 
hennes syster. Vittoria dog 1649 när 
hon födde parets enda barn, en dotter 
som levde i sju år. Maken gifte om sig 
en tredje gång 1654.

132 https://amp.en.google-info.org/index.php/27753913/1/maria-caterina-farnese.html.

Figur 71. Vittoria Farnese. Målning av 
Justus Sustermans, allmän egendom.

Figur 70. Maria Farnese. Porträtt 
av Justus Suttermans. Palazzo dei 
Musei, Modena, allmän egendom.
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Margaret Yolande av Savojen

Margaret Yolande (1635–1663) var 
dotter till Victor Amadeus I, hertig 
av Savojen och Christine Marie av 
Frankrike, dotter till kung Henrik 
IV. Hon var föremål för flera äkten-
skapsförhandlingar som gick om in-
tet och var därför 25 år gammal när 
hon 1660 gifte sig med Ranuccio II , 
hertig av Parma. Av deras två barn 
var det första dödfött, det andra dog 
dagen efter att det fötts. Modern 
dog vid förlossningen och maken 
gifte om sig med Isabella d’Este.

Isabella d’Este
Isabella (1635–1666) var dotter till 
Francesco I d’Este och Maria Cate-
rina Farnese. År 1663 gifte hon sig 
med sin kusin Ranuccio II Farnese. 
Paret fick tre barn, men Isabella dog 
när hon födde det tredje barnet, en 
son 1666. Ranuccio gifte sig 1668 
med en syster till Isabella och fick 
med henne nio barn, varav sex dog 
i späd ålder, de två yngsta sönerna 
efterträdde honom som hertig av 
Parma men avled utan legitima arv-
tagare. Den grenen av dynastin dog 
därmed ut 1732.

Figur 72. Margaret Yolande. 
Porträtt av okänd konstnär.

Figur 73. Isabella d’Este. Porträtt  
av Frans Denys. Galleria nazionale 
di Parma, allmän egendom.
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Charlotte av Braunschweig-Lüneburg
Charlotte (1671–1710) var  dotter till 
Johann Frederick, hertig av Braun-
schweig-Lüneburg och prinsessan Be-
nedicta Henrietta. Hon gifte sig 1696 
med Rinaldo d’Este, hertig av Modena. 
De fick sju barn, vid den sista förloss-
ningen i september 1710 dog mor och 
barn.

Anne Christine av Sulzbach
Anne Christine (1704–1723) var dotter 
till Theodore Eustace av Sulzbach och 
Eleonore av Hessen-Rheinfels-Roten-
burg. Hon gifte sig 1722 med kungen av 
Sardinen Charles Emmanuel III. Året 
efter dog hon när hon födde en son som 
endast levde i två år. Charles Emma-
nuel gifte om sig två gånger, alla hans 
tre gemål dog innan de fyllt 30 år.

Figur 74. Charlotte av Braunschweig- 
Lüneburg i teaterkostym. Konstnär Antoine  
 Trouvain. Das Herzog Anton Ulrich-Museum  
Braunschweig, allmän egendom.

Figur 75. Anne Christine av Sulzbach. 
 Porträtt tillskrivet Giovanni Panealbo. 
 Reggia di Venaria Reale, allmän egendom.



113

Elisabeth Therese av Lorraine
Elisabeth Therese (1711–1741) var dotter 
till Leopold Joseph av Lorraine och Élisa-
beth Charlotte av Orléans. Hon gifte sig 
1737 med kungen av Sardinen Charles Em-
manuel III i hans tredje äktenskap och dog 
1741 av barnsängsfeber efter att ha fött sitt 
tredje barn.133

Luisa av Neapel och Sicilien
Luisa (1773–1802) var dotter till den blivande kungen Ferdinand I av De Bägge 
Sicilierna och Maria Carolina av Österrike. Hennes moster var Marie Antoinette, 
drottning av Frankrike, som avrättades 1792. 1790 gifte hon sig med sin dubbel-
kusin ärkehertig Ferdinand av Österrike, senare storhertig av Toscana. De fick sex 
barn; Luisa dog 1802 när hon födde en son som var dödfödd.

133 Bégin, Émile-Auguste-Nicolas-Jules: Histoire des duchés de Lorraine et de Bar, Paris 1833 
vol 2 ss 270–271 (digitaliserad).

Figur 76. Elisabeth Therese av Lorraine. 
Målning av Giovanni Panealbo. Reggia di 
Venaria Reale, allmän egendom.
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Charlotte Napoléone Bonaparte
Charlotte Napoléone Bonaparte (1802–1839) var dotter till Joseph Bonaparte, 
äldre bror till kejsaren och Julie Clary, syster till kejsarens första kärlek. Fadern, 
som utsetts till kung i Spanien, abdikerade och emigrerade till Amerika 1815 då 
kejsaren avsatts. I sitt testamente hade kejsaren angivit att Charlotte skulle gifta 
sig med en kusin för att behålla förmögenheten inom familjen. Hon gifte sig 
också 1826 med sin kusin Napoléon-Louis Bonaparte, men han dog 1831 utan att 
efterlämna några barn.

Charlotte hade tidigt tagit lektioner i teckning och målning och anses vara 
mycket begåvad. Efter makens död levde hon tillsammans med modern i Florens. 
En av hennes lärare blev förälskad i henne men när kärleken inte var besvarad be-
gick han självmord. En annan lärare var den polske greven Stanislaw Potocki, som 
hon inledde en kärleksaffär med. När hon blev gravid begav hon sig till Rom för 
att inte modern och hennes vänner i Florens skulle upptäcka att hon var gravid. 
Hon bodde en tid där hos sin syster Zénaïde, men när förlossningen närmade sig 
begav hon sig med sin läkare sjövägen till Genua. En storm tvingade dem emel-
lertid att gå i land i Livorno och resa vidare till lands med en kalesch. Färden var 
mycket skumpig och Charlotte började blöda. De tvingades stanna i den lilla 
staden Sarzana i provinsen La Spezia i Ligurien. Där utfördes en kejsarsnitt men 
livet gick inte att rädda, både mor och barn dog den 2 mars 1838. Hennes föräldrar 
fick aldrig veta den riktiga dödsorsaken, utan i brev till dem skrevs att hon dött 
av brustet pulsåderbråck.134

134 Didier, Eugène Lemoine: The Life and Letters of Madame Bonaparte. New York, 1879 s 188.

Figur 77. Systrarna Zénaïde och 
Charlotte Bonaparte. Målning av 
Jacques-Louis David. J. Paul Getty 
Museum, allmän egendom.
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Maria Cristina av Savojen
Maria Cristina (1812–1836) var dotter till kung Victor Emmanuel I av Sardinien 
och ärkehertiginnan Maria Theresa av Österrike-Este. 1832 gifte hon sig med Fer-
dinand II av De Bägge Sicilierna. Hon dog 1836, fem dagar efter hon fött sitt enda 
barn, den blivande Francesco II av De Bägge Sicilierna, som var kung från 1859 
tills landet uppgick i det nya kungadömet Italien 1861.135

På grund av under som uppges ha skett genom henne saligförklarades hon 2013 
av påven:

Vatican City, 3 May 2013 (VIS) - Yesterday afternoon, 2 May, the Holy Father 
received in audience Cardinal Angelo Amato, S.D.B., prefect of the Congregation 
for the Causes of Saints, and authorized the promulgation of decrees concerning 
the following causes: 
MIRACLES, attributable to the intercession of: 
Venerable Servant of God Maria Cristina of Savoy, Italian, Queen of the Two 
Sicilies (1812–1836).136

135 https://wikizero.com/sv/Maria_Kristina_av_Savojen.
136 Vatican Information Service press release, 3 May 2013.

Figur 78. Maria Cristina av Savojen. Okänd konstnär, 
allmän egendom.
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Anna av Sachsen
Anna (1836–1859) var dotter till Johann av Sachsen och Amalie Auguste av 
 Bayern. Hon gifte sig 1856 med den blivande ärkehertigen av Toscana Ferdinand 
IV. De fick en dotter, som levde till vuxen ålder och en dödfödd flicka 1859, då 
modern också dog.

María de las Mercedes
María (1860–1878) var dotter till Antoine 
d’Orléans och Luisa Fernanda av Spanien. 
Hon gifte sig 23 januari 1878 med Alfonso 
XII, kung av Spanien. I juni kungjordes 
det att drottningen väntade barn, men hon 
fick ett missfall och avled sedan 26 juni 
1878 av tyfus.137 Året efter gifte  Alfonso 
om sig med en österrikisk ärkehertiginna 
och fick med henne två döttrar och en son 
som efterträdde honom som kung.

Maria-Pia av Bourbon-De Bägge Sicilierna
Maria-Pia (1849–1882) var dotter till Ferdinand av De Bägge Sicilierna och Maria 
Theresa av Österrike. Hon gifte sig 1869 med Robert I av Parma. De fick 12 barn, 
varav sex var sinnessjuka. Äldsta dottern Maria Luisa gifte sig med den blivande 
tsaren av Bulgarien.

Maria-Pia dog 1882 när hon födde det tolfte barnet, som var dödfött.138 Maken 
Robert gifte om sig och fick ytterligare 12 barn, inget av dessa var mentalsjuk.

137 ”02 Nov 1878 - The Death of the Young Queen of Spain. - Trove”. Nla.gov.au. Retrieved 
6 July 2018.

138 Darryl Lundy: Maria Pia della Grazia di Borbone, Principessa delle Due Sicilie. ThePeerage.
com.

Figur 79. María de las Mercedes. 
Porträtt cirka 1875. The Royal 
 Collection trust, allmän egendom.
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Portugal

Dulce av Aragonien
Dulce (1160–1198) var den äldsta dottern till Ramon Bergenger IV, greve av 
 Barcelona och Petronila av Aragonien. Hon gifte sig 1174 med den blivande kung 
 Sancho I av Portugal. De fick 11 barn varav nio levde till vuxen ålder. Tre av dött-
rarna saligförklarades av påven på 1700-talet.

År 1198 födde hon tvillingdöttrar (den ena, Berengaria, gifte sig med Valdemar 
II av Danmark) men Dulce avled snart därefter, möjligen av pest.

Constanza Manuel
Constanza (död 1345) var dotter till Don Juan Manuel och Constance av  Aragonien. 
Hon gifte sig 1340 med Peter I av Portugal, även kallad O Cruel, den grymme. När 
Constanza kom till hovet i Lissabon följdes hon av en hovdam som hette Inêz de 
Castro. Peter inledde genast en kärleksaffär med Inêz som varade flera år efter 
Constanzas död. Constanza fick tre barn med Peter men dog 1345 när hon födde 
den blivande kung Ferdinand I.

Isabella av Asturien
Isabella (1470–1498) var dotter till Ferdinand II av Aragonien och Isabella I av 
Kastiljen. Hon var således syster till Henrik VIII:s första gemål Katarina av 
 Aragonien.

Isabella var först gift med prins Alfonso av Portugal, men denne omkom i en 
ridolycka redan efter ett år. Han var då endast 16 år gammal. Hon var förkros-
sad över olyckan och var övertygad om att den berodde på Guds vrede över att 
 Portugal hade givit en fristad åt judarna när de fördrivits från Spanien. Hon fas-
tade och gisslade sig själv för att blidka Gud.

År 1497 gifte hon om sig med Manuel I av Portugal på villkor att han skulle för-
driva alla judar som inte konverterade till kristendomen. I augusti 1498 dog hon 
ett par timmar efter att ha fött sitt enda barn, en son som dog år 1500. Möjligen 
kan hennes nitiska fastande ha försvagat henne. På egen begäran begravdes hon 
klädd som en nunna.
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Maria av Aragonien
Maria (1482–1517) var Isabellas yngre syster, Hon gifte sig med änklingen Manuel 
I av Portugal i oktober 1500. Därefter var hon nästan ständigt gravid och födde 
sammanlagt tio barn. Efter den sista förlossningen 1516 var hon utmattad och 
även mentalt förvirrad innan hon dog i mars 1517. Två av hennes döttrar, Isabella 
och Beatrice, dog också vid förlossningar.

Figur 80. Karl V och Isabella av Portugal. Kopia av Rubens efter ett original av Tizian. 
Palacio de Liria, allmän egendom.

Isabella av Portugal
Isabella (1503–1539) var dotter till Manuel I av Portugal och hans andra hustru 
Maria av Aragonien. Efter att ha fått påvens dispens för att få ingå äktenskap med 
sin kusin gifte hon sig 1526 med Karl V av Spanien. Paret fick sju barn, den enda 
överlevande sonen var Filip II. År 1539 insjuknande hon i feber under en gravi-
ditet och födde ett dödfött barn. Hon dog själv två veckor efter förlossningen.139

Beatrice av Portugal
Beatrice (1504–1538) var dotter till  Manuel I och Maria av Aragonien. 1521 gifte 
hon sig med Karl III, hertig av Savojen. Paret fick nio barn, men bara en son levde 
till vuxen ålder och ärvde hertigdömet. Beatrice dog en månad efter att ha fött 
en son som dog samma dag, den 8 januari 1538.

139 Liss, Peggy: Isabel the Queen. New York 1992 s 325.
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Maria Manuela
Maria Manuela (1527–1545) var dotter till 
kung Johan III av Portugal och Catherine av 
Österrike. Maria gifte sig 1543 med sin kusin 
Filip II av Spanien och fick med honom sonen 
Carlos (1545–1568), som var mentalsjuk. Hon 
dog fyra dagar efter förlossningen på grund 
av blödningar. Filip gifte sedan om sig med 
Maria I av England (Maria den blodiga).

Mariana Victoria
Mariana Victoria (1768–1788) var dotter till drottning Maria I av Portugal och 
infante Pedro av Portugal. Hon gifte sig 1785 med moderns kusin Gabriel av Spa-
nien. De fick tre barn men endast den äldste sonen levde till vuxen ålder. Båda 
makarna fick smittkoppor i oktober 1788 och dog, Mariana efter att ha fött en 
son som dog en vecka senare.

Maria Isabel av Braganza
Maria Isabel (1797–1818) var dotter till Johan VI av Portugal och Carlota  Joaquina 
av Spanien. Hon gifte sig 1816 med sin morbror kung Ferdinand VII av Spanien. 
Den 21 augusti 1817 födde hon en dotter, som dog efter fyra månader.

Maria Isabel blev snart gravid igen men förlossningen blev mycket komplice-
rad. Barnet låg i sätesbjudning och läkarna fann att det var dött. Modern slutade 
andas och man trodde att även hon dött och började därför skära i henne för att få 
ut barnet. Då började hon skrika av smärta och blödde rikligt varefter hon snart 
dog den 26 december 1818.

Hon var mycket konstintresserad och samlade en mängd föremål som bildade 
grunden till Pradomuseet, som invigdes ett år efter hennes död.

Ferdinand gifte om sig 1819, men fick inga barn i det äktenskapet. År 1829 gifte 
han åter om sig, även den gången med en systerdotter och fick med henne två 

Figur 81. Maria Manuela av Portugal. 
Porträtt av Antonis Mor. Museo del 

Prado, allmän egendom.
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döttrar som levde till vuxen ålder. Hans äldsta dotter efterträdde honom som re-
gent, men hon erkändes inte av sin farbror Carlos, vilket utlöste det tronföljdskrig 
som kallats Carlistupproret.

Figur 82. Maria Isabel med Pradomuseet i bakgrunden. Postum målning av 
Bernardo López Piquer från 1829. Museo del Prado, allmän egendom.
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Maria Leopoldine av Österrike
Maria Leopoldine (1787–1826) var dotter till kejsare Frans II av det Heliga ro-
merska riket och Maria Theresa av Neapel och Sicilien. Hon gifte sig med Pedro, 
kronprins av Portugal och Brasilien. Sedan Brasilien 1822 förklarat sig självstän-
digt från Portugal blev han kejsare i Brasilien. En kort tid var paret också kung 
och drottning av Portugal innan de abdikerade till förmån för dottern Maria da 
Glória. Maria Leopoldine fick sju barn, hon dog efter ett missfall i december 
1826.140

140 https://www.habsburger.net/en/persons/habsburg/leopoldine.

Figur 83. Maria Leopoldine. Oljemålning av Joseph Kreutzinger 1815. 
Schönbrunn, allmän egendom.
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Maria II da Glória drottning av Portugal
Maria da Glória (1819–1853) var dotter till Pedro I av Brasilien och Maria 
 Leopoldine. Hon gifte sig 1836 med prins Ferdinand av Sachsen-Coburg och 
 Gotha som fick titeln kung efter första barnets födelse.

Maria födde 12 barn. Redan från det första barnets födelse 1837 hade hon 
mycket besvärliga förlossningar, sannolikt beroende på att bäckenet var trångt. 
Den tredje förlossningen 1840, till exempel, varade i 32 timmar; det barnet var 
dödfött. När drottningen var 25 år och fick sitt femte barn hade hon också bör-
jat bli fet och få hjärtbesvär, vilken ytterligare försvårade förlossningarna. När 
 läkarna varnade henne för riskerna med flera graviditeter svarade hon: ”Om jag 
dör, dör jag på min post”.

Den 15 november 1853 började Marias tolfte och sista förlossning. Efter 11 tim-
mars värkarbete beslöt de fem läkare som assisterade henna att förlösa med tång 
eftersom förlossningen inte längre skred framåt. Tångextraktionen tog över en 
timme. Maria dog vid förlossningen och barnet, en pojke en timme senare.

Elisabeth av Thurn och Taxis
Elisabeth (1860–1881) var dotter till Maximilian Anton Lamoral, prins av Thurn 
och Taxis och Helena av Bayern. Hon gifte sig 1877 med tronpretendenten  Miguel, 
hertig av Braganza.

Redan 1878, när hon fick sitt första barn, visade hon tecken på att vara sjuk och 
hon avled kort efter sitt tredje barn 1881. Sannolikt hade sjukdomen och döden 
ingenting med graviditeterna eller förlossningen att göra.

Figur 84. Drottning Maria II av Portugal. 
Oljemålning av Ferdinand Krumholz 1846. 
Palácio da Ajuda, allmän egendom.
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Belarus (Vitryssland)

Sophia Olelkovich
Sophia (1585–1612) var dotter till prins Yuri Semenovich som dog när Sophia var 
ett år. Modern, var namn är okänt, dog samma år som Sophia föddes. Sophia gifte 
sig år 1600 med Janusz Radziwill, prins av Nesvizh. Sophia var en djupt troende 
ortodox medan Janusz var kalvinist. Innan de gifte sig sökte de om tillstånd till 
gifte över religionsgränserna hos påven, vilket ledde till överläggningar mellan 
honom och patriarken i Konstantinopel och de fick till sist lov att gifta sig. So-
phia dog i barnsbörd 1612. Hon var mycket from och helgonförklarades av den 
ortodoxa kyrkan 1983.

Figur 85. Sophia Olelkovich, Sankta Sophia i Heliga 
Andens katedral i Minsk.
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Polen

Jadwiga
Jadwiga (1373–1399) var dotter till Louis den store, kung av Ungern och Polen och 
hans hustru Elisabeth av Bosnien. Redan när hon var två år planerade hennes far 
att hon skulle giftas bort med en ärkehertig från det Heliga romerska riket men 
den tanken föll bort när fadern dog. De polska adelsmännen var också negativa 
till en sådan allians med risk för ökat österrikiskt inflytande i Polen.

I stället gifte hon sig 1386 med storfursten Jagello från Litauen som samtidigt 
kristnades och bytte namn till Władysław. Han kröntes också till kung, men det 
var Jadwiga som var regent. 

Drottning Jadwiga var barnlös i många år men i juli 1399 födde hon en flicka 
som dog efter tre veckor. Fyra dagar senare dog även Jadwiga. Hon hade ägnat 
sig åt en omfattande välgörenhet bland fattiga och hon var också mycket from. 
Snart efter hennes död berättades det om under som inträffat på platser där hon 
brukade bedja.141 Alla dessa underverk gjorde att ända sedan 1426 har det gjorts 
försök att få henne kanoniserad men hon helgonförklarades först 8 juni 1997 av 
påven Johannes Paulus II vid hans besök i Krakow. Jadwiga är helgon i Romersk-
katolska kyrkan som Sankt Hedwig, och därigenom skyddshelgon för drottningar 
och för ett enat Europa.

Barbara Zápolya
Barbara (1495–1515) var dotter till Stephen  Zápolya, 
palatin i Ungern (kungens ställföreträdare) och 
prinsessan Hedwig av Cieszyn. Barbara gifte sig 1512 
med den 28 år äldre kung Sigismund I den Gamle av 
Polen. I juli 1515 föddes parets andra dotter som lev-
de till fem års ålder. Barbara själv blev sjuk, möjligen 
i barnsängsfeber men sjukdomen har också beskri-
vits som hjärnblödning. Hon dog den 1 oktober 1515.

141 Kellogg, Charlotte: Jadwiga, Poland’s Great Queen. New York 1931 (digitaliserad).

Figur 86. Marmorbyst i Krakow 
föreställande Barbara Zápolya.
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Anna av Österrike
Anna (1573–1598) var dotter till Karl II och Anna 
Maria av Bayern och yngre syster till Margarete av 
Österrike (se denna), Anna gifte sig i Krakow i maj 
1592 med Kung Sigismund III av Polen och krön-
tes där till polsk drottning. Hon kröntes också till 
Sveriges drottning i Uppsala domkyrka 19 februari 
1594. I Sverige efterträdde maken sin far Johan III 
som kung Sigismund I. De fick fem barn:

Anna Maria, född 23 maj 1593, död 9 februari 1600.  
Katarina, född 19 april 1594, död 15 maj 1594. 
Władysław IV, född 9 juni 1595, död 20 maj 1648, 
kung av Polen. 
Katarina, född 27 september 1596, död 11 juni 1597. 
Kristoffer född och död 10 februari 1598.

Anna dog av blödningar 10 februari 1598 när hon födde sonen Kristoffer.142

Marianna Wiśniowiecka
Marianna (1600–1624) var dotter till prins Konstanty Wiśniowiecki och Anna 
Zahorowska. I januari 1620 gifte hon sig med adelsmannen Jakub Sobieski. De 
fick två döttrar som båda dog i späd ålder. Marianna dog när hon födde den andra 
dottern i februari 1624.

Cecilia Renata av Österrike
Cecilia Renata (1611–1644) var dotter till kejsare 
 Ferdinand II och Maria Anna av Bayern. Hon för-
mäldes 1637 med kung Władysław IV Vasa, son till 
 Sigismund I av Sverige. Hon blev gravid tre gånger, 
men inget barn levde till vuxen ålder:

Sigismund Casimir, född1 april 1640 och död  
9 augusti 1647. 
Maria Anna Isabella, född 8 januari och död  
7 februari 1642. 
Dödfödd dotter 23 mars 1644.

Drottning Cecilia Renata dog dagen efter den sista 
förlossningen i en infektion. Władysław IV Vasa avled 
utan legal arvinge och tronen övergick till en halvbror.

142 Bergstrand, Hjalmar: Anna av Österrike, Svenskt biografiskt lexikon band 2, Stockholm 1920 
ss 28–30.

Figur 87. Anna, drottning av 
Polen och Sverige. Vax på glas. 
Nationalmuseum Inventarie-
nummer NMGrh 1995.

Figur 88. Cecilia Renata. 
Målning av Peter Danckerts 
de Rij. Nationalmuseum, 
allmän egendom.
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Serbien

Milica Branković
Milica (död 1464) var dotter till prinsen av Rascia Lazar Branković och Helena 
Palaiologina. Hon gifte sig med Leonardo III Tocco av Serbien 1463 och dog 1464 
när hon födde en son och tronföljare.143

143 Fine, John van Antverp, jr: The late medieval Balkans: a critical survey from the late twelfth 
century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor 1987.
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Grekland

Regilla
Appia Annia Regilla Atilia Caucidia Tertulla, också känd som Aspasia (125–160) 
var dotter till de mycket förnäma Appius Annius Trebonius Gallus och Atilia 
Caucidia Tertulla och därmed släkt med flera kejsarinnor.

När Regilla var 14 år gammal gifte hon sig med den 40-årige konsuln Herodes 
Atticus. De fick fem barn, men bara tre överlevde till vuxen ålder. När hon var 35 
år och gravid i åttonde månaden sparkades hon i magen av en av makens frigivna 
slavar vid namn Alcimedon och dog. Maken Herodes misstänktes vara ansvarig 
för dådet men friades av kejsaren.144

Athenais
Athenais (143–161) var dotter till den romerske konsuln Herodes Atticus och 
Aspasia Annia Regilla. När fadern avslutat sin tjänstgöring som konsul i Rom flyt-
tade familjen till Aten där de kom att tillhöra de högsta sociala kretsarna.

År 160 gifte sig Athenais med aristokraten Lucius Vibullius Rufus, som var 
hennes syssling. Hon dog året därefter när hon födde en son.

Agnes av Montferrat
Agnes (omkring 1187–1208) var dotter till Bonifacius I, markis av Montferrat, som 
grundade kungadömet Thessalonikien och Helena del Bosco.

Agnes gifte sig 1207 med Henrik av Flandern, den blivande kejsaren i Kon-
stantinopel. Hon dog året därpå i barnsbörd.145

Maddalena Tocco
Maddalena Tocco (död 1429) gifte sig 1428 med Constantine Palaiologos som skul-
le bli den siste kejsaren i det Östromerska riket. Hon dog i november 1429 när 

144 McManus, Barbara F.: Plancia Magna, Aurelia Paulina, and Regilla: Civic Donors. The VRoma 
Project.

145 Villehardouin, Geoffrey de: Memoirs or Chronicle of The Fourth Crusade and The Conquest 
of Constantinople. London, 1908 s 121 (digitaliserad).
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hon födde en dödfödd dotter.146 Kejsaren dog vid det slag som utkämpades mot 
ottomanerna och som ledde till att Konstantinopel föll 1453.

Cecilie av Grekland och Danmark
Cecilie (1911–1937) var dotter till prins Andreas av Grekland och Danmark som i 
sin tur var sonson till kung Kristian IX av Danmark. Modern var prinsessan Alice 
av Battenberg. Hennes yngre bror var prins Philip, hertig av Edinburgh, gift med 
drottning Elisabeth II av England.

Cecilie gifte sig 1931 med Georg Donatus, storhertig av Hessen. Paret fick fyra 
barn:

Ludwig av Hessen, född 1931, död 16 november 1937. 
Alexander av Hessen, född 1933, död 16 november 1937. 
Johanna av Hessen, född 1936, död 14 juni 1939 av hjärnhinneinflammation. 
En son, född och död 16 november 1937.

Alla Cecilies systrar och deras män var med-
lemmar av Nazistpartiet. Cecilie och Georg 
av Hessen gick med i partiet 1 maj 1937. För 
nazisterna var det en stor propagandavinst 
att ha kungligheter som medlemmar, det 
bidrog till att göra Hitler salongsfähig. För 
kungligheterna innebar det möjligheter till 
att snabbt göra karriär i Tredje riket. Ef-
ter kriget konfiskerades deras slott och de 
dömdes till stora skadestånd. Prins Philip 
har helt frikänts från varje misstanke om 
att vara nazist. När han vigdes vid Elisabeth 
1947 var systrarna inte bjudna till bröllo-
pet.147 

Den 16 november 1937 skulle familjen 
flyga till London med ett Junkersplan från 
det belgiska flygbolaget SABENA för att 
närvara vid ett bröllop. Den ettåriga Jo-
hanna stannade kvar hemma. Cecilie var då 
höggravid. I dåligt väder kolliderade planet 
med ett torn i Ostende i Belgien och alla 

ombord omkom. I vrakspillrorna fann man också ett nyfött barn. Cecilie hade 
således fött barnet utan annan hjälp än av maken och olyckan troddes bero på att 
piloten försökt landa på grund av detta.

146 Cawley, Charles: Medieval lands. Foundation for Medieval Genealogy, 2000–2020. (digitalise-
rad).

147 Petropopulos, Jonathan: Royals and the Reich. Oxford 2009 s 382.

Figur 89. Prinsessan Cecilie av Grekland 
och Danmark längst till höger på soffans 
armstöd med sin mor och systrarna. Foto 
från 1914. The Royal Collection trust, 
allmän egendom.
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Förlossningar som ändrade världen

Figur 90. Elisabeth Cavendish och hennes man 
John Egerton. Gravyr av Abraham van Diepen-
beeck ur Thane, John: British Autography: a 
collection of the Facsimiles of the Handwriting 
of Royal and Illustrious Personages, with their 
Authentic Portraits. London 1788–1793.

Den lilla världen
När en kvinna dör vid en förlossning 
är det en katastrof i vad som kan kall-
las den lilla världen: för make, barn, 
föräldrar och syskon.

Elizabeth Cavendish (1626–1663) 
var dotter till William Cavendish, 
hertig av Newcastle och Elizabeth 
Basset. Fadern var själv kulturellt in-
tresserad och umgicks bland annat 
med Ben Jonson. Han gav sin dotter 
en omsorgsfull undervisning i littera-
tur och uppmuntrade hennes förfat-
tarskap som omfattar såväl poesi som 
drama, bland annat A Pastorall; On 
my Boy Henry och On the death of my 
Deare Sister.

Elizabeth gifte sig när hon var 15 
år med John Egerton, lord Brackley. 
De fick 10 barn, varav fyra levde till 
vuxen ålder. Hon dog när hon födde 
sitt tionde barn 14 juli 1663.148 Hen-
nes sista manuskript, kända som Loose 
Papers, består av böner, meditationer 
och essäer och handlar om barnens 
sjukdomar och död, graviditet och om 
barnafödande. Hon sätter ord på det 
som otaliga kvinnor upplevt:

O Lord, I knowe thou mightest have smothered this my Babe in the wombe, but 
thou art ever mercyfull, and hast at this time brought us both from greate dangers, 
and me from the greate torture of childbirth.

148 Travitsky, Betty S.: Egerton, Elizabeth, countess of Bridgewater (1626–1663). Oxford Dictio-
nary of National Biography. https://doi.org/10.1093/ref:odnb/68253
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Författarinnan Elin Wägner, som själv förlorade sin mor när hon var två år 
skriver i en bok som heter ”Korpungen och jag” från 1930:

När snön smälter bort om vintern från ett vetefält, är det som när ens mor dör när 
man är liten. Sen finnes inget skydd mot de hårda frostnätterna.

Den stora världen
Att växa upp i en furstefamilj skiljde sig säkert mycket från vad andra barn fick 
uppleva. Mödrarna ammade aldrig sina barn och de lämnades nästan alltid till 
hovdamer eller andra betrodda till att uppfostras, ibland vid ett annat hov. Ett 
exempel är Filippa av England, som tolv år gammal skickades över ett stormigt 
hav till Sverige för att gifta sig med en kung hon aldrig träffat.

Henrik VIII gav många exempel på lynnighet och även grymhet mot sina egna 
barn. Han lät skilja sig från sin första fru, Katarina av Aragonien, och förklarade 
dottern Maria illegitim och hotade till och med att låta avrätta henne. Anne Sey-
more, mor till den blivande Elisabeth I, lät han halshugga. Först hans sista hustru, 
Katarina Parr, lyckades ge barnen en tryggare tillvaro.

Furstarna gifte i allmänhet om sig snart efter att hustrun avlidit för att så 
snabbt som möjligt få arvingar till tronen. Rekordet tar Henrik VIII, som förlo-
vade sig mindre än 24 timmar efter att han låtit halshugga sin fru. Den nya drott-
ningen blev styvmor åt furstens tidigare barn och det är säkerligen inte utan skäl 
som man talar om styvmoderlig behandling.

Den viktigaste uppgiften för en furste var att skaffa riket en arvinge så att 
makten behölls inom ätten. Under den tid som skildrats här ansågs folket inte ha 
någon rätt att bestämma om vem som skulle vara regent. Länderna betraktades 
som furstarnas privata egendom, precis som all annan egendom. Ett övertydligt 
exempel på det är när Karl II av Spanien testamenterade sitt land till Ludvig 
XIV:s sonson Filip av Anjou. Fanns det ingen klar arvtagare, fick frågan om suc-
cessionen stor betydelse och kunde till och med utgöra anledning till krig. Det 
var således en fråga om liv eller död om äktenskapet ledde till att en legitim arv-
tagare föddes. Det finns inga uppgifter om hur många människor som dödades i 
strider om arvsrätten till ett rike sedan härskaren dött utan legitim efterträdare. 
En försiktig uppskattning är att det snarare är över än under en miljon under de 
tider den här boken behandlar.

I alla europeiska länder gällde primogenitur vilket innebar att den äldste 
(i  allmänhet sonen) ärvde hela riket. Fanns det ingen son ärvde äldsta dottern. Så 
ärvde till exempel Maria I (1553), Elisabeth I (1558) och Elisabeth II (1953) England 
eftersom det inte fanns någon son som kunde bli kung.

I Frankrike erkändes inte kvinnlig tronföljd. Ludvig VII beskrev sina känslor i 
ett brev 1165 när han fått besked om att han fått en hett efterlängtad son (i min 
översättning):
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En brinnande önskan att Gud skulle ge oss en avkomma av det bättre könet grep 
oss, för vi har blivit skrämda av mängden döttrar.149

En helt annan uppfattning hade man i kungariket Jerusalem (som inte behandlas 
i den här boken). Under åren 1118–1228 hade man fem regerade drottningar.150

Rosornas krig 1455–1485
Rosornas krig, engelska Wars of the Roses, var en serie inbördeskrig som periodvis 
utkämpades om Englands tron åren 1455–1485 mellan husen Lancaster och York. 
Båda ätterna, som var förgreningar av kungaätten Plantagenet, härstammade från 
kung Edward III. Motsättningarna mellan de båda släktena började 1399 med att 
kung Richard II störtades av sin kusin, som utropade sig till kung under namnet 
Henrik IV.

Ätten Lancaster hade det mesta av sitt stöd i de norra och västra delarna av 
England, medan ätten York huvudsakligen fick sitt från de södra och östra de-
larna. Under 30 år utkämpades ett stort antal slag mellan de till största delen 
beridna härarna. Dessa livnärde sig på att plundra befolkningen där de drog fram. 
Många adelsmän hade egna härar som utkämpade större och mindre slag. I det 
största, vid Towton nära York, 29 mars 1461 deltog över 80 000 man och 20 000 
dödades.

I slaget vid Bosworth Field 1485 besegrades Richard III och Henrik Tudor blev 
kung Henrik VII av England. Henrik stärkte därefter sin ställning genom att gifta 
sig med Elisabeth av York, dotter till Edvard IV och den person i York som kunde 
ställa starkast krav på kronan. Han återförenade därmed de två kungaätterna och 
säkrade sin position genom att avrätta alla tänkbara tronpretendenter.

Det finns inga uppgifter om hur många som dödades under Rosornas krig, 
men troligen är det hundratusentals, allt för att kungaättlingar stred om rätten 
till Englands tron.151

Spanska tronföljdskriget 1701–1714
Ända sedan Karl II av Spanien föddes led han av dålig hälsa fysiskt och psykiskt, 
vilket var en följd av den inavel som präglade huset Habsburg i generationer. Hans 
första drottning var pressad av att förväntas föda en arvinge, men blev aldrig 
gravid. Hans nästa gemål, Maria Anna av Neuburg, kände säkert samma press 
och var sannolikt skengravid tre gånger. Spekulationer om vem som skulle ärva 
Spanien hade därför pågått i flera decennier.152

149 Tardif, Jules (ed.): Monuments historiques. Paris 1866 s 300 no. 588. (digitaliserad) Citerad i 
Duggan, Anne: Queens and Queenship in Medieval Europe. Woodbridge 1997 s 153.

150 Lambert, Sarah i Duggan, Anne (ed): Queens and Queenship in Medieval Europe. Wood-
bridge 1997 s 154.

151 Cartwright, Mark. ”Wars of the Roses.” Ancient History Encyclopedia. Last modified Febru-
ary 24, 2020. https://www.ancient.eu/Wars_of_the_Roses/.

152 Hume, Martin Andrew Sharp: Queens of Old Spain. McClure, Philips & Company. New York 
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När Karl II av Spanien dog barnlös år 1700 hade han i sitt testamente förordnat 
att Ludvig XIV:s sonson Filip av Anjou skulle ärva den spanska kronan. Öster-
rike ville i stället att ärkehertig Karl, den blivande kejsare Karl V skulle utses till 
kung av Spanien. Till Spanien hörde då också Spanska Nederländerna, en stor 
del av Italien, Filipinerna och stora kolonier i Amerika. Stormakterna i Europa, 
framför allt England och Österrike, fruktade att Frankrike och Spanien under en 
bourbonsk familjeunion skulle få en allt för dominerande ställning militärt och 
ekonomiskt.

Meningsskiljaktigheterna var så stora att de ledde till ett krig som började 1701. 
Efter ett otal blodiga slag, fredsavtal, återupptagna strider och nya avtal slöts slut-
ligen en fred 1714, men då hade 400 000 människor mist livet. Alla deltagande 
länders ekonomi låg också i spillror. Efter vissa landavträdelser erkändes Filip V 
som kung av Spanien, men i fredsvillkoren stipulerades att Frankrike och Spanien 
aldrig skulle regeras av en och samma person. Sedan dess härskar kungar av ätten 
Bourbon i Spanien.

Striden om arvsrätten till Jülich
Jülich-Cleves-Berg var tre små, men 
rika hertigdömen som hade förenats 
under en hertig på 1500-talet. Om-
rådet motsvarar dagens Nordrhein-
Westfalen. Hertig var sedan 1592 Jo-
hann Wilhelm som emellertid samma 
år blev sinnessjuk.

Han hade gift sig 1585 med Jakobea 
av Baden, men fortfarande efter 12 år 
hade hon inte fött någon arvtagare. 
Den 2 september 1597 på kvällen hade 
hon tagit emot gäster och utbringat en 
skål för sin make hertigen. På morgo-
nen därefter fann man henne död i sin 
sovkammare. Hon var strypt till döds. 
Gärningsmannen förblev okänd men 
misstankarna riktades mot hertigen 
och hans anhängare. Motivet skulle 
vara att möjliggöra för hertigen att 
gifta om sig med en mera fruktsam 
kvinna.153

Hertigen gifte snart om sig med Antonia av Lorraine, men inte heller hon föd-
de några barn. När Johann Wilhelm dog 25 mars 1609 fanns således inga legitima 

1906 ss 413–527 (digitaliserad).
153 Stieve, Felix: Jakobe, Herzogin von Jülich, Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig: 1881 

ss 567–570 (digitaliserad).

Figur 91. Jakobea av Baden. Posthum gravyr 
av Crispin de Passe omkring 1600. Allmän 
egendom.



133

arvtagare, men sex presumtiva gjorde anspråk på att ärva hertigdömet. Det krig 
som bröt ut 1610 var inte bara en strid om hertigdömet utan utvecklades också 
till en kamp mellan protestantiska och katolska furstar. Periodvis fanns 20 000 
soldater på varje sida. Freden, som slöts 1614, innebar att Johann Wilhelms gren 
av ätten förlorade tronen.

Österrikiska tronföljdskriget 1740–1748
Kriget utlöstes när kejsare Karl VI avled i oktober 1740 utan att efterlämna någon 
manlig arvinge. En son och en dotter hade redan dött och han efterlämnade dot-
tern Maria Teresa och en yngre dotter som dog fyra år senare. 

Karl var angelägen om att hans äldsta dotter skulle ärva tronen och utfärdade 
därför en så kallad pragmatisk sanktion den 19 april 1713, där han slog fast att det 
habsburgska riket var odelbart och han säkrade också rätten till kvinnlig tron-
följd. Trots denna pragmatiska sanktion utbröt det österrikiska tronföljdskriget 
efter hans död.

Kriget involverade å ena sidan Preussen, Spanien, Frankrike, Bayern, Sverige, 
Sicilien, Neapel och Genua och på andra sidan Habsburgmonarkin, Storbritan-
nien, Ryssland, Nederländerna, Sachsen, Hannover och Sardinien.

Det långa kriget utmattade alla parterna. Därför inleddes i början av 1748 
fredsunderhandlingar i Aachen, och den 18 oktober samma år slöts fred. Maria 
Teresia behöll sin faders alla länder utom några smärre områden. Men alla länder 
erkände hennes rätt till titeln kejsarinna över den stora Habsburgska monarkin.

Bayerska tronföljdskriget 1778–1779
Huset Wittelsbachs bayerska linje dog 1777 ut med Maximilian Josef, kur furste 
av Bayern. Då tillföll Bayern kurfursten Karl Teodor av Pfalz men han förmåd-
des av kejsare Josef II att avträda hela Nedre Bayern till Österrike i utbyte mot 
några personliga fördelar. Fredrik den store av Preussen tillsammans med några 
kurfurstar protesterade mot överenskommelsen, som de ansåg skulle ge allt för 
stort inflytande åt Österrike.

När förhandlingarna inte gav något resultat ryckte preussiska trupper in i 
 Böhmen 1778. De förmådde emellertid inte mycket emot den österrikiska hären 
på 160 000 man. Kriget är mest känt för problemen med härernas proviantering 
och kallades föraktfullt för ”potatiskriget”. Vid 1779 års kampanj mobiliserade 
Österrike ofattbara 378 000 man.154 Efter mindre skärmytslingar slöts fred i maj 
1779 med kompromisser från de deltagande parterna.155 Hur många soldater och 
civila som dog är okänt.

154 Ingrao, Charles: The Habsburg monarchy 1618–1815. Cambridge 1994 s 197.
155 Moser, Johann Jacob: Staatsgeschichte des Krieges zwischen Oesterreich und Preussen in de-

nen Jahren 1778, und 1779, bis auf die Rußisch- und Französische Fridensvermittelung [sic]. 
Johann Gottlieb Garve, Frankfurt am Main 1779 (digitaliserad).
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Portugisiska inbördeskriget – Tvåbrödrakriget
När Johan VI, kung av Portugal, avled 1826 var hans äldste son Pedro närmast att 
ärva tronen. Han var då kung i Brasilien och hade utropat dess självständighet 
1822. Varken portugiserna eller brasilianarna ansåg emellertid att han kunde vara 
kung i två länder. Efter en kort tid som kung Pedro IV av Portugal abdikerade 
han till förmån för sin nioåriga dotter Maria. I villkoren ingick att hon i sinom tid 
skulle gifte sig med Pedros yngre bror Miguel. 

Miguel utropade sig emellertid till kung under namnet Miguel I. Det utlöste 
det som kallats portugisiska inbördeskriget eller Två bröders krig 1828–1834. Båda 
bröderna mobiliserade härar inom landet men även stormakterna England och 
Ryssland på Pedros sida och Frankrike på Miguels sida drogs in i striderna.

Miguel besegrades slutgiltigt vid ett slag 1834 och gav upp sina krav på kronan 
mot en kompensation i form av en pension. Maria II återtog regeringsmakten. Det 
finns inga uppgifter om hur många soldater och sjömän som dödades i strid men 
många dog dessutom i kolera de åren.

Figur 92. Kssssse! Pedro, Kssssse! Kssssse! Miguel! Från La Caricature 11 juli 1833 som visar hur 
Frankrikes kung Louis Phillip I (till vänster) och Rysslands tsar Nikolaus I (till höger) försöker 
skilja bröderna från varandra. Honoré Daumier, Biblioteca Nacional de Portugal, allmän egen-
dom.
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Lamentation – klagovisa

Dikten A ruefull lamentation som Thomas More skrev när Elisabeth av York 
avlidit vid förlossningen 1503 får påminna om alla mödrar och barn som dött vid 
förlossningen.156

Was I not born of old worthy lineage, 
Was not my mother queen, my father king, 
Was I not a king’s fare [hustru] in marriage, 
Had I not plenty of every pleasant thing? 
Merciful God, this is a strange reckoning; 
Riches, honour, wealth, and ancestry, 
Hath me forsaken, and lo now here I lie.

Många miljoner kvinnor har dött vid förlossningen sedan tidernas begynnelse. De 
flesta är sedan länge glömda, några få hade en så upphöjd position i livet att deras 
olyckliga öde nedtecknats och bevarats. 

156 Cayley, Arthur, the Younger. Memoirs of sir Thomas More. London Vol I. Cadell and Davis, 
1808.
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Personregister

Adela av Meissen 23 
Adelaide av Ungern 60 
Adelheid av Anhalt-Bernburg-

Schaumburg-Hoym 55 
Adelheid av Österrike 81 
Adolf Fredrik, kung av Sverige 19 
Adolf Friedrich Albrecht Heinrich, 

hertig av Mecklenburg 59 
Adolf, hertig av Nassau 72 
Agliano de, Bianca Lancia 28 
Agnes av Montferrat 127 
Ahlefeldt, Bendix 25 
Albert av Preussen 55 
Albert av Sachsen-Altenburg 59 
Albert av Sachsen-Coburg och 

Gotha 53, 55, 106 
Alcimedon 127 
Aldobrandini, Margherita 110 
Alexander av Hessen 128 
Alexander Friedrich Gustav av 

Oldenburg 21 
Alexander III, kung av Skottland 26 
Alexandersdotter, Margarete 26 
Alexander VI, påve 109 
Alexandra av Grekland och 

Danmark 72 
Alexandra Nikolaevna 71 
Alexandra Pavlovna, storfurstinna av 

Ryssland 53, 64, 70 
Alexei Petrovich, tsarevitj av 

Ryssland 66 
Alexej, tsarevitj 45 
Alfonso I d’Este, hertig av Ferrara 108 
Alfonso III d’Este 87 

Alfonso II, kung av Portugal 24 
Alfonso I, kung av Aragonien och 

Navarra 82 
Alfonso IV av Aragonien 83 
Alfonso, prins av Portugal 117 
Alfonso, prins av Spanien 87 
Alfonso VI av León 82 
Alfonso VII av Kastiljen 83 
Alfonso VII av León 82, 93 
Alfonso XIII, kung av Spanien 92 
Alfonso XII, kung av Spanien 92, 116 
Amadeus IX av Savojen 108 
Amalia, prinsessa av Vasa 21 
Amalie Auguste av Bayern 116 
Amalie av Hessen-Darmstadt 54 
Amelia av Nassau-Weilburg 55, 64 
Andreas, prins av Grekland och 

Danmark. 128 
Angélique de Scorailles  99 
Anna av Böhmen och Ungern 62, 73 
Anna av Foix-Candale 61 
Anna av Hessen 58 
Anna av Sachsen 116 
Anna, drottning av Polen och 

Sverige 87, 125 
Anna Leopoldovna 68 
Anna Maria av Bayern 87, 125 
Anna Maria av Polen 125 
Anna of Schweidnitz 60 
Anna Petrovna, storfurstinna av 

Ryssland 67 
Anna von Werdenberg 96 
Anne av Bretagne 96 
Anne av Savojen 108 
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Anne av York 31 
Anne Christine av Sulzbach 112 
Anne de La Tour d’Auvergne 95 
Anne, drottning av England 39 
Antoine d’Orléans 116 
Antonia av Lorraine 132 
Antonio Pascual, prins av Spanien 91 
Anton Ulrich, hertig av Braunschweig-

Lüneburg 68 
Appius Annius Trebonius Gallus 127 
Arthur, prins av Wales 31 
Aspasia Annia Regilla 127 
Athenais 127 
Atilia Caucidia Tertulla 127 
Augusta av Braunschweig-

Wolfenbüttel 52 
Augusta av Storbritannien 52 
August av Oldenburg 21, 53, 55 
Auguste av Baden-Baden 104 
Augustus II, hertig av Braunschweig-

Lüneburg 46 
Augustus, prins av Sachsen-Gotha-

Altenburg 53 
Auvergne de La Tour, Anne Marie 

Louise 101  
Emmanuel Théodose 101 

Baillie, Matthew 44 
Baldwin V, greve av Hainaut 93 
Barbara av Pardubice 60 
Basset, Elizabeth 129 
Battenberg av, Alice 128 
Beatrice av Luxemburg 64 
Beatrice av Navarra 95 
Beatrice av Portugal 118 
Beauchamp de, Anne 31 
Beaufort, Joan 73 
Beauharnais, Stéphanie Louise 

Adrienne de 54 
Benedicta Henrietta 112 
Berengaria av Barcelona 93 
Berengaria av Portugal 24 
Bernadotte av Wisborg, Oskar 72 
Bernhard VIII av Lippe 46 

Birgersdotter, Ingeborg 17 
Katarina 17 
Kristina 17 
Rikessa 17 

Birgersson, Bengt 17 
Erik 17 
Magnus 17 
Valdemar 17 

Blanche av Anjou 83 
Blanka av Navarra 83 
Bligh, John 43 

Theodosia 43 
Boër, Lucas Johann 78 
Bohun de 30 

Humphrey, andre greven av 
Hereford 27 
Humphrey, fjärde greven av 
Hereford 29 
Humphrey, sjunde greven av 
Hereford 30 
Isabel 29 
Maria 30 

Bolesław III  60 
Boleyn, Anne 33, 34, 36 
Bona av Savojen 108 
Bonaparte, Charlotte Napoléone 114 

Napoleon 54, 80 
Napoléon-Louis 114 
Zénaïde 114 

Bonifacius I, markis av Montferrat 127 
Bonne av Bayern 107 
Boorde, Andrew 14 
Borgia, Lucrezia 109 
Bourgeois, Louise 98 
Branković, Lazar 126 

Milica 126 
Braose de, Eleanor 27 

William 27 
Breteuil de, Louis Nicolas 

Tonnelier 100 
Bretzenheim von, Karoline 50 
Bruce, Marjorie 28 
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Carleton, Edward 30 
Carlos, infante av Spanien 120 
Carlos, prins av Asturien 85, 119 
Carlota Joaquina 119 
Caroline av Ansbach 24 
Caroline av Braunschweig 43 
Caroline av Zweibrücken 69 
Caroline Mathilde, prinsessa av 

Storbritannien 25 
Catherine av Braganza 38 
Catherine av Österrike 119 
Catherine av Poděbrady 61 
Catherine d’Armagnac 95 
Catherine Ivanovna 68 
Cattanei dei, Vannozza 109 
Cavendish, Elizabeth 129 
Cecil, William 38 
Cecilia, prinsessa av Vasa 21, 53, 55 
Cecilia Renata 125 
Cecilie, prinsessa av Grekland och 

Danmark 128 
Charles Emmanuel III, kung av 

Sardinien 113 
Charles, hertig av Berry 102 
Charles III av Navarra 95 
Charles III, hertig av Lorraine 96 
Charlotte Augusta, prinsessa av 

England 43, 78 
Charlotte av Braunschweig-

Lüneburg 112 
Charlotte av Braunschweig-

Wolfenbüttel 66 
Charlotte av Hessen-Kassel 47 
Charlotte av Preussen 55, 71 
Charlotte av Württenberg 72 
Charlotte Wilhelmine Christiane 

Marie av Hessen-Darmstadt 51 
Chastellet de, Florent-Claude 100 
Châtelet de, Émilie 100 
Christiana av Schleswig-Holstein-

Sonderburg-Glücksburg 47 
Christian av Schleswig-Holstein-

Sonderburg-Glücksburg 47 
Christiane av Sachsen-Merseburg 47 

Christiane Sophie Charlotte av 
Brandenburg-Kulmbach 49 

Christian, hertig av Sachsen-Gotha-
Altenburg 47 

Christian I, hertig av Sachsen-
Merseburg 47 

Christian, prins av Danmark 25 
Christine Louise of Oettingen 66 
Clare de, Gilbert 29 

Isabel 27 
Clark, James 55 
Claude av Frankrike 33, 96 
Claude av Lorraine 99 
Claude, hertiginna av Lorraine 96 
Claudia de Medici 75 
Clementia av Österrike 63 
Conan IV, hertig av Bretagne 93 
Constance av Antillón 83 
Constance av Aragonien 84, 117 
Constance av Bretagne 93 
Constance av Burgund 82 
Constance av Kastiljen 93 
Cramner, Thomas 34, 36 
Croft, Richard 43 
Cromwell, Thomas 34 

Dagmar av Böhmen 23 
Daria Konstantinova Opotschinina 72 
Debussy, Claude 95 
Degenfeld von, Luise 47 
Denman, Thomas 44, 78 
Diana, prinsessa av Wales 82 
Digby, Simon 42 
Dorothea av Anhalt-Zerbst 46 
Dulce av Aragonien 24, 117 

Edward, hertig av Kent 45 
Edward III, kung av England 131 
Edward I, kung av England 28, 29 
Edward I, kung av Skottland 29 
Edward IV, kung av England 30, 131 
Edward V av England 31 
Edward VI, kung av England 31, 34, 

37, 85 
Egerton, lord Brackley, John 129 
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Eleanor av Aragonien 84 
Eleanor av Kastiljen 28, 29, 95 
Eleanor av Portugal 24 
Eleanor av Sicilien 84 
Eleanor av Skottland 73 
Eleanor, hertiginna av Akvitanien 93 
Eleonora av Aragonien 108 
Eleonore av Fürstenberg 96 
Eleonore av Hessen-Rheinfels-

Rotenburg 112 
Elgar, Edward 95 
Elimar av Oldenburg 21 
Elisabet Amalia av Hessen-

Darmstadt 88 
Elisabeth Auguste av Neuburg 49 
Elisabeth av Bosnien 64, 124 
Elisabeth av Preussen 58 
Elisabeth av Savojen 81 
Elisabeth av Thurn och Taxis 122 
Elisabeth av Valois 85, 96 
Elisabeth av York 31, 131, 135 
Élisabeth Charlotte av Orléans 113 
Elisabeth Christine av 

Braunschweig 77 
Elisabeth Henriette av Hessen-

Kassel 48 
Elisabeth I, drottning av England 33, 

38, 130 
Elisabeth II, drottning av England 128 
Elisabeth Plantagenet av Rhuddlan 29 
Elisabeth Therese av Lorraine 113 
Elise av Hohenlohe-Langenburg 59 
Elizabeth Mikhailovna 72 
Elvira av Kastiljen 83 
Emmanuel Théodore de La Tour 

d’Auvergne, hertig av Bouillon 100 
Entença de, Gombald 83 
Ercole I d’Este, hertig av Ferrara 108 
Erik av Pommern 17, 30 
Eriksdotter, Ingeborg 17 
Erik X 17 
Ernest Frederick III, hertig av Sachsen-

Hildburghausen 25, 49 
Euphemia 12 

Farnese, Elisabeth 89 
Maria Caterina 110 
Vittoria 110 

Felicia-Matilda av Mayenne 107 
Feodor II, tsar av Ryssland 66 
Ferdinand av Bayern 92 
Ferdinand av De Bägge Sicilierna 116 
Ferdinand av Sachsen-Coburg och 

Gotha 122 
Ferdinand II av De Bägge 

Sicilierna 115 
Ferdinand III, kejsare av det Heliga 

romerska riket 74 
Ferdinand II, kejsare av det Heliga 

romerska riket 125 
Ferdinand II, kung av Aragonien 36, 

85, 117 
Ferdinand I, kejsare av Österrike 62, 

73 
Ferdinand I, kung av De Bägge 

Sicilierna 113 
Ferdinand I, kung av Portugal 117 
Ferdinand IV, ärkehertig av 

Toscana 116 
Ferdinand IV, kung av Neapel och 

Sicilien 80 
Ferdinand, prins av Sachsen-Coburg 

och Gotha 106 
Ferdinand, storhertig av Toscana 113 
Ferdinand, tsar av Bulgarien 65 
Ferdinand VII, kung av Spanien 119 
Filibert II av Savojen 85 
Filip, hertig av Parma 90 
Filip II, hertig av Orléans 102 
Filip III av Navarra 83 
Filip III, kung av Spanien 74 
Filip II, kung av Spanien 85, 119 
Filip IV, kung av Spanien 76 
Filip, kung av England och Spanien 37 
Filippa av England 17, 30, 130 
Filip V, kung av Spanien 88, 89, 130, 

132 
Filip Wilhelm, kurfurste av Pfalz-

Neuburg 88 
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Finch, Daniel 42 
Essex 42 

Fitz-Alan, Alice 30 
Joan 30 

Föhse, Anna Louise 49 
Francesco I d’Este 87, 110 
Francesco III, hertig av Modena 106 
Francesco II, kung av De Bägge 

Sicilierna 115 
Francis I av Cleves 96 
Frans I av Toscana 73 
Frans II 36 
Frans II, kejsare av det Heliga 

romerska riket 70, 121 
Frans I, kejsare av det Heliga romerska 

riket 12, 77, 90 
Frans I, kung av Frankrike 36, 96 
Frans Stefan av Lorraine 77 
Frederich Wilhelm av Braunschweig-

Wolfenbüttel 54 
Frederick av Schaumburg-Lippe 59 
Frederick av Württenberg 52 
Frederick Christian av Brandenburg-

Bayreuth 49 
Frederick IV, kung av Neapel 108 
Frederick Karl av Preussen 59 
Frederick, prins av Anhalt-

Harzgerode 46 
Fredrika av Baden 21 
Fredrik den store av Preussen 133 
Fredrik II av Fürstenberg 96 
Fredrik II Eugen av Württenberg 77 
Fredrik III den simple 84 
Fredrik III, kejsare av Tyskland 55 
Fredrik II, kejsare av det Heliga tysk-

romerska riket 27 
Fredrik I, kung av Preussen 48 
Fredrik I, kung av Sverige 18, 24, 48 
Fredrik V, kung av Danmark 24 
Friederike Caroline Luise av Hessen-

Darmstadt 51 
Friederike Dorothea av Brandenburg-

Schwedt 77 
Friedrich Franz II, storhertig av 

Mecklenburg-Schwerin 58 

Friedrich Franz I, storhertig av 
Mecklenburg-Schwerin 53 

Friedrich Wilhelm av Hessen 71 

Gabriel, infante av Spanien 119 
Gabrielle d’Estrées 97 
Gardie de la, Pontus 18 
Gaston av Foix 61 
Gaston, hertig av Orléans 98 
Geijer, Erik Gustaf 11 
Georg av Oldenburg 53 
Georg av Sachsen-Meiningen 55 
George av Poděbrady 60 
George I av Grekland 72 
George III, kung av England 51 
George II, kung av England 24 
George I, kung av England 41 
George IV, kung av England 43 
Georg I av Hessen-Darmstadt 46 
Georg, storhertig av Hessen 128 
Georg Viktor av Waldeck och 

Pyrmont 59 
Georg Wilhelm av Hessen-

Darmstadt 51 
Gertrude av Hohenberg 63 
Godolphin, Francis 41 

Margaret 41 
Sidney 41 

Gonzaga, Margerita 99 
Green, Maud 35 
Grushetskaya, Agafya Semyonovna 66 
Grushetsky, Semyon Fyodorovich 66 
Gustaf V 21 
Gustav III, kung av Sverige 20, 25 
Gustav IV Adolf 20, 53, 54, 70 
Gustav, prins av Vasa 21 
Gyldenløve, Frederik 24 
Gyllenhielm, Julius 18 

Lucretia 18 
Gyllenhielm Johansdotter, Sofia 18 

Hansdotter, Karin 18 
Harry, hertig av Sussex 82 
Hedvig Elisabet Charlotta av Holstein-

Gottorp 13 
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Hedwig av Cieszyn 124 
Heinrich av Reuss 59 
Helena av Bayern 122 
Helena av Nassau 59 
Helena del Bosco 127 
Helena Palaiologina 126 
Henri de Bourbon, hertig av 

Montpensier 98 
Henriette Catherine de Joyeuse 98 
Henri I av Bourbon, prins av 

Condé 96 
Henrik av Almain 27 
Henrik II, hertig av Lorraine 99 
Henrik II, hertig av Świdnica-

Jawor 60 
Henrik II, kung av England 93 
Henrik II, kung av Frankrike 85, 96, 

97 
Henrik IV, kung av England 17, 30 
Henrik IV, kung av Frankrike 97, 99 
Henrik VIII, kung av England 31, 117 
Henrik VII, kejsare av det Heliga 

romerska riket 64, 94 
Henrik VII, kung av England 31, 131 
Henrik V, kung av England 30 
Hermine av Anhalt-Bernburg-

Schaumburg-Hoym 64 
Herodes Atticus 127 
Hessenstein von, Fredrik Vilhelm 19 

Hedvig Amalia 19 
Karl Edvard 19 

Heydeck von, Josepha 50 
Holland, Alianore 30 

Henry 31 
Thomas 30 

Howard, Thomas 38 
Hugh II, hertig av Burgund 107 
Humphrey av Lancaster 30 
Hyde, Abbe 39 

Edward 39, 43 
Inêz de Castro 117 
Ingeborg 12 
Innocent, Mrs 55 

Isabeau av Bayern 94 
Isabella av Asturien 117 
Isabella av England 27 
Isabella av Frankrike 107 
Isabella av Hainault 93 
Isabella av Mar 28 
Isabella av Parma 90 
Isabella av Savojen 87, 110 
Isabella av Valois 94 
Isabella Clara Eugenia 85 
Isabella I av Kastiljen 36, 85, 117 
Isabella of Angoulême 27 
Ivan V, tsar av Ryssland 66 

Jacques d’Armagnac, hertig av 
Nemours 95 

Jacques II, greve av La March 95 
Jadwiga, drottning av Polen 64, 124 
Jagello, storfurste av Litauen 124 
Jakobea av Baden 132 
James II, kung av England 39, 66 
James, the old pretender 40, 66 
Jean II av Bourbon 95 
Jean III de La Tour 95 
Jeanne av Bourbon 95 
Joan av Acre 28 
Joan av England 93 
Joan II av Navarra 83 
Joanna av Bourbon 94 
Johan I av Kastiljen 84 
Johan II av Aragonien 83 
Johan III, kung av Portugal 119 
Johan III, kung av Sverige 18, 125 
Johan I, kung av Skottland 73 
Johan, kung av England 27 
Johanna av Hessen 128 
Johanna av Österrike 73 
Johanna den vansinniga 85 
Johann av Sachsen 116 
Johannes Paulus II 124 
Johann Frederick, hertig av 

Braunschweig-Lüneburg 112 
Johann Wilhelm, hertig av Jülich-

Cleves-Berg 132 
Johan VI, kung av Portugal 119 
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John av Lancaster 30 
John I, hertig av Brabant 94 
John II, kung av Frankrike 107 
John IV, kung av Portugal 38 
Jonson, Ben 129 
Jörgen, prins av Danmark 41 
Josef, ärkehertig av Ungern 64, 70 
Josef II, kejsare av det Heliga romerska 

riket 12, 77, 90 
Joseph Karl av Sulzbach 49 
Juan, prins av Asturien 85 
Judit av Böhmen 60 
Judith av Habsburg 60 

Karl Adolf, hertig av Värmland 22 
Karl Alexander av Lorraine 77 
Karl August 22 
Karl av Baden 54 
Karl av Mecklenburg-Strelitz 51 
Karl den store 12 
Karl Emanuel I, hertig av Savojen 86 
Karl Friedrich av Holstein-Gottorp 67 
Karl Gustav, storfurste av Finland 21 
Karl, hertig av Orléans 94 
Karl II, ärkehertig av Österrike 87, 125 
Karl II av Neapel 83 
Karl III, hertig av Savojen 118 
Karl III Philip, Elector Palatine 49 
Karl II, kung av England 40 
Karl II, kung av Spanien 77, 88, 130, 

131, 132 
Karl II, lantgreve av Hessen–Kassel 25 
Karl I, kung av Ungern 64 
Karl I Ludwig, Elector Palatine 47 
Karl IV, kejsare av det Heliga 

romerska riket 60 
Karl IV, kung av Frankrike 94 
Karl IV, kung av Spanien 91 
Karl Josef, ärkehertig av Österrike 75 
Karl Leopold, hertig av Mecklenburg-

Schwerin 68 
Karl Ludwig av Baden 54 
Karl Martel, kung av Ungern 63, 83 
Karl, prins av Hessen 58 
Karl Teodor av Pfalz 133 

Karl Theodor av Bayern 50 
Karl VIII, kung av Frankrike 84 
Karl VI, kejsare av det Heliga 

romerska riket 77, 133 
Karl VI, kung av Frankrike 94 
Karl V, kejsare av det Heliga romerska 

riket 36, 132 
Karl V, kung av Frankrike 94 
Karl Wilhem Ferdinand, hertig av 

Braunschweig 52 
Karl XIII, kung av Sverige 13, 22, 70 
Karl XII, kung av Sverige 48 
Karl XIV Johan 22 
Katarina av Aragonien 35, 85, 117, 130 
Katarina av Medici 85, 95, 97 
Katarina av Navarra 61 
Katarina av Polen 125 
Katarina av Ungern 60 
Katarina den stora 52, 53, 70 
Katarina I av Ryssland 67 
Katarina Mikaela 85 
Klemens VII 36 
Kleve av, Anne 34 
Koháry von, Mária Antónia 106 
Kristian IX, kung av Danmark 128 
Kristian VII, kung av Danmark 25 
Kristian VI, kung av Danmark 25 
Kristoffer av Polen 125 
Kunigunda av Sternberg 60 

La Porte Mazarin de, Armande 
Félice 106 

Leonardo III Tocco av Serbien 126 
Leopold av Sachsen-Coburg 43 
Leopold I, kejsare av det Heliga 

romerska riket 49 
Leopold I, prins av Anhalt-Dessau 49 
Leopold Joseph av Lorraine 113 
Leopold V av Österrike-Tyrolen 75 
Leo X 96 
Leyburne, Elisabeth 38 

James 38 
Lichtenberg, von, Elisabeth 46 
Lippi, Lorenzo 75 
Llywelyn ap Gruffudd 28 
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Louis de Bourbon, hertig av Vendôme 
och Mercœur 99 

Louis den store, kung av Ungern och 
Polen 64, 124 

Louise av Anhalt-Dessau 49 
Louise av Mecklenburg-Güstow 24 
Louise av Storbritannien 24 
Louise Charlotte av Mecklenburg-

Schwerin 53 
Louise d’Anjou 95 
Louise Diane av Orléans 105 
Louise Elisabeth, prinsessa av 

Frankrike 90 
Louise of Sachsen-Gotha-

Altenburg 53 
Louise, prinsessa av Danmark 25 
Louis François, prins av Conti 105 
Louis, hertig av Nemours 106 
Louis, hertig av Orléans 104 
Louis II, kung av Ungern 61 
Louis Jean Marie, hertig av 

Penthièvre 106 
Louis Phillip I, kung av Frankrike 134 
Lovisa av Danmark 59 
Lucius Vibullius Rufus 127 
Ludvig Filip, kung av Frankrike 106 
Ludvig IX, kung av Frankrike 94 
Ludvig Wilhelm, markgreve av Baden-

Baden 104 
Ludvig XIII, kung av Frankrike 98 
Ludvig XII, kung av Frankrike 33, 94, 

96 
Ludvig XIV, kung av Frankrike 11, 88, 

99, 130, 132 
Ludvig XV, kung av Frankrike 90, 106 
Ludwig av Hessen 128 
Ludwig IX av Hessen-Darmstadt 69 
Ludwig Rudolph, hertig av 

Braunschweig-Wolfenbüttel 66 
Luisa av Neapel och Sicilien 113 
Luisa Fernanda av Spanien 116 
Luise Dorothea av Preussen 48 

Madeleine de La Tour d’Auvergne 95 
Magdalena av Lippe 46 

Magnusson, Erik 12 
Mailly de, Louis 106 
Mailly-Nesle de, Pauline Félicité 106 
Mamsell Ehrlich 19 
Mancini, Lorenzo 99 
Manners, Edward 38 

Elisabeth 38 
Manuel, Constanza 117 

Juan 117 
Manuela, Maria 119 
Manuel I, kung av Portugal 117 
Marchal, Eva 27 

Isabel 27 
William 27 

Margareta av Brabant 94 
Margareta av Österrike 84 
Margareta av Valois 97 
Margareta, drottning av Skottland 26 
Margareta, jungfrun av Norge 26 
Margaret av Böhmen 60 
Margaret av Frankrike 94 
Margaret av Huntingdon 93 
Margaret av L’Aigle 83 
Margarete av Österrike 74, 87 
Margaret I, grevinna av Flandern 93 
Margarita Theresa av Spanien 76 
Marguerite av Bourbon-Vendôme 96 
Maria Amalia av Spanien 91 
Maria Anna av Anhalt-Dessau 59 
Maria Anna av Bayern 125 
Maria Anna av Neuburg 88, 131 
Maria Anna av Spanien 74 
Maria Anna Eleonora av Österrike 77 
Maria Anna Isabella, prinsessa av 

Polen 125 
Maria Antonia av Österrike 77 
Maria av Anjou 64 
Maria av Aragonien 118 
Maria av Burgund 12, 84 
Maria av Modena 40, 66 
Maria av Navarra 83, 84 
Maria av Ungern 83 
Maria Carolina av Österrike. 113 
Maria Cristina av Savojen 115 
Maria da Glória 121, 134 
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María de las Mercedes 92 
María de las Mercedes, drottning av 

Spanien 116 
Maria I, drottning av England 12, 36, 

40, 85, 119, 130 
Maria I, drottning av Portugal 119 
Maria Isabel av Braganza 119 
Maria Kristina av Österrike 92 
Maria Leopoldine, kejsarinna av 

Brasilien 75, 121 
Maria Louise Albertine av Leiningen-

Dagsburg-Falkenburg 51 
Maria Lovisa av Spanien 91 
Maria Luisa av Bourbon-Parma 65, 116 
Maria Luisa av Parma 91 
Mariana av Österrike 76 
Mariana Victoria av Portugal 119 
Marianne av Nederländerna 55 
Maria-Pia av Bourbon-De Bägge 

Sicilierna 65, 116 
Maria Teresa Felicitas d’Este 106 
Maria Teresa, kejsarinna av det Heliga 

romerska riket 77, 133 
Maria Theresa av Neapel och 

Sicilien 121 
Maria Theresa av Österrike 116 
Maria Theresa av Österrike-Este 115 
Maria Theresa, prinsessa av 

Österrike 80 
Maria Theresa Rafaela 89 
Marie Antoinette, drottning av 

Frankrike 113 
Marie av Cleves 96 
Marie av Luxenburg 94 
Marie av Waldeck och Pyrmont 59 
Marie Caroline av Österrike 80 
Marie de Bourbon 98 
Marie Elisabeth Louise Frederika av 

Preussen 59 
Marie Elisabeth Wilhelmine av 

Baden 54 
Marie Louise Élisabeth av Orléans 105 
Martin, Eduard Arnold 55 
Martinozzi, Laura 99 
Mary, drottning av England 39 

Matthias I, kung av Ungern 61 
Maximilian Anton Lamoral, prins av 

Thurn och Taxis 122 
Maximilian I, kejsare av det Heliga 

romerska riket 12, 84 
Maximilian Josef, kurfurste av 

Bayern 133 
Mazarin, Jules 99 
Mazzarini, Girolama 99 
Mel, Conrad 48 
Miguel, hertig av Braganza 122 
Miguel I, kung av Portugal 134 
Mikhail Pavlovich, storfurste av 

Ryssland 72 
Montfort de, Eleanor 28 

Guy 27 
Simon 27 

Monthemer de, Ralph 29 
More, Thomas 32, 135 
Moree, Belle 95 
Mortimer, Anne 30 

Roger 30 
Munck, Adolf Fredrik 20 

Natalia Alexeievna 69 
Neville, Cecily 31 

Isabel 31 
Rickard 31 

Nicholas II, hertig av Lorraine 99 
Nikolaus Friedrich August av 

Oldenburg 21 
Nikolaus I, tsar av Ryssland 71, 134 
Noel, greve av Gainsborough,, 

Edward 42 

Olelkovich, Sophia 123 
Olga Constantinovna av Ryssland 72 
Olga-Elisabet av Sachsen-

Altenburg 59 
Opochinin, Konstantin Fedorovich 72 
Orléans de, Anne Marie Louise 98 

Charlotte Aglaé 106 
Françoise-Marie 102 
Marie Louise Élisabeth 102 

Ottokar I av Böhmen 23 
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Palaiologos, Constantine 127 
Parr, Katarina 35, 130 

Thomas 35 
Paul Alexandrovich av Ryssland 72 
Paul I, tsar av Ryssland 12, 69, 70, 77 
Pavlovich, Dimitri 72 
Pedro I, kung av Brasilien 122 
Pedro, infante av Portugal 119 
Peter den store 67 
Peter Frederick av Holstein-

Gottorp 53 
Peter I, hertig av Bourbon 94 
Peter III, tsar av Ryssland 67 
Peter II. tsar av Ryssland 66 
Peter I, kung av Portugal 117 
Peter IV av Aragonien 84 
Peter IV av Aragonien. 83 
Petronila av Aragonien 117 
Philip, hertig av Edinburgh 128 
Philip IV, greve av Hanau-

Lichtenberg 96 
Plantagenet, George 31 
Potocki, Stanislaw 114 
Preston, Helen 38 

Radziwill, Janusz 123 
Radziwiłł, Ludwika Karolina 49 
Rainer, ärkehertig av Österrike 81 
Ramon Bergenger IV 117 
Ranuccio I Farnese, hertig av 

Parma 110 
Rasputin, Grigori Yefimovich 72 
Raymond VI, greve av Toulouse 93 
Retzius, Magnus 79 
Rich, Robert 42 
Richard, förste earl av Cornwall 28 
Richard III, kung av England 131 
Richard III, kung av England. 31 
Richard II, kung av England 94, 131 
Rickard av Conisburgh 30 
Rickard Plantagenet 30 
Rikard III, kung av England 30 
Rinaldo d’Este, hertig av Modena 112 
Robert I, hertig av Parma 65, 116 
Robert II, kung av Skottland 28, 29 

Robert I, kung av Skottland 28, 29 
Roger II, kung av Sicilien 83, 107 
Rohan de, Charles 101 

Victoire Armande Josèphe 102 
Romanowsky, Eugen 

Maximilianovich 72 
Rudolph I, kung av Tyskland 63 

Saint-Lambert de, Jean François 101 
Sancho III av Kastiljen 83 
Sancho I, kung av Portugal 24 
Savojen av, Anne Thérèse 102 
Schiller, Friedrich 85 
Semenovich, Yury 123 
Seymore, Anne 130 

Jane 37 
Mary 35 
Thomas 35 

Sforza, Anna Maria 108 
Galeazzo Maria 108 
Ludovico 108 

Sibylla av Burgund 107 
Sibylle av Sachsen-Lauenburg 104 
Sibylle Ursula av Braunschweig-

Lüneburg 46 
Sigismund, ärkehertig av Österrike 73 
Sigismund av Luxenburg, kung av 

Ungern 64 
Sigismund Casimir, prins av Polen 125 
Sigismund III och I, kung av Polen och 

Sverige 125 
Simiane de, Anne Marie 

Christiane 101 
Anne Marie Christine 100 
Anne Thérèse 100 
François Louis Claude 100 

Simonsson, Filippus 26 
Sims, John 44 
Skerritt, Maria 43 

Thomas 43 
Skobeleva, Vera Ivanova 72 
Smil av Sternberg 60 
Sobieski, Jakub 125 
Sofia Magdalena, drottning av 

Danmark 25 
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Sofia Magdalena, drottning av 
Sverige 25 

Sofia, prinsessa av Vasa 21 
Spinola, Argentina 107 
Stahl, Freulein 55 
Stephanie av Schaumburg-Lippe 59 
Stewart, Walter 29 
St. Leger, Thomas 31 
Sverker den äldre, kung av Sverige 60 

Taube, Edvard Didrik 18 
Hedvig 18 

Tellier, Louise Françoise Angélique 
Le 100 

Theodore Eustace av Sulzbach 112 
Theodore I, markis av Montferrat 107 
Thomas av Lancaster 30 
Thouars, Guy 93 
Tocco, Maddalena 127 
Tudor, Edmund 31 

Elisabeth 31 
Katherine 31 
Margareta 31 
Maria 31 

Ulrika Eleonora 18, 48 
Urraca av Kastiljen 24 
Urraca av León 82 

Valdemar den unge 23, 24 
Valdemar II av Danmark 23 
Valdemarsdotter, Margareta 17 
Verdi, Giuseppe 85 
Victor Amadeus av Savojen 102, 111 
Victor Emmanuel I, kung av 

Sardinien 115 
Victoria av Sachsen-Coburg och 

Gotha 106 
Victoria Charlotte av Anhalt-

Bernburg-Schaumburg-Hoym 49 
Victoria, drottning av 

Storbritannien 45, 53, 55 
Victoria, drottning av 

Storbrittanien 106 
Victoria, drottning av Sverige 21 

Victor II av Anhalt-Bernburg-
Schaumburg-Hoym 55 

Vieregg von, Elisabeth Helene 24 
Otto 24 

Viktor Adolf av Bentheim och 
Steinfurt 59 

Viktor Emanuel II, kung av 
Sardinien 81 

Viktoria av Storbritannien 55 
Viktoria Feodora av Reuss-Schleiz 59 
Viktor II 64 
Vilhelm I av Hessen 25 
Vilhelmine Karoline, prinsessa av 

Danmark 25 
Vintimill de, Jean Baptiste Félix 

Hubert 106 
Vintimille de, Charles 106 
Visconti, Gian Galeazzo 107 
Vladislav II, kung av Böhmen och 

Ungern 62 
Vladislav II, kung av Ungern och 

Böhmen 61 
Voltaire, François-Marie Arouet 100 
Vratislaus II av Böhmen 60 

Waldeck-Eisenberg von, Katharina 46 
Walpole, Robert 43 
Wecker Württenberg von, 

Heinrich 46 
Wegner, August 55 
Wenceslaus II av Böhmen 60 
Wilhelm av Oranien 40 
Wilhelm av Württenberg 59 
Wilhelm II, kejsare av Tyskland 55 
William Cavendish, hertig av 

Newcastle, William 129 
William, hertig av Cambridge 82 
William, prins av England 41 
Willughby, Percival 15 
Wiśniowiecka, Marianna 125 
Wiśniowiecki, Konstanty 125 
Władysław Herman, hertig av 

Polen 60 
Władysław IV, kung av Polen 125 
Woizlawa Feodora av Mecklenburg 59 
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Woodville, Elisabeth 31 
Wriothesley, Elizabeth 42 
Württenberg av, Elisabeth 12, 53, 70, 

77 
Fredrik Eugen 12 
Sophie Dororthea 52 
Sophie Dorothea 12, 70, 77 

Yolande av Frankrike 108 
Yolande Palaiologina 107 

Zaborovska, Maria Ivanovna 66 
Zahorowska, Anna 125 
Zápolya,, Stephen 124 
Zweibrücken-Bitsch von, Elisabeth 46 
Zweibrücken-Bitsch, von, 

Simon VI 46 
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