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Abstract 

During the late 18th century and early 19th century the Swedish society and monarchy, in 

accordance with many of its European neighbours, underwent great transitions. A constitutional 

monarchy replaced the former absolute power and the new bourgeoisie ideas and ideals became 

ruling. To claim their power, the monarchies on both sides of the great transition had to 

legitimize their existence in relation to the current discourse as well as what claim for power they 

wished to be recognized. Through studying how two queen consorts, Sofia Magdalena and 

Josefina, were represented in panegyric texts, I analyze how the role of the queen consort 

developed during these times of change.  

During the studied period the role of consort developed from a queen that was only present, 

to a queen who participated, and from an abstract and unreachable queen to a more humanized 

and approachable one.  

  

Keywords: 18th century, 19th century, monarchy, queen consort, legitimization, image. 
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1 Inledning 

När Ludvig XVI avbildades 1779 lät han sig framställas närmast identisk med sin farfar, 

solkungen Ludvig XIV. Modet hade visserligen utvecklats något under de nästan 80 år som 

skiljde porträtten åt; peruken hade blivit vit och byxorna knälånga. Annars var det samma barska 

kungar ståendes på sammetsklädda upphöjningar med förgyllda troner bakom sig. Samma 

majestätiska dräkter av hermelinpäls och guldbroderade franska liljor och värjor vid vänster höft. 

Samma guldbroderade franska liljor klädde även de podier varpå de kungliga kronorna låg och de 

båda kungarna lutade mot dem med sina spiror i ett tryggt grepp. De båda kungarna uppvisade 

själva sinnebilden av en absolut monark i Europa, den ena vid enväldets glansdagar och den 

andra bara några år före undergången.  

Bara lite drygt 50 år efter att Ludvig XVI:s porträtt målades uppsteg Louis Philippe, en ny 

monark av den gamla kungaätten Bourbon, på den franska tronen. När han lät sig avmålas 

framträdde en helt annan sorts kung. Palatset och tronen fanns kvar bakom honom som de enda 

tydliga indikationerna på att porträtten faktiskt föreställde en regent. Louis Philippe hade klivit 

ner från sin upphöjning och stod på samma nivå som betraktaren. Han var klädd i uniform och 

inga mäktiga broderier eller pälsar syntes till. Kronan var borta. Kungen hand stödde sig inte 

längre mot spiran utan mot den uppslagna konstitutionen. 

Under lite drygt ett halvt sekel förändrades samhället konstruktion och med det även 

monarkin i grunden, inte bara Frankrike utan runt om i hela Europa. Den absoluta monarkin 

med kungar av Guds nåde ersattes av konstitutionella monarkier med kungar valda av folket. I 

Sverige blev övergången inte lika blodig som på andra håll i Europa; en mördad kung 1792 och 

en statskupp 1809 blev slutet på det gustavianska enväldet och satte en av riksdagen vald 

fransman på den svenska konstitutionella tronen. Makten fördelades över fler parter och gemene 

mans fri- och rättigheter stadfästes. Den unga medelklassen vann mark och de gamla 

undersåtssamhället övergick till ett medborgarsamhälle. I denna uppsats ska jag jämföra dessa 

båda system i Sverige genom att studera den i forskningen eftersatta andra halvan av monarkin: 

drottningarna. Genom att studera hur drottningrollen framställdes i Sverige under slutskedet 

respektive startskedet för dessa system vill jag belysa drottninggemålernas del i monarkins 

legitimitetsarbete.  
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2 Övergången mellan två system 

När Gustav III straxt efter sitt uppstigande på tronen 1771 genomförde en lyckad coup d’etat 

hade han ett stort folkligt stöd. Många var trötta på riksdagens konflikter, korruption och 

byråkrati och såg fördelen i att återigen ha en stark och enväldig ledare. Hans popularitet var stor 

under de första regeringsåren då han bland annat förbättrade den allmänna hälsovården och 

avskaffade tortyren. I enighet med den rådande frihetliga diskursen framställde Gustav III sig 

som en ”medborgarkung” och ”en kung bland medborgare”. Men samtidigt som tortyren 

avskaffades gavs istället möjligheten att fängsla misstänka på obegränsad tid, tryckfriheten 

begränsades och snart växte missnöjet mot kungens allt mer oinskränkta makt. Nödår och 

kostsamma krig ökade det uttryckta missnöjet, vilket ledde till att möjligheterna till att uttrycka sig 

begränsades ytterligare. Gustav III:s högljudda och offensiva kommunikation om hans 

medborglighet och frihet blev mot slutet av hans regeringstid mer tyst och defensiv.1 

När Gustav III inte omedelbart avled i den av adeln iscensatta attacken på operan 1792 tycktes 

luften tillfälligt gå ur oppositionen. Istället för en ny regeringsform tog Gustavs son Gustav IV 

Adolf över faderns tron och den absoluta monarkin fortlevde. Snart artikulerades dock även 

missnöjet mot den nya kungen. Gustav IV Adolf anammade till fullo den tysta och tystande 

kommunikation hans far använt sig av mot slutet av sitt liv. När han inte kunde vinna legitimitet 

genom att använda sig av den frihetliga och medborgliga diskursen försökte han istället tysta den 

och använde sig istället av ”trygghet” som sitt paradbegrepp.2  

Efter många år av missnöje avsattes Gustav IV Adolf 1809 och landsförvisades tillsammans 

med hustru och barn. Regeringsformen från 1809 gav en grundlagsskyddad maktfördelning och 

öppnade upp för följande års trycktfrihetsförordning. Den nya konstitutionella monarkin leddes 

av Gustav III:s barnlöse bror Karl (XIII) och efter en omständig jakt på tronarvinge valdes 1810 

den franska uppkomlingen och fursten av Ponte Corvo, Jean Baptiste, till svensk tronföljare. 

Kronprinsen, som i Sverige kom att heta Karl Johan, regerade snart i praktiken landet även om 

han inte uppsteg på tronen förrän 1818. Karl IV Johan och hans son Oscar I anpassade under 

sina regeringstider sin image väl till 1800-talets medborgarsamhälle. De visade sig som moderna 

kungar som levde efter tidens borgerliga ideal med alltifrån engagemang i det framväxande 

föreningsväsendet till inredandet av en barnkammare på slottet.3  

Samhället utvecklades till att bli mer öppet och tillåtande. Den nya medelklassen, 

borgerligheten, gavs större möjlighet att avancera till positioner som tidigare varit omöjliga. 1842 

                                                 
1M.  Alm 2002, s. 83-87, Carlsson 1980, s. 161-164.  
2 M. Alm 2002, s. 262-265 Carlsson 1980, s. 200-202.  
3 Sandin 2011, s. 13-17 och 275-278. 



7 

 

inrättades obligatorisk skolplikt för alla barn. Föreningsväsendet öppnade ytterligare upp 

diskussionsklimatet4 och gav dessutom kvinnor en plats i den nya offentligheten. Välgörenhet 

blev en fruntimmerssyssla och gav välbärgade kvinnor möjligheten att ha en roll även utanför 

hemmet. Oscars äktenskap med den katolska Josefina5 var troligen även en bidragande faktor till 

1860 (och 1873) års dissenterlagar som innebar att svenska medborgare fick tillhöra vilket 

samfund de ville.6 

I den här uppsatsen kommer dessa båda system att ställas mot varandra i form av ett 

aristokratiskt samhälle mot ett borgerligt samhälle. I det aristokratiska samhället är monarkin absolut 

och folket undersåtar. I det borgliga samhället är monarkin konstitutionell och folket medborgare. 

Systemen har reella skillnader i praktiken, men bör i detta sammanhang främst förstås som en 

skillnad i värdegrund. I det första systemet är aristokratin idealet, kungen enväldig och folket 

lydande. I det andra systemet är den nya borgerligheten och borgarklassen idealet, makten 

fördelad och folket en aktiv del av samhället.7   

3 Den moderna monarkiforskningen 

Den traditionella historieskrivningen med utgångspunkt i kungar och krig fick under 1900-talets 

andra hälft stå tillbaka för ett mer samhällsorienterat perspektiv. När sedan monarkiforskningen 

återigen blev populär var det i en ny tappning där fokus låg på maktproduktion och ideologi. 

Hörnstenen i den nya forskningen blev Peter Burkes The fabrication of Louis XIV, som visade hur 

kungens officiella bild utformades och förmedlades till allmänheten. Burkes viktigaste begrepp 

som i stor utsträckning har använts av forskare efter honom är representation, image och 

propaganda.8  

En återkommande teoretisk grund i den moderna monarkiforskningen utgår från Habermas 

förståelse av makt som en relation mellan två eller fler parter. I sin enklaste form betyder det att 

någon har makt över någon annan. Naturligt nog existerar dock inte en maktrelation mellan två 

parter enbart genom att den ena önskar detta. Makten är i själva verket ett anspråk som måste 

godkännas av den underlydande parten. Makten i sig är inte heller någon konstant faktor. 

Maktanspråket måste formuleras till vem som har makt över vem, hur makten ska utövas, 

arrangeras och så vidare. På så vis har även den underlydande anspråk på hur maktrelationen ska 

                                                 
4 Exempelvis valde Oscar att etablera en dialog med radikala debattklubbar, Sandin (2011) s. 196-197.  
5 Sverige hade inte haft en katolsk drottning sedan Johan III:s hustru Katarina Jagellonica blev drottning 1568. 
6 Sandin 2011, s. 156-157, Dahlberg 1999, s. 120. 
7 Sandin 2011, s. 16-17. M. Alm 2002, s. 28-29. Sandin använder termen ”överhetssamhälle” istället för ”aristokratiskt samhälle”.  
8 Burke 1992, s.15-26, Sandin 2011, s. 19-20. 
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utformas. Makten är således en relation som måste godkännas av båda makthavaren och den 

underlydande för att bestå. Godkännandet av maktrelationens utformning är inte heller någon 

engångsprocess, utan anspråken måste kontinuerligt formuleras (eller omformuleras) och 

godkännas av bägge parter.9 

Legitimitet avser maktanspråk gentemot den underlydande. Godkända anspråk resulterar i en 

legitim makthavare, medan underkända anspråk resulterar i legitimitetsproblem. En makthavare 

med legitimitetsproblem måste omvärdera eller omformulera sina anspråk för att bibehålla 

makten. Anspråken kan ta många olika former. Den kan exempelvis vara konkret fysisk, där 

makthavaren med våld kan demonstrera sin legitimitet. En till synes mer effektiv metod, 

åtminstone under århundradena som berörs i den här uppsatsen, var anspråk av en mer 

kommunikativ eller retorisk karaktär. Makthavaren kunde kommunicera sitt anspråk genom det 

skrivna ordet, men även genom exempelvis ceremonier, konst och arkitektur. Man kan tala om en 

image eller självbild, den bild av sig själv makthavaren projicerar för att vinna legitimitet för sina 

anspråk. På detta sätt kunde makthavaren kommunicera vem denne eller dessa var, vilken sorts 

makt de gjorde anspråk på och vilka av de underlydandes anspråk de godkände. Till Habermas 

teori lägger även Mikael Alm begreppet diskurs. Makthavarens legitimitetsanspråk verkar i en 

politisk diskurs som består av de begrepp som anses allmänna och normerande i samhällets 

politiska kommunikation. Begreppen, om än ofta formulerade som enkla ord, bör förstås som 

idéer som speglar större föreställningar och värderingar. 10 

En förutsättning för att makthavaren att vinna legitimitet för sitt maktanspråk är att anpassa 

sin image till den rådande diskursen. I Sverige har framför allt Mikael Alm och Per Sandin visat 

hur gustavianerna respektive Bernadotterna arbetade för att behålla och stärka sin legitimitet i en 

förändringens diskurs. I Kungsord i elfte timmen visar Alm hur Gustav III och Gustav IV Adolf 

försökte komma till bukt med sina legitimitetsproblem genom att anpassa språk och självbild till 

den politiska diskursen. Retorik har studerats i bland annat skrivna tal men även ceremoniel, 

bilder och medaljer. Denna begreppsbaserade studie som jämför de båda kungarna visar hur 

legitimitetsarbetet gick från en högljudd, kommunikativ strategi till en tydligt repressiv. Gustav III 

försökte placera in sig själv i den politiska diskursen genom en självbild byggd kring begreppen 

medborgare, frihet, trygghet, endräkt och jämlikhet. Under Gustav III:s senare regeringstid samt 

än mer under Gustav IV Adolfs tid uteslöts istället den nya diskursens begrepp från 

kungamaktens språk och självbild, i hopp om att det som inte gick att erövras skulle tystas.11  

                                                 
9 Alms tolkning och användning av Habermas. M. Alm 2002, s. 27-35. 
10 M. Alm 2002, s.27-36. 
11 M. Alm 2002, s.41-43, 351-355. 
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Per Sandins avhandling Ett kungahus i tiden tar vid straxt efter avsättningen 1809 och ger 

tillsammans med antologierna Scripts of kingship och En dynasti blir till en fortsättningsbild av den 

svenska monarkins legitimitetsprocess under första halvan av 1800-talet. Omständigheterna var 

då helt annorlunda – en nykrönt dynasti på en konstitutionell tron. Det faktum att varken Karl 

XIV Johan eller Oscar I blev vare sig avsatta eller avrättade visar att deras legitimitetsarbete var 

mer framgångsrikt än deras gustavianska föregångares. I Sandins avhandling studeras inte i 

huvudsak monarkins skriftliga eller ikonografiska retorik utan ger istället en bild av hur de 

konkret relaterade till makten och medborgarsamhället. Genom att studera två arenor – hovet 

och det framväxande föreningsväsendet – samt ett sammanhang – kunglig fostran, visar Sandin 

hur de båda bernadottekungarna legitimerade sin ställning genom en fin balansgång.12  

Denna balansgång är återkommande i forskningen kring Berndadotterna och då idén inte 

tycks ha något allmängiltigt begrepp har jag valt att i denna uppsats referera till den som 

balansprincipen. Balansprincipen handlar om Bernadotternas legitimering genom att å ena sidan 

anpassa sig till en medborglig och borgerlig diskurs, att vara folkliga, enkla och som vanliga 

människor i största allmänhet, å andra sidan att genom kontinuitet, bibehållandet av vissa 

ceremonier och att på olika sätt visa sig fantastiskt mycket mer förträffliga än vanliga människor 

även vara onåbara. Charlotte Tornbjer talar om det som en spänning mellan anspråkslöshet och 

oåtkomlighet och beskriver hur ”Kungafamiljen är såväl något att drömma om som något att 

känna igen sig i”13. Det skulle kunna hävdas att balansprincipen och bibehållandet av dessa både 

delvis motsatta idéer är ett överlevnadsvillkor för en modern monarkis relevans. Även i 

antologierna Scripts of Kingship och En dynasti blir till visas hur balansprincipen tillämpades genom 

att exempelvis den nya moderna kungen gavs kontinuitet genom att omges av den gamla kungens 

män och hur många av de gamla större ceremonierna behölls medan hovetiketten i övrigt 

moderniserades14.  

Forskningen kring de sista gustavianerna och de första Bernadotterna och deras 

legitimitetsprocesser är inte ett färdigt och avslutat kapitel. Den ovan beskrivna forskningen har 

dock gett en god grundläggande bild av de båda systemens legitimeringsarbete. Vad som dock 

nästan helt saknas i den svenska monarkiforskningen är fokus på drottninggemålerna. Josefina 

och Karl XIV Johans hustru Desirée skymtar ibland fram som biroller när deras makar studeras, 

medan de sista gustavianernas gemåler lyser med sin frånvaro i forskningen.  Deras 

historieskrivning har i huvudsak lämnats åt biografiska rekonstruktioner av deras livsöden. En 

                                                 
12 Sandin 2011, s. 269-279.  
13 Tornbjer 2002, s .122.  
14 Sandin 2011, s. 171-178, Tornbjer 2002, s. 122-123, M.Alm & Johansson 2008, s. 46-47, 54-68. 
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jämförande studie av dessa drottningar bidrar till att visa den andra, kvinnliga halvan av monarkin 

maktlegitimering.  

3.1 Drottningarna i historieskrivningen  

Att drottninggemåler i allmänhet har lyst med sin frånvaro inom den moderna 

monarkiforskningen måste inte förklaras med efterhängande patriarkala strukturer. Den ännu 

unga moderna monarkiforskningen har haft som utgångspunkt att studera maktproduktionen 

utifrån den centrala makthavaren, det vill säga monarken. De drottningar som har varit monarker 

har fått lika mycket och ofta mer uppmärksamhet som sina manliga jämlikar. Detta eftersom de 

som kvinnor i en ytterst manligt präglad position varit synnerligen intressanta. Karin Tegenborg 

Falkdalen studerar i sin avhandling Kungen är en kvinna just de svenska drottningarna Kristina och 

Ulrika Eleonora och hur deras kön påverkade deras regerande i retorik och praktik.  

När drottninggemålerna väl står i centrum för forskningen har denna ofta en något 

annorlunda utgångspunkt än hos monarkerna. Clarissa Cambell Orrs antologi Queenship in Europe 

berör 1700-talets absoluta drottningar och har blivit något av en förgrundsfigur inom 

”drottningforskning”. Där studeras i första hand drottningarnas inflytande över politik, religion, 

kultur och hovliv. En av drottningarnas största tillgångar i detta inflytande var deras dynastiska 

kapital, de blodsband som både gav dem (och deras barn) en medfödd ställning men också 

viktiga kontakter som kunde påverka och hjälpa dem och deras nya relationer. På så vis studeras 

snarare drottninggemålens praktiska inflytande och roll samt varifrån hon erhöll sitt mandat.15  

I Sverige har en liknande antologi om svenska drottningar, Drottningar – kvinnlighet och makt, 

getts ut. Där visar exempelvis Göran Alm hur viktiga förväntningar på drottninggemålerna var att 

de skulle bidra med tradition och legitimitet genom sin börd samt ättens fortlevnad genom 

barnafödande. Malin Grundberg argumenterar även för hur den genom historien alltid viktiga 

rollen att föda barn, vad hon kallar en ”privat moderlighet”, under hennes undersökta tidsperiod 

1850-1950 även kompletteras av en ”offentlig moderlighet”.16  

Även genusforskaren Charlotte Tornbjer skriver i sin avhandling Den nationella modern om de 

svenska drottningarnas modersideal i en nationsdiskurs från slutet av 1800-talet till mitten av 

1900-talet.. Hon visar hur modersidealet och familjeidealet var så oumbärligt för drottningarna att 

de framställdes som fantastiska goda mödrar och makor även när motsatsen var lättbevisad. De 

svenska drottningarnas moderlighet framställdes som något modernt som även andra kvinnor 

                                                 
15 Orr 2004, s. 1-15. 
16 Dahlberg 1999, s.116-119, 125-126. 
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borde ta efter. Man kan också urskilja en utvecklingskedja där Grundberg och Sandin visar på att 

det är modersidealet som öppnar en offentlig arena för drottningarna (och andra kvinnor) i 

föreningsväsendet och hur sedan Tornbjer visar att det är drottningarnas moderliga engagemang i 

föreningsväsendet som krediterar dem epitet ”landsmoder”, någon som ständigt känner omsorg 

för sitt folk.17 

Tornbjer visar hur kungafamiljen under den här tiden förborgligas och ofta visades upp som 

en varm och öm familj med vanliga individer ”med samma typiska egenskaper som man menade 

karaktäriserade svensken i gemen”18. ”Naturlighet” och ”enkelhet” blev nya ledord för monarkin 

och var inte heller specifikt för Sverige utan karaktäriserade många hov i Europa. I enlighet med 

balansprincipen blev värdighet också ett av de viktigaste sätten för en drottning att vara bättre än 

andra samtidigt som hon var en som alla andra, och att vara vacker och vackert klädd var två 

viktiga aspekter av värdigheten. Tornbjer visar också hur man, i den framväxande nationella 

diskursen, försökte lösa ”problemet” att de blivande svenska kungarna föddes fram av utländska 

prinsessor. Man lade stor tonvikt vid prinsessornas (många gånger långsökta) svenska 

härstamning, samt lyfte fram dem som viktiga svenska representanter. ”Privat” fick de möjlighet 

att hänge sig åt sitt ursprungsland, men ”offentligt” skulle de vara alltigenom svenskar och fick 

mycket kritik då de visade lojalitet med sitt gamla land.19  

Jag har även själv i min C-uppsats skrivit om drottning Josefina med fokus på vilken image 

hovstaterna formulerade åt drottningen genom ceremoniel, kungörelser samt hyllningstryck.  

Resultatet visar Josefinas image som en otroligt folkkär och folknära kunglighet och källmaterialet 

och resultatet blev inspiration för den vidare forskning om drottninggemåler som här följer.20  

3.2 Mot frågan 

Med teoretisk utgångspunkt i maktens legitimeringsbehov ska jag analysera presentationen av 

drottningrollen och dess förändring under övergången mellan två system. Jag kommer att 

diskutera vem och vad en drottning är och när allt förändras runt henne, hur hon själv förändras. 

Mitt syfte är att belysa drottninggemålens del i monarkins legitimitetsarbete. Drottningrollen ska 

alltså inte studeras som en sanningsenlig och praktisk roll utan som konstruerad och sannolikt 

diskursanpassad produkt med syfte att legitimera monarkin.  

                                                 
17 Tornbjer 2002,  s.121-122, 131-136, 141-145, Dahlberg 1999, s. 126, Sandin 2011, s. 194-198. 
18 Tornbjer 2002, s. 131. 
19 Tornbjer 2002, s. 121-133. 
20 Rotbain, 2011. 
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Min uppsats kommer att komplettera tidigare forskning kring monarkins maktlegitimering i 

allmänhet och forskningen kring dess förändring under stora samhällsomvälvningar i synnerhet. 

En viktig aspekt i den svenska forskningen om de båda systemen är att samma frågeställning 

kommer att riktas till båda sidor om ”övergången”. Detta kommer tydligt att underlätta en direkt 

jämförelse mellan de båda monarkiska institutionernas legitimitetsarbete. Undersökningen 

kommer därför förhoppningsvis kunna bringa klarhet inte bara kring konkreta likheter och 

skillnader mellan de båda monarkiernas legitimering utan även tydligare urskilja faktiska 

brytpunkter och övergångar.  

En minst lika viktig aspekt för relevansen är att jag tittar på drottninggemålerna. 

Drottninggemålerna är tämligen ostuderade i legitimitetsforskningen och nästan helt oberörda i 

den svenska övergångskontext som ska beröras i denna uppsats. Genom att studera den andra, 

kvinnliga halva av monarkin kommer jag att kunna bidrag till en mer komplett helhetsbild av de 

båda systemens legitimitetsarbete. I och med det kan jag även belysa idealet för en absolut 

respektive konstitutionell drottninggemål. Kungahusets medlemmar var förebilder för hur andra 

människor borde leva sina liv.21 Drottningen, som samhällets högsta och mest synliga kvinna, 

borde därför även ge en indikation på kvinnoidealet och dess utveckling.  

3.3 Att studera drottningrollen 

Frågan jag ska besvara i denna undersökning är hur den svenska drottningrollen framställdes ca 

1750-1850. Underfrågorna består då av vilka komponenter drottningrollen bestod av samt hur 

utveckling såg ut. Jag ska utföra min undersökning genom att studera tre olika former av 

panegyriska texter, även kallade hyllningstryck eller lovtal. Tillvägagångssättet har stor likhet med 

Nils Ekedahls metod i kapitlet Celebrating monarchy i Scripts of kingship där han gör ett kort nedslag i 

Bernadotternas hyllningstryck. Jag ska i huvudsak använda två av hans tre panegyriska kategorier: 

lovtal skrivna på kungligt uppdrag och lovtal skrivet utan kungligt uppdrag (av Ekedahl kallat 

”provinsiellt”) men också i viss utsträckning den tredje kategorin skålar.22  

Lovtal har sedan antikens Grekland varit en vanligt förekommande del i det politiska livet för 

att hylla makten. Under renässansens vurmande för antiken fick uttrycksformen ett stort 

uppsving och i Sverige var den mycket populär under framför allt 1600-talet . Under 1700-talet 

växte dock kritik mot formen och under 1800-talet förkastades den av många belästa grupper 

                                                 
21 Tornbjer 2002, s. 121. 
22 M. Alm & Johansson 2008, s. 122.-140. 
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som antingen tyckte hyllningarna var orealistiska eller ovärdiga att kallas för lyrik. Kritiken till 

trots fortsatte panegyriken att vara populär genom hela 1800-talet.23  

I en uppsats där formatet i stor utsträckning begränsar undersökningsområdet anser jag det 

skrivna ordet, och då i synnerhet i lovtal, vara ett lämpligt källmaterial för besvarandet av min 

frågeställning. Det skrivna talet är ett direkt tilltal utåt (till skillnad från exempelvis ceremonier 

eller målningar som först måste tolkas till ord) och ger en tydlig och kondenserad bild av den 

drottning man ville projicera. Ett femtiotal texter per drottning ligger till grund för studien. I 

Josefinas fall ligger de jämt fördelade över tre perioder medan kröningen har något färre källor. 

Hos Sofia Magdalena är det tvärt om kröningen som står för ungefär hälften av dikterna, hennes 

sons födelse följer därefter medan hennes ankomst respektive bortgång bara tilldelats en handfull 

dikter var. Texterna varierar i karaktär men den absoluta majoriteten är skrivna i rim. Versmåtten 

skiljer sig åt och likaså talens längd; de kortare består av åtta koncisa rader medan de längre 

dikterna utgör egna små häften. Trots att de flesta dikter egentligen blickar tillbaka på en redan 

inträffad händelse är majoriteten skrivna i presens. Majoriteten av dikterna ger också intrycket av 

ha en berättarröst, vilken oftast är anonym men vid några tillfällen visar sig vara verkets 

författare. 

Det finns flera anledningar att studera panegyriska dikter både utgivna av hovet och av annan 

källa. Dels är gränsdragningen mellan dessa ofta svår eftersom det i praktiken är omöjligt att mäta 

inflytande eller inspiration. Det går inte att beräkna en hovanställd skalds direktiv respektive 

konstnärliga frihet, eller under vilken grad av censur en ”frilansande” skald stod. Inte ens gränsen 

mellan vad som faktiskt är ett av hovet utgivet tryck eller inte är alltid särskilt tydlig. Dels är också 

det övergripande formulerandet av drottningrollen mer givande. Det visar just 

legitimeringsprocessen som en sammansmältning av makten och de underlydandes anspråk på 

varandra, åtminstone de som tillåts höras.24 

Drottningrollen som framträder kan givetvis komma att spegla mer än bara legitimitetsanspråk 

parter emellan. Det är troligt att, i någon mån, presentationerna av drottningarna påverkas av hur 

drottningarna var som personer. Därför skulle det också gå att argumentera för att skillnader och 

likheter dem emellan skulle bero på deras personligheter snarare än hur man förstod 

drottningrollen. Jag ser dock inte detta som ett problem. Om drottningarnas personlighet faktiskt 

skulle lysa igenom, är denna personlighet tveklöst stöpt i den diskurs de verkade i. Dessutom 

skulle det visa på vilket sätt man faktiskt hanterade olika personligheter och använde dem i sitt 

anspråk.  

                                                 
23 M. Alm & Johansson 2008 s. 122.-140. 
24 M. Alm & Johansson 2008, s. 121-124. 



14 

 

Jag har valt att studera lovtal från fyra tillfällen: drottningarnas ankomst till Sverige och den 

direktpåföljande vigseln, födelsen av deras första barn, deras kröning samt bortgång och 

begravning. Dessa fyra tillfällen är valda eftersom de bör ses som de största och mest 

betydelsefulla tillfällena hos drottningarna och naturligt nog även de tillfällen då de omskrivs 

mest. Dessutom är det troligt att dessa tillfällen delvis berör olika aspekter av drottningskapet och 

därför kan komma närmare en helhetsbild av drottningarnas roller.  Dessa fyra tillfällen har även 

en relativt god överensstämmelse hos de båda drottningarna och är därför jämförbara.25 

Jag kommer att analysera drottningrollen genom sex olika teman: drottningen som moder, 

som hustru, hennes börd, hennes uppenbarelse, hennes majestätiska dygder och hennes relation 

till Gud och religion. Valet av teman grundar sig både i tidigare forskning, mitt källmaterial samt 

antagandet av vissa aspekters relevans. I princip all modern forskning kring drottninggemåler 

berör på ett eller annat sätt deras moderskap och de flesta kategoriserar det dessutom som en av 

de absoluta viktigaste aspekterna av drottningskapet. Detta, i kombination med att även mitt eget 

källmaterial tydligt visade moderskapets centrala plats, gör detta till uppsatsens mest självklara 

tema.26 

Hustrutemat är i motsats till moderstemat i stort valt utifrån dess osynlighet i tidigare 

forskning. Tegenborg Falkdalen berör i Vasadöttrarna i glesa ordalag drottningarnas roll som 

hustrur och Tornbjer bryter vid enstaka tillfällen loss hustrutemat ur familjediskursen, men i 

allmänhet står drottningens hustruroll odefinierad. Jag antar dock att hustrurollen är en relevant 

aspekt av drottninggemålen och jag har dessutom stöd för detta i mitt källmaterial. 

Drottningarnas relation till Gud, deras egen eventuella gudomlighet samt deras praktiska 

religiösa utövande är viktigt ur flera aspekter. Dels är monarkins utveckling från en kung av Guds 

nåde till en konstitutionell sådan en central del i den studerade samhällsutvecklingen och naturligt 

nog studerat i tidigare forskning.27 Dels är den gradvis ökande religionsfriheten en viktig aspekt 

av samhällsutvecklingen, från Gustav III:s Toleransedikt 1781 till Oscar I:s upplösning av 

Konventikelplakatet 1858 och därtill det faktum att Josefina var den första katolska drottningen i 

Sverige sedan Katarina Jagellonica. Dessutom visade sig även detta tema vara centralt i mitt 

källmaterial. 

Under temat börd analyseras inte bara hur drottningarnas bakgrund presenteras utan även hur 

de under sin tid i Sverige relateras till utifrån tillhörighet och lojalitet. Det som Orr i Queenship in 

Europe kallar ”dynastiskt kapital” går som en röd tråd genom stora delar av den tidigare 

                                                 
25 De var någotsånär jämngamla då de kom till Sverige respektive när de gick bort. Bådas förstfödda var också en son.  
26 Orr 2004, s.1-15, Dahlberg 1999, s. s113-118, Tornbjer 2002, s.121-124, Tegenborg Falkdalen 2012, s. 55. 
27 M. Alm 2002, s. 165-174, 345-350. 
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forskningen. De kungahus eller individer som hade dynastiskt kapital använde det ofta som en 

central punkt i sitt legitimitetsarbete, medan de som inte hade det (exempelvis Vasa och 

Bernadotte) ständigt tvingades agera kring det eller kompensera för det. Enligt Göran Alm var 

dessutom Josefinas dynastiska kapital ett absolut överlevnadsvillkor för den Bernadotteska 

monarkin. Därutöver kopplar jag även samman drottningarnas fortsatta ”bakgrund”, eller hur 

man under deras tid som drottningar kommunicerar deras nya ”börd”. Detta gör jag framför allt 

mot bakgrund av den nationsdiskurs och försvenskningsprocess som framför allt Tornbjer fäster 

stor vikt vid.28  

Temat ”uppenbarelse” analyserar drottningarnas fysiska uttryck, med andra ord deras kropp 

och utseende. Tornbjers avhandling visar att skönhet var en viktig del av drottningrollen kring 

sekelskiftet 1800/1900 och även mitt eget källmaterial gjorde temat relevant. Dessutom ter det sig 

i sig självt aktuellt att utav sex teman tillägna en åt analyserandet av den fysiska 

drottninggestalten.29  

Det sjätte och sista temat är de majestätiska dygderna. Majestätiska dygder är ett vedertaget 

begrepp och syftar ofta på de egenskaper som ofta framkom i så kallade furstespeglar. Dessa 

speglar hade oftast en internationell räckvidd och förklarade hur en ideal furste eller furstinna 

skulle vara. De svenska drottningarnas och prinsessornas majestätiska dygder har studerats under 

tidigmodern tid i Tegenborg Falkdalens Vasadöttrarna och i Adam Sabirs kapitel av antologin 

Goda exempel. Kapitlet syftas till att i övrigt knyta samman återstående lösa trådar som är viktiga i 

förståelsen av drottningrollen.30  

Alla sex kapitel är upplagda men en kort introduktion följt av en del om Sofia Magdalena, 

därefter en del om Josefina och jämförande med Sofia Magdalena och slutligen en diskussionsdel. 

 

 

 

 

 

   

                                                 
28 Orr 2004, s. 1-15, Dahlberg 1999, s.116-118, Tornbjer 2002, s.124-125. 
29 Tornbjer 2002. 
30 Tegenborg Falkdale 2012, Ågren 2010, s.15-24, 37-55. 
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4 Börd 

Att den blivande drottningen skulle ha en lämplig kunglig börd kan antas vara en förutsättning. 

Vid de tillfällen då äktenskap till icke-kungliga har ägt rum har konsekvenserna nästan alltid varit 

ödesdigra och inte ens i dagens moderna svenska samhälle ses den blivande regentens äktenskap 

till någon utan kunglig börd som helt oproblematiskt. Det ter sig också ganska naturligt att de 

båda drottningarna som vardera bodde drygt 50 år i Sverige, i någon mån fick en svensk identitet. 

I kapitlet kommer därför att studeras hur deras kungliga börd och annan bakgrund samt deras 

fortsatta ”börd”, identitet eller lojalitet framställdes.  

4.1 En dynastisk prinsessa 

Eftersom Sofia Magdalena trolovades med Gustav vid fem års ålder kan man våga fastslå att 

hennes egenskaper eller hennes personlighet inte var avgörande faktorer i valet av henne. Hennes 

viktigaste kvalitéer låg givetvis i att hon var en dansk prinsessa av det anrika huset Oldenburg. 

Vid Sofia Magdalenas ankomst till Sverige beskrevs hur man redan under lång tid hade längtat 

efter en dansk prinsessa. Man formulerade det som att: 

Vår tanke därför vi åt Danska sidan vände, 

Och Köpenhamn sågs an, som egen Hufvudstad. 

Man lysnade på alt, som det vid Hofvet hände: 

Man räknade tider ut, man önskade, man bad, 

Man ville ett förbund med Sundets vågor göra, 

At Nordens Prydnad snart de skulle til oss föra. 

I en annan vers beskrevs den glädje som kändes när man fick hopp om att faktiskt få en dansk 

prinsess till Sverige: 

Man säg, at rycktet straxt kund glädje-tårar prässa 

Ur mörka ögon, som de förra tider sett, 

När Svea-land gafs hopp att få en Dansk Printsessa, 

Från samma Hus, som förr mång dygde-mönster gett.  

Man hyllade till synes både det danska folket, kungahuset, tidigare danska prinsessor som kommit 

till Sverige och Sofia Magdalena själv. Det talades om Sofia Magdalena som någon som ”hit tills 

varit Det stålta DannMarks frögd”. Man beskrev att  

Den Stam var hos oss känd, som med en sällsynt ära, I flera hundrad år, så styrt ett mäktigt Folk, 

At utom egen gränts Den ock fått Cronor bära […] En Stam, som länge hyst och än inom sig 

hyser Alt högt och stort, snart sagt, hvaraf Europen lyser. 
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och visade även tydligt hur nöjd man tidigare varit över de danska prinsessor som kommit till 

Sverige i versen 

Wi glömme aldrig bort hwad gott, som danmarck gifwit Till Prydnad för wår Thron, till glädie för 

wårt Land.  Wi ha ULRICAS Lof i wåra minnenskrifvit […] Wi frödgas i det hopp, at se wårt kära 

rike Af största kungars ätt i högsta välgång satt. Wi ha SOPHIER två, De tre ULRICOR like! Hvar 

finnes väl det land, som äger större skatt? 

Även senare under Sofia Magdalenas liv fortsatte man att förtydliga hennes storslagna anor och 

hur nöjd man var med dessa. Man skrev att  

Wi se med utmärkd frögd, hvad Danmark åter gifvit; En präcktig klar juvel ur kronan åt oss 

skänkt, Då dess prinsessa nu vår milda drottning blifvit […] Att vi i henne se vår fordna drottning 

stora, En älskad, vördad dansk Ulrica Eleonora.  

Man hyllade ”Dig, drottning, stor af börd, i Norden utan like” och att hon ”Förnyade i 

Scandinaviens land Dess äldsta Kungaätters band Med Bördens glans och lyckans alla lotter”. 

Sofia Magdalenas far hade ”bland sina likar, få dess like, I att vara Kung och Folkets Far” och 

som hans dotter var hon ”utaf denna Kunga-Stam upprunnen”.31  

Det är tydligt att det viktigaste i Sofia Magdalenas bakgrund var att hon var en dansk 

prinsessa. Man hyllar hennes far som en konung som stod över många av sina jämlikar, men 

framför allt hyllade man den danska kungaätten i allmänhet. Man hyllade dels deras gamla anor 

och deras styrka och inflytande i Europa, men man lade också vikt vid hur uppskattade tidigare 

danska prinsessor hade varit i Sverige. Vid Sofia Magdalenas bortgång visade man även på hur 

denna danska prinsessa älskade sitt nya fädernesland. Sådana tendenser fanns även under hennes 

livstid, då man till exempel talade om att hon ville rikets väl,32 men formulerades efteråt på ett 

annat sätt. Flera källor talade om att hon älskade sitt nya fadersland, exempelvis att hon hyste 

”kärlek till Swea Land och Folk” och en oinskränkt kärlek för sitt nya Fädernesland”. Det var 

alltså först vid hennes bortgång som det gavs några indikationer på att hon hade försvenskats.33 

 

 

 

                                                 
31 Citat i anförd ordning: Då … Johan Schevdin, Då … Kongl. Hof-predikant, Wid … Swea Land, Då … Kongl. Hof-predikant,  Då … 

Kongl. Hof-predikant, Frögde qväde …  Johan Stagnel, Skålar …  i Hudiksvall, Ord … Begrafning, En suck…  1813. 
32 Swerjes … Hans Bergeström. 
33 Citat i anförd ordning: Tacksägelse, Personalier … Sophia Magdalena. (Fäderneslandskärlek även i: Sorg-tacksägelse …  död). 
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4.2 Hjältedottern 

Josefina var född och uppvuxen i Milano men flyttade som tioåring till dagens södra Tyskland. 

Hon hade på sin mor Augusta av Bayerns sida långa anor bland Europas gamla kungahus, 

inklusive huset Vasa. Hennes far Eugène de Beauharnais, furste av Leuchtenberg, var däremot en 

revolutionens uppkomling och Napoleons styvson. Vid tiden för Josefinas och Oscars möte var 

parets båda fäder de enda Napoleoniderna kvar på Europas troner och sågs som en skönhetsfläck 

bland de återinsatta gamla kungahusen.34  

Vid Josefinas ankomst visade man sig mycket fascinerad av hennes sydländska bakgrund. Det 

berättade hur hon kom ”Från blomrika dalar, från söderländsk sol” och hur hon, ”en söderns 

planta […] flyttad blef till svenska jorden”. Man uttryckte även hopp för att allt vackert i Sverige 

skulle göra ”Att ej hon söderns rika färgprakt saknar”. Även vid hennes bortgång romantiserades 

kring hennes exotiska ursprung. Det skildrades hur ”Uti söderns varma länder Hennes vagga 

stod” där hon föddes under ”Italiens högblå himmel” som ”En söderns mö”.35 

När Josefinas ätt eller far beskrevs så var det i termer av hjälte. Josefina var själv en ”Hjeltars 

dotter”, vilket hon tycks ha haft gemensamt med Oscar. Man skrev att hon var ”Ur hjeltars stam 

en tropisk telning sprungen Hon kom hit upp till gamla hjeltekungen”, vilket visade på att Oscar 

precis som Josefina var en hjältes barn. Sammanförandet av dessa både hjältars barn formuleras 

som något mycket önskvärt. Man skrev till exempel: 

Två hjeltar hvilkas dygd Europas undran väckt 

Sen deras segrars dån förut förvånat jorden 

Igenom sina barn förenas deras slägt 

Som under seklers längd skall lycklig göra Norden. 

 

En annan vers berättade: 

Ja, tryggadt nu är Sveas hopp 

Mot alla tidens oförätter; 

Dess gamla sköld nu bäres opp 

Af tvenne hjeltars knutna ätter. 

Omkring dess thron, i nya dar 

En kufvad storm ej mer skall hvina; 

Carl Johan lefver i Oscar 

Och Eugen i Josephina. 

 

                                                 
34 Sandin 2011, s. 16. 
35 Citat i anförd ordning: Wid … höga Biläger, Wid … höga Biläger, Freyas … Norden, Några… Norge, Personalier … 1876, Drottning 

… 1876.  
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Hos Sofia Magdalena var hennes danska kungliga anor, som tog sig uttryck på olika sätt, det enda 

viktiga i berättandet om hennes börd. Hos Josefina talade man dock inte om hennes anor eller 

storheten i det rike hon kom ifrån. När man talade om hennes släkt talade man om hennes fars 

hjältestatus, vilket gjorde Josefina till en hjältedotter, och hur detta band samman henne med 

Oscar som hade samma bakgrund. Man valde alltså att helt negligera legitimeringen via Josefinas 

Vasarötter eller kungliga blod och istället legitimera henne som hjältedotter. En förklaring skulle 

kunna vara att hennes förnäma bakgrund annars skulle visa bristerna i Bernadotternas egna 

bakgrund. Mer troligt är dock att monarkins inte bedömdes tjäna på att legitimera sig genom 

gamla anor. Man fokuserade även på hennes exotiska ”söderländska” bakgrund. En anledning till 

detta kan vara att man inte trodde gemene man skulle kunna placera Leuchtenberg på kartan. 

Hennes födelseplats Italien nämndes däremot, kanske för att den var mer välbekant. En annan 

förklaring skulle kunna vara att man medvetet ville exotisera Josefinas bakgrund. Beskrivningen 

av henne som ”tropisk telning” kunde skapa en viss mystik, som möjligen kunde ersätta en del av 

hennes ej beskrivna kungliga bakgrund.36  

Vid Sofia Magdalenas bortgång fanns några exempel där man talade om hennes kärlek för 

Sverige, samt från hennes kröning exempel på att hon ville Sverige väl. Josefina beskrevs vilja 

Sverige väl redan vid sin ankomst och hon beskrevs då också vörda riket.37 Under hennes livstid 

kommenterades det även på hennes svenskhet i versen: 

Hon trifs, som du, i höga norden. 

Hon sträckt sin rot till fjällens dalar; 

Och Svears lynne hon förstår 

Ty deras språk med dig hon talar. 

Vid hennes bortgång gavs hennes kärlek till Sverige och svenskhet mycket större utrymme. Man 

talade om hennes kärlek till det nya fäderneslandet,38 samt ”Af hennes kärlek till sitt folk, vår 

bygd”. Man berättade att hon vid sin ankomst ”gjorde ett djupt intryck då hon på vårt eget språk, 

som hon under vinter inhemtat, tolkade sina känslor i anledning af det sätt hvarpå hon här blifvit 

emottagen”. Det skrevs att hon växte upp i söder där hon blev öm och god, men ”Om ock der 

man lade grunden, Här, vid Sveas strand, Norden blef från första stunden Hennes fosterland”. 

En annan källa gick längre och berättade att ”du blef vad skalden drömt, hvad Norden velat, du 

blef så svensk som någon infödd var, du led vår sorg, du har vår glädje delat”. Hon beskrevs inte 

heller bara som svensk utan också som Stockholmare, då man sa att ”Hon glömde aldrig Birgers 

                                                 
36 Citat i anförd ordning: I  … 1827, Vid  … 21 juni 1876, Freyas  … akt, Wid … höga Biläger. 
37 Vilja Sverige väl: Glädje-offer … Lars Svennberg. Vörda riket: I  … 1827. 
38 Tal … J. C. Moro. 
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stad och strand: der bygde hon sig ju familjehärden, der räckte Svea henne först sin hand, der blef 

hon älskad kanske mest på jorden, der ville hon ock dö i höga norden”.39 

Sofia Magdalen fosterlandskärlek formulerades först efter hennes bortgång. Under sin livstid 

beskrevs hon dock vilja Sveriges väl, en information som kan tyckas något överflödig då 

motsatsen hade varit djupt problematisk. Josefinas relation till Sverige nämndes dock redan vid 

hennes ankomst. Varken då eller senare låg dock fokuset enbart på Josefinas kärlek till riket eller 

folket utan även på hennes svenskhet. Hon talade språket, delade svenskarnas öden och blev lika 

svensk som om hon vore infödd. Hon beskrevs dessutom ha en speciell relation till Stockholm, 

för att det var den stad hon först kom till och den stad där hon såg sin familj växa fram. 

4.3 Från att älska Sverige till att bli svensk 

Sofia Magdalenas börd fokuserades helt på hennes danska kungliga arv. Där är både det danska 

folket, monarkin och specifika kungliga personer inräknade och naturligt kopplade till varandra. 

Man tycktes inte vilja hålla igen på beskrivningarna om hur fantastiskt allting från Danmark var 

och hur man hade längtat efter en sådan ära som att få en dansk prinsessa. Hos Josefina är dock 

hennes släkts (och i synnerhet faders) historia som hjältar helt frikopplad från folket eller platsens 

exotiska beskrivningar. Detta ter sig naturligt då hennes släkt inte historiskt hade samma 

bakgrund i sitt land eller folk som det danska kungahuset.  

Att Josefina kungliga bakgrund och släktskap med Vasahuset inte nämndes alls är synnerligen 

intressant. Jag har i ett annat sammanhang visat att ett enda dokument, författat vid tiden kring 

Oscars och Josefinas förlovning, presenterade Josefinas kungliga anor och Vasasläktskap.40 När 

hon väl anlände till Sverige valde man dock att helt utesluta detta från hennes image. Detta 

skedde trots att Karl XIV Johan ska ha haft stora komplex för sin egen ödmjuka bakgrund och 

fruktat att den en dag skulle bli hans fall och trots att den viktigaste bilden i propagandan mot 

Bernadotterna var att de inte var svenska, två problem som Josefina faktiskt rådde bot på.41 I 

drottningar – kvinnlighet och makt har också Göran Alm hävdat att en prinsessa av Josefinas 

bakgrund var ”närmast ett överlevnadsvillkor” för Bernadotterna och att hon var ett 

”sensationellt bra” äktenskapsparti trots hennes fars bakgrund.42 Charlotte Tornbjers har också 

visat att man senare under 1800- och 1900-talet valde att lyfta fram de utländska prinsessornas 

avlägsna svenska rötter då den nya nationsdiskursen krävde detta. Redan vid Victoria av Badens 

                                                 
39 Citat i anförd ordning: Wid … höga Biläger, Drottning … 1876, Personalier … 1876, Några… Norge, Personalier … 1876, Vid  … 

21 juni 1876. 
40 Rotbain 2011. 
41 Sandin 2011, s. 16. 
42 Dahlberg 1999, s. 116-118. 
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äktenskap 1881 användes hennes Vasarötter genomgående och hon fick personifiera länken 

mellan gammalt och nytt.43 Omständigheterna ger oss lätt anledning att tro att Josefina kunglighet 

(men också svenskhet) skulle vara en central del av Bernadotternas legitimering. Hon kunde 

skänka kungliga anor och svenskhet och skulle på egen hand (genom sin hjältefar) eller 

tillsammans med Oscar kunna uppnå balansprincipen genom att kombinera kontinuitet med 

modernitet, delvis i likhet med drottning Victoria. 

Det finns flera möjliga förklaringar till detta resultat. Möjligen kommunicerades Josefinas 

kungliga bakgrund genom andra metoder. Den kan också, tack vare dokumentet från 

förlovningen eller av annan anledning, redan ha ansetts vara allmänt känt. Man kan också ha 

planerat för en annan image, men reaktionerna på förlovningsdokumentet indikerade att man 

borde välja en annan väg. Troligast är dock att man valde att formulera Josefina som en 

hjältedotter och jämlike till Oscar för att man ansåg den bilden passa medborgarsamhällets 

diskurs bättre. Med andra ord ansåg man tiden och folket mogen en drottning som inte 

legitimerades genom sitt dynastiska kapital. Varför Josefinas svenskhet och Vasarötter inte 

användes såsom hos Victoria skulle möjligen kunna förklaras med att nationsdiskursen ännu inte 

nått den betydelse den skulle ha senare under 1800-talet. En annan förklaring skulle kunna vara 

att Gustavianerna i sin image använt sig av sina Vasarötter.44 Möjligen kopplades namnet Vasa 

under början av 1800-talet fortfarande samman med en icke-önskvärd regeringsform, medan det 

vid Victorias tid istället genom nationalromantiken återigen var positivt laddat.  

 Det är svårt att avgöra huruvida idealet kring fosterlandskärlek växte fram först kring slutet av 

Sofia Magdalenas liv. Å ena sidan nämndes det inte tidigare, å andra sidan kommer även 

majoriteten av Josefinas motsvarande källor från hennes bortgång, vilket tyder på att ämnet 

kanske främst diskuterades då man mindes och sammanfattade drottningarnas liv. Däremot går 

det med större säkerhet att se olikheterna i formuleringen av deras respektive relation till Sverige. 

Sofia Magdalena beskrevs hysa kärlek för fosterlandet och folket. Hon beskrevs dock aldrig i 

närmare ordalag som svensk och någon svenskhet påvisades aldrig. Josefina däremot beskrevs 

som lika svensk som om hon vore infödd. Genom aktiva handlingar som att tala språket och dela 

öden visades hon själv göra valet att närma sig svenskarna. Att hon blev lika svensk som en 

infödd tycks därför åtminstone delvis varit hennes eget val, inte något hon erbjöds helt utan 

motprestation. Detta visar på ett ideal av att en drottning ska identifiera sig och identifieras av 

andra som svensk och arbeta aktivt för att detta ska ske. Tornbjer förklarar att det under det sena 

1800-talets nationsdiskurs naturligt nog blev viktigt med en försvenskad drottning, framför allt 

                                                 
43 Tornbjer 2002, s. 124-127. 
44 M. Alm 2002, s.124. 



22 

 

eftersom de skulle föda fram den blivande svenska kungen.45 Denna försvenskning verkar alltså 

ha varit relevant redan under Josefinas tid och eftersom varken Hedvig Charlotta46 eller Desirée 

förväntades föda fram svenska söner47 och Fredrika48 redan var avsatt vid Sofia Magdalenas 

bortgång är det sannolikt att Josefina var den första drottning som gavs en försvenskad 

framställning och identitet.  

5 Hustru 

Att vara regentgemål innebär per definition att personens position är beroende av regenten och 

dennes sammanhang. Enkelt uttryck blir regentgemålen utan sin regent, bara en gemål. Att denna 

beroendeposition även kommer att skina igenom i mitt källmaterial ter sig ganska naturligt. Men 

regentgemålen är också sin makes hustru. Om, och i så fall på vilket sätt denna aspekt framträder 

visar på vilken hustruroll som ingick i drottningrollen.  

5.1 För Gustav och för oss 

1751 trolovades den ännu inte fem år gamla Sofia Magdalena med den jämnåriga Gustav, 

Sveriges kronprins. Trots att de båda barnen knappast hade något att säga till om i valet av 

varandra, framställdes det som att de fattade ett aktivt beslut. Vid Sofia Magdalenas ankomst till 

Sverige, 15 år efter förlovningen, talade man om henne som den ”svenska PRINTSENS val”. 

Detta är en föreställning som sedan håller i sig och vid Sofia Magdalenas bortgång 1813 talade 

man fortfarande om hur Gustav ”sökte maka” och fann Sofia Magdalena. Men det fanns också 

exempel som visade att det inte var Gustav som valde sin maka utan att de var ett förutbestämt 

par. Vid hennes ankomst talar man exempelvis om att hon var född ”at GUSTAVS hjerta vinna” 

och att Himmeln sa ”Med Gustaf […] vill jag Sophia para”.49  

Idéerna kring att å ena sidan Gustav valde ut Sofia Magdalena, å andra sidan att det var ett 

gudomlig eller förutbestämt parti är inte nödvändigtvis omöjliga att förena. Att de var ämnade för 

varandra utesluter inte att de som människor upplevde sig ha ett val, eller att de hade fattat 

samma beslut även utan gudomlig intervention. Om Sofia Magdalena var född att vinna Gustavs 

hjärta, så var det precis det hon gjorde när han valde henne. Att ett val eller gudomlig dekret 

                                                 
45 Tornbjer 2002, s. 124-130. 
46 Karl XIII:s hustru. 
47 Hedvig Charlotta var 50 år och barnlös när hon oväntat blev drottning. Även Desirée var närmare 50 år när hon blev tilltänkt som 

svensk drottning och hennes enda son var redan vuxen. 
48 Gustav IV Adolfs hustru. 
49 Citat i anförd ordning: Då … Johan Schevdin, En suck…  1813, Då … 24 october 1766, Sång-stycken … Francios Uttini.  



23 

 

överhuvudtaget nämns är troligen för att försköna verkligheten av två unga individer som 

trolovats som barn utan större möjlighet att själva påverka beslutet. Det skulle även kunna visa på 

ett romantiskt ideal för äktenskapet. 

Regentgemålens ställning som något av regentens biroll blir tydlig i flera sammanhang. Genom 

hela sitt liv tituleras Sofia Magdalena regelbundet helt enkelt som Gustavs gemål. Detta sker inte 

enbart vid sammanhang som kretsar kring honom utan även när hon själv står i centrum, som vid 

sin egen begravning.50 Man visar också vid flera tillfällen i hennes liv att det är hon som blir en 

del av hans liv, men inte vice versa. Sofia Magdalena står vid hans sida, tar del av hans lott i livet 

och delar hans ära. Det är också han som har fått henne.51 Det är ”Af sin Gustaf” hon försiktigt 

blir ”förd på Thronens opp”. Vid hennes bortgång beskriver man även hur hon inte enbart haft 

en roll i hans liv utan även kanske delat något med honom, med raden: ”Hon vid sin Makas graf 

den spira lägger ner, Som hon med Gustaf del”.52 

Som maka till en konung framställdes Sofia Magdalena ha uppgifter som främst syftade till att 

underlätta kungens förpliktelser. Hon lättade hans börda av att vara regent genom att vara ”en 

vällust för hans hjerta”. Hon fick ”en kär gemål med ljufsta ro […] mätta” och berömdes för sin 

”Undergifvenhet för sin gemåls vilja”. Gud hade ”skänkt en Magdalena” till Gustavs fröjd, men 

också utsett Gustav till att bli Sofia Magdalenas fröjd och ”hiertans lust”. Hennes hustruroll 

består alltså till stor del av att göra livet lättare för honom; hon skall finnas där för honom i det 

han behöver, men hon ska också själv uppfyllas av glädje i sin roll att glädja honom.53  

Man talar också om att Sofia Magdalena får en prins ”till Wän” och att hon är ”vår konungs 

bästa vän”. Detta skulle kunna säga något om att man ville framställa deras relation som en av 

vänskap och närhet eller också att ”vän” hade en annan betydelse än idag. Att hon är konungens 

bästa vän tyder dock på att hon som hustru står honom nära eller närmast, oavsett hur ordet 

”vän” bör tolkas. Man skriver även att ”De i hvarandras dygd långt mer än kronor fått”. Detta 

skulle kunna åsyfta att deras äktenskap har en roll utöver den kungliga och att de egenskaper de 

erbjuder varandra har ett egenvärde för dem även som makar.54  

Det är inte nödvändigtvis för Gustavs skull som Sofia Magdalena kom till Sverige. Man skrev 

att hon ”för oss skal Födslo-bygden lämna” och ”För wår skull måste Slägt och Folk försaka”. 

Det är ”til oss” hon förs och vi har den lyckan ”at kalla henne vår”. Sofia Magdalena sägs vara 

                                                 
50 Då … 24 october 1766, Underdånig … 29 maji 1772, På … underdånig ode, Personalier … Sophia Magdalena. 
51 Vid hans sida: Då … Johan Schevdin, Frögde qväde …  Johan Stagnel. Lott i livet: För … uti Stockholm. Dela hans ära: Til  … 29 

maji 1772. Fått henne: Då … 24 october 1766. 
52 Citat i anförd ordning: En suck…  1813,  Ord … Begrafning. 
53 Citat i anförd ordning: Vid  … 27 december 1778, Underdånigaste …  Nils Svartz, Personalier … Sophia Magdalena, På …  Utile 

Dulchi, Då … Kongl. Hof-predikant. 
54 Citat i anförd ordning: Wid … Swea Land, Vid  … 27 december 1778, Sång-stycken … Francios Uttini. 
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”födder åt oss i Danmark att wara i Swerge”. Hon välkomnas till ”wårt Land” med 

förhoppningen att ”Trefnad hos oss finna må”. Man visar tacksamhet för att hon ”vill ibland oss 

bo” och lovar att ”Du som Dannmark lämnat, Du får i Sverge allt igän” och att Gustavs ”Folk 

för henne waka”. Ändå in i döden följer ”Sverges kärlek” henne och återförenar henne med sitt 

nya folk.55  

Det tycks som att Sofia Magdalena kommer till Sverige minst lika mycket, om inte mer, för 

folkets skull som för Gustavs. Hon lämnar sitt folk för ett nytt folk, snarare än sin familj för en 

ny familj. De dubbla men inte nödvändigtvis motsatta idéerna om det egna valet och en 

förutbestämd väg som föranleder Gustavs och Sofia Magdalenas äktenskap återfinns även här. 

Sofia Magdalena var både förutbestämd att komma till Sverige, men var också här av fri vilja.  

5.2 Älskande och självuppoffrande 

Oscar åkte som kronprins 1821 på en resa genom Europas kungahus för att hitta en lämplig 

brud. Därför är det inte heller anmärkningsvärt att idén kring en prins som valde sin maka 

framträdde än tydligare hos Josefina än hos Sofia Magdalena. Fler gånger nämndes att han sökte 

en brud eller furstinna och fann Josefina, som sa ja.56 Det underströks även att Kungen hade  

lemnat kronprinsen full frihet att vid detta val följa endast sin egen böjelse, utan afseende af de 

politiska fodringar, som under en förfluten tid vid liknande tillfällen gjort sig allt för mycket 

gällande57 

Här förtydligades det att kungafamiljen levde i en ny tid där Karl XIV Johan, i egenskap av 

konung och/eller far, gav sin son frihet att själv välja hustru (säkerligen inom vissa ramar), och att 

detta sätt att välja hustru var bättre än det tidigare rådande som gett allt för mycket plats åt 

politik. Prinsens egen åsikt framställdes alltså gå före nationens politiska intressen. Man uttryckte 

också hur utvald Josefina just var när man markerade att ”vid valet af Maka blott frågade dig”. 

Med detta kan man ha velat framhäva antingen Josefinas storhet i att vara den första (och enda) 

att bli tillfrågad eller att Oscar ville ha henne specifikt och inte bara rangordna lämpliga alternativ. 

Man kan också ha velat visa att Oscar minsann inte fick ett nej utan blev accepterad av den första 

prinsessa han frågade.  I sökandet efter hustru tycks man referera till tidigare svenska 

kungligheters bravader i Europa när man skrev att ”han eröfrade dock,  - ej land och städer, men 

                                                 
55 Citat i anförd ordning:  Då … 24 october 1766, Då … 24 october 1766, Då … Johan Schevdin, Poëme…  Catharina Charlotta 

Svedenmarck, Vid  … 27 december 1778, Då … Kongl. Hof-predikant, Då … Johan Schevdin, Då … 24 october 1766, Ord … 

Begrafning.  
56 Glädje-offer … Lars Svennberg, Wid … höga Biläger, I  … 1827, Glädje-sång … tillägnad.   
57 Glädje-sång … tillägnad. 
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hjertan… Ach! Den skönaste flög i hans famn” och han tackades ”För detta val” gjort med 

vishet.58  

Aspekten av att partiet var utsett av en högre makt återfanns dock även hos Josefina och 

Oscar. Man skrev att det var ”af ödet bestämdt, att hon ej länge skulle få vistas i hemmets stillhet 

och obemärkthet”. I en vers sa Freja att Oscar ”Af himlarne en brud begär, Och jag den skönaste 

åt honom gifver” och att det var Freja som kallade dem till den högtid (äktenskapet) ”som bereds 

af kärleken”. I en annan vers berättade man att Josefina kände igen sin vän ”i en blink”, vilket kan 

tolkas som något motsvarande idén kring kärlek vid första ögonkastet.59 

Till skillnad från Gustavs val av Sofia Magdalena, som förblev omotiverat, berättades hur 

Oscars egna och kloka val baserades både på Josefinas egenskaper och på känslor mellan de två. 

Det framställdes tydligt att Oscar gett sig ut för att ”finna en furstinna, genom sina egenskaper 

motsvarande hans hjertas kraft och värdighet att en gång dela det höga kall”. Han letade därmed 

inte enbart efter en kvinna med passande position och titel utan även någon som hade 

egenskaperna, kraften och värdighet, att bli en bra drottning. Bland de andra egenskaper på vilka 

Josefina valdes nämndes främst att hon var dygdig,60 ”bildad af alla behagen” och hennes 

”intagande väsen”. Hon utmärkte sig ”lika mycket genom hjertats och hufvudets egenskaper som 

genom skönheten”. Valet av Josefina berodde därför delvis på hennes utseende, men än mer på 

hennes person, intellekt och styrka. Det verkar underförstått att en konung behövde en maka 

som var mer än ett smycke, utan också någon som klarade av den prövande rollen.61  

Att valet baserades på känslor paret mellan formuleras även det tydligt. Det var exempelvis för 

att ”vinna en hjertats brud” Oscar gav sig av till Europa. Väl där beskrev man hur Josefina 

väntade lite med att svara på Oscars frieri, men att ”prinsessan snart delade hans känslor” och att 

det då var ”hjertat” som gav svaret.62 Det var också kärleken för Oscar som gav henne viljan och 

styrkan att lämna sin älskade familj och sitt hem: 

Och honom till mötes förtjuserskan stod 

Och kände sin vän i en blink 

Och följde, med kärlekens tillit och mod 

Sin heliga kallelses vink. 

Från blomrika dalar, från söderländsk sol 

Från sörjande fader och mor 

Hon tårögd, men längtansfullt, såg mot den pol 

                                                 
58 Citat i anförd ordning: Den 19 juni 1823, I  … 1827, Wid … höga Biläger, I  … 1827. 
59 Citat  anförd ordning: Några … Norge, Freyas … Norden, Freyas … Norden, Den 19 juni 1823. 
60 I  … 1827. 
61 Citat i anförd ordning:  Personalier … 1876, I  … 1827, Personalier … 1876, Personalier … 1876. 
62 Citat i anförd ordning: Några … Norge, Personalier … 1876 , Den 19 juni 1823. 
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Der Oscar den älskade bor63 

Oscar och Josefinas kärlek var något som ska ha berört alla. Till och med ”marmorn sjelf tycks 

rörd” under deras vigsel och älskande par uti lunden tänkte inte bara på sig själva utan också på 

Oscar och Josefina. Deras kärlek tycks på så sätt inte bara beröra andra utan också förena 

prinsparet med andra kärlekspar.64 

Liksom hos Sofia Magdalena återfanns hos Josefina perspektivet av henne som en biroll till sin 

make. Hon titulerades som Oscars gemål, som hans brud och hans maka, andra gånger hur hon 

tog del av hans lott och befann sig vid hans sida.65 Precis som Sofia Magdalena togs ”Josephine 

vid handen” av Oscar som ledde henne till kröningsaltaret. Men hon blev också en del av hans 

lott i mer romantiska ordalag, som när man bad Gud att hägna ”henne, som bor i hans famn”.66 

Men det finns också flera motsatta exempel. Exempelvis formulerades det att de ”räcker 

hvarandra sin hand” och att de fick ”sitta vid hvarandras sida i tronens skygd”. Andra exempel 

visade hur Oscar skulle ta del av Josefinas lott och öde. En vers sa att ”Hennes öden äro Dina, Ej 

hennes hjärta mer begär”, en annan: 

Hans sorger delar hon, han hennes känner, 

Och kronans börda blef då straxt mer lätt. 

Han hennes tro gaf skydd bland svenska männer 

Hon stred med honom för allt ’sant och rätt’ 

Detta visar på en gemenskap mellan makarna och att båda parter framställdes ha förpliktelser 

mot varandra. Det var inte enkom Josefina som skulle flytta in sitt liv i Oscars värld och dela 

hans lott och öde utan han skulle också vara en del av hennes liv. Det var inte enbart hon som 

satt vid hans sida, ibland satt de vid varandras sida. Idén kring att Josefina (eller i exemplet ovan 

hennes tro), till synes i sin roll som maka kunde utkräva sin makes beskydd återkommer även i 

raden att Oscar kommer att ”fäkta för maka och barn” om Sverige någon gång skulle hotas.67  

Framställningen av Josefina och Oscars relation genomsyrades av att de hade gjort eller gjorde 

sig värdiga varandra. En vers uttryckte för Oscar att ”Ett folk sin egen sällhet finner I den, hvars 

skänk du blifvit värd”. Man skrev om Josefina att ”hon går att belöna” prinsen, att hon ”Hans 

                                                 
63 Den 19 juni 1823. 
64 I  … 1827. 
65 Gemål: Skålar  … Den 31 maj 1826,  Brud: I … Dorothea Dunckel, Glädje-offer … Lars Svennberg, Versar … höga förmälning, Wid 

… höga Biläger, Vid  … 21 juni 1876, Några … Norge. Maka: Vid… 18 September 1844, Lovtal: Drottning Josefina, I  … 

konungagriften. Vid hans sida: Versar … höga förmälning, Till… 26 October 1844, Tacksägelse … bortgång, Några … Norge, Glädje-

sång … tillägnad. 
66 Citat i anförd ordning: Sång… 10 juni 1845, Den 19 juni 1823. 
67 Citat i anförd ordning: Den 19 juni 1823, Några … Norge, Ord … HÖGA BILÄGER, Vid  … 21 juni 1876..  
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belöning blef” och vid flera tillfällen pratade man om henne som hans dygders lön.68 

Objektifieringen av Josefina som en belöning till trots, kan man ändå uttyda ett nytt, modernare 

ideal. Oscar blev värd henne. Han var inte med självklarhet född värdig en sådan maka utan hade, 

till synes genom sina dygder, gjort sig värdig henne. Även det omvända förhållandet där man talar 

om hur Josefina skulle göra sig värdig Oscar fanns. I en konversation Josefina tycks ha med 

högre makter på skeppet på väg mot Stockholm och Oscar bad hon: ”Himmel! Måtte jag bli 

värdig att göra hans lycka!”. ”Skandiens engel” svarade henne då: ”Har du fast, har du evigt 

beslutit, värdig att vara din prins, ditt folk” så skulle allfader stödja henne, men ”Allt beror på dig 

sjelf”. Josefina beskrevs också säga att: 

Det skall hädanefter blifva min ömmaste omsorg att genom en dotters och makas uppfylda 

plighter inom den älskade husliga krets […] göra mig värdig konungens och drottningens huldhet, 

min gemåls kärlek och nationens tillgifvenhet.69 

Josefina var inte heller född att vara värdig Oscar och det var helt upp till henne själv att 

åstadkomma detta, om än med stöd från Gud. Men medan Oscar tycks ha gjort det som krävdes 

för att bli värdig Josefina redan innan äktenskapet, så var det under själva äktenskapet som 

Josefina skulle göra sig värdig honom och hans kärlek. Oscars erkännande kom i det att hans 

brud svarar ”ja” till frieriet, medan Josefinas inte kunde komma förrän hon bevisat sina kvalitéer 

som maka.   

Josefinas roll som hustru kan nästan sammanfattas i en enda vers: 

In vid hans sida Josephina 

Skall lik en sol i norden skina 

Och åt hans hjerta sällhet ge; 

Hon med sin kärlek skall försköna 

Och med sin trohet ljuft belöna 

Hans höga väg bland pligterne! 

Hon skulle vara en glädje och ett ljus som underlättade kungens arbete och hon skulle helt enkelt 

”Solbelys(a) vår konungs fjät”. Men hon skulle inte bara sprida glädje utan också inneha stor 

glädje själv. Det var hennes ljuva lott att sin ”sällhet i kärleken finna” och ” Om OSCAR ärans 

älskling är, Må sällheten bli JOSEPHINA”. Hon skulle, i likhet med Sofia Magdalena, också 

känna stor glädje inför sin make som ”föddes för skandiens lycka och min”. Men hon skulle inte 

heller bara sprida lättsam fröjd omkring sig, utan lättandet av Oscars regeringsbörda var en större 

uppgift än så. Människor omkring henne trodde aldrig innan parets kröning att ”Den konungsliga 

                                                 
68 Citat i anförd ordning: Ord … HÖGA BILÄGER,  Freyas  … akt, I  … 1827. Hans dygders lön: Freyas  … akt, Den 19 juni 1823. 
69 I  … 1827. 
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kronan kunde […] i drottningen hjerta och sinneslag medföra någon förändring” men kunde 

trots allt iaktta en sådan. Detta för att hon än tyngre kände sina plikter som maka då ”Hon ensam 

skulle nu för honom lätta regeringsbördans tyngd”. Som hustru skulle hon också ställa sin make i 

första rum. Vid honom allena ”Hela min själ oupplösligt är fäst, och hela mitt öde”. Hon skulle 

dyrka honom och han var den som ”af allt jordiskt varit henne dyrbarast”.70  

Hon berömdes för att hon var ”outtröttlig i sina omsorger” och satt ”villig, trogen och 

försakande” vid sin makes dödsbädd. En vers berättade att: ”Du såg hur ömt hon kungens 

hufvud stödde, Men ej du såg hur hennes hjerta blödde”, en annan: 

Hur troget satt hon ej vid Oscars sida 

I lust och nöd, i nätter som i dar 

Och matade så huld båd’ sent och tida 

Lifsgnistan, som ännu der dröjde qvar! 

Hon kunde ej hon allt försakat, lida 

För trogne maken, som var landets far! 

Erminia skönare Tancred ej firar 

Då med sitt hår sin hjeltes sår hon virar 

Man beskrev hur hon var ”Ständigt vid hans sida” och under ”outsägligt qval bevittna detta 

aftagande” av sin makes liv, men att styrkan ”hon hemtade ur sin varma tro, ur kärleken till sin 

gemål, och ur en pligtkänsla, som inom det möjligas område inte hade någon gräns” aldrig svek 

henne. Detta ökade folkets ”vördnad och tillgifvenhet för den maka, som förljufvat hans lif och 

varit honom trofats in i döden”. Sin största hyllning fick hustrun Josefina således för sin stora 

uppoffring och självförsakning i sin kärleksfulla omsorg för sin make och hur hon på detta sätt 

hedrade ”kung Oskars minne”.71   

Som tidigare exempel visat framställdes längtan och kärleken till Oscar som det som gav 

Josefina modet att lämna sin familj och resa till Sverige. Den övergripande idén var att hon kom 

till Sverige för Oscars skull snarare än för det svenska folkets skull såsom Sofia Magdalena. Två 

verser som berättade att ”med kärlek och med tro Hon kom, den ädla, att ibland oss bo” och 

”En junidag, sjelf lik e vår, Du kom till våra byggder”, är de få exemplen på att Josefina skulle ha 

kommit till landet för ”vår” skull. Istället tycks Josefinas tankar kring Sverige alltid återknyta till 

Oscar. När hon nådde ”den vördnads-bjudande stat” som var ”så vidt beryktadt” var hennes 

tanke ”här han andas, den prins” som var så älskvärd och skulle bli hennes lycka.72   

                                                 
70 Citat i anförd ordning: Glädje-sång … tillägnad, Sång …  4 december 1844, Freyas … Norden, Ord … HÖGA BILÄGER, I  … 

1827, Personalier … 1876, Personalier … 1876, I  … 1827, Versar … höga förmälning, Personalier … 1876. 
71 Citat i anförd ordning: Personalier … 1876, Tacksägelse … bortgång, Drottning … 1876, Drottning … 1876, Personalier … 1876, 

Personalier … 1876, Personalier … 1876, Personalier … 1876.   
72 Citat i anförd ordning: Wid … 3 maj 1826, Lovtal: Drottning Josefina, I  … 1827.  
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5.3 Från vår till hans 

Ur flera aspekter liknar Sofia Magdalena och Josefinas hustruroller varandra. Hos båda lades en 

stor vikt vid att de skulle glädja sin make och själva finna glädje i honom. Denna ständiga glädje 

ger ett intryck av att hustrun är någon som aldrig själv ska försvåra eller fördjupa en fråga, utan 

med något av ett barns naivitet alltid vara positiv. Hos Josefina visades också hur hon under sin 

makes sjukdom aldrig lät yppa något negativt utan hyllades för sin totala självförsakan vid sin 

makes sida. Om eller hur Sofia Magdalena satt vid sin makes sida under hans sjukdom beskrevs 

dock inte alls. Att detta skulle ha inrikespolitiska skäl är inte särskilt sannolikt, då Gustav III 

aldrig beskrevs i dålig dager i det studerade materialet. Istället bör det nog tolkas som att 

hustrurollen här skiljer dem åt; under medborgarsamhällets framväxt värdesattes en uppoffrande 

och kärleksfull regentgemål som behöll sitt lidande för sig själv. Detta ideal existerade parallellt 

med den allmänt glädjespridande hustrurollen som levde vidare från Sofia Magdalenas tid. 

En annan idé som går igen hos de båda drottningarna är tanken om att äktenskapspartiet var 

utvalt av en högre makt respektive ett val gjort av individerna i fråga. Idéerna behöver som 

tidigare nämnt inte ha ett motsatsförhållande. Istället kan frågan ställas varför formuleringarna 

var så lika för båda paren när processen av val av partner var den rakt motsatta. Tydligen fanns 

ett behov att markera individens val och ett större sammanhang både när valet av partiet gjordes 

åt två små barn som aldrig hade träffats och något sånär självständigt av två (i samhällets ögon) 

vuxna personer som under en kortare tid lärt känna varandra. Att enbart visa på ett större 

sammanhang skulle kunna underminera båda paren som då inte skulle kunna fatta högst viktiga 

beslut om sina egna liv och därmed de facto ha mindre självbestämmande än många andra 

undersåtar/medborgare. I främst Oscar och Josefinas fall skulle det även försvaga möjligheterna 

till det kärleksideal som finns hos dem. Att enbart fokusera på det egna valet skulle också vara 

svårt. I Gustav och Sofia Magdalenas fall skulle det bli en uppenbar och framför allt svårsåld 

lögn. Där fanns ett synnerligen stort behov av en formulering kring en högre makts beslut då allt 

annat skulle innebära att män under Gustav i rang valt hans maka åt honom. Sannolikt ville man 

dra fokus från kungahusets ogillade av riksdagens val av hustru som speglade den tidigare 

maktbalansen och en då mycket svagare monarkin. Hos dem, likväl som hos Oscar och Josefina, 

kan det också ha funnits en trygghet och styrka i att låta deras äktenskap vara bestämt av en 

allvetande kraft. Sammanfattningsvis kan man säga att den övergripande idén och sannolikt 

anledningarna till den var detsamma för båda paren, trots att de faktiska omständigheterna var 

näst intill motsatta. 
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Den rätta bakgrunden kan antas vara en förutsättning för de båda kvinnorna att gifta sig med 

kronprinsar och hos Sofia Magdalena tycks det också vara den enda aspekten av att vara en 

lämplig äktenskapspartner åt Gustav. Däremot beskrevs tydligt vilka andra egenskaper Oscar 

letade efter hos sin framtida maka samt hur Josefina uppfyllde dessa. Framför allt tycktes han leta 

efter någon som hade styrkan att hantera rollen som drottning. Detta visar att man i den nya 

monarkin inte längre förutsatte att någon vara lämpad att vara drottning bara för att denna var 

född i rätt familj, såsom det hade gjorts under Sofia Magdalenas tid. Detta understöks än tydligare 

i hur Oscar och Josefina beskrevs göra sig värdiga varandra, medan Gustav och Sofia Magdalena 

tycks förutsättas vara värdiga varandra.  

Idén om att Sofia Magdalena kom till Sverige för Gustavs tycks tämligen blek i jämförelse med 

idén att hon kom till Sverige för folkets skull. Medan Gustav hade valt en maka hade Sofia 

Magdalena snarare valt ett folk. Det tycks också i första hand vara ett folk och ett land hon lämnar 

efter sig. Hos Josefina är tvärt om maken det centrala. Det är kärleken till honom som ger henne 

styrkan att lämna sin familj för att vara med honom och i förlängningen sin nya familj. Här 

framstod således två på många sätt motsatta idéer. Sofia Magdalena var en prinsessa som lämnade 

sitt ursprungliga folk för sitt nya folks skull. Att hon skulle bli Gustavs maka tycks sekundärt till 

det att hon skulle bli Sverige drottning. Josefina däremot lämnar sin familj för en ny familj och 

för kärleken. Att denna handling dessutom gör henne till Sveriges framtida drottning tycks 

sekundärt. Josefina och Oscar framstår därför i långt större utsträckningar som fria individer i 

gemförelse med Sofia Magdalena och Gustav som ges en lott att acceptera. Sofia Magdalena blir 

närmast ett objekt bestående av dynastiskt kapital som flyttas dit det anses bäst. 

Båda drottningarna framställdes ofta och genom hela sina liv som sina makars biroller genom 

att exempelvis benämnas som ”gemål” istället för vid namn. Även under drottningarnas egna 

begravningar, långt efter deras makars bortgångar, användes benämningarna på detta sätt. Trots 

detta framträdde hos Josefina och Oscar också en annan relation, där de ibland formuleras som 

en enhet där båda parter hade förpliktelser och roller gentemot varandra. Ibland var dessa 

förpliktelser eller roller detsamma för båda parter, ibland framträdde tydliga hustru- eller 

makeroller. Medan Sofia Magdalena är den enda som tycks ha en roll eller uppgift i sitt äktenskap 

så har både Oscar och Josefina plikter gentemot varandra, där makerollen främst handlar om 

skydd och hustrurollen om att beroende på situationen på olika sätt stödja mannen.  
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6 Moderskap 

Modersidealet har i många olika skepnader följt med det svenska drottningidealet genom 

århundradena.73 Att en drottning inte skulle föda barn är lika oroande idag som det var efter att 

Gustav Vasa lät besluta att riket skulle gå i arv från far till äldste son.74 Genom barnen vinner 

drottningen sin samtids ära och tacksamhet och drar sitt strå till stacken i byggandet av en kunglig 

ätt.75 Men en drottnings moderskap bör inte enbart beskrivas genom vad eller hur hon är 

moderlig, utan vem hon är moderlig åt. I ett ideal där folket är konungens barn och han deras 

landsfar, blir naturligt nog ofta hans hustru drottningen folkets mor.76 När dessa båda roller blir 

svårkombinerade kan man fråga sig vilket av moderskapen som anses viktigast. 

6.1 Vasamoder och landsmoder 

När Sofia Magdalena anlände till Sverige 1766 nämndes ingenting om hennes roll att föda fram 

arvingar. Möjligen var denna plikt så självklar att den tycktes helt överflödig att nämnas, eller så 

ville man inte lägga onödig press på det unga paret, båda 20 år gamla. Vid deras kröning sex år 

senare var dock tonen en annan. Kungaparet som besteg tronen hade en välkänt kylig relation 

och rykten florerade kring deras icke-existerande samliv. Det formulerades inte en generell 

önskan om att kungaparet skulle få barn, utan specifikt en son eller söner. Ibland lindades 

uppmaningen in i en önskan om att ”låt kronan prinsar få, och modrens dagar räcka”77 till att få 

se både barnbarn och barnbarns barn. I andra fall tog man exempel från tidigare drottningar som 

minsann kunde få en arvinge och lät tonen vara mer rak på sak: 

Var lik din stora Gustafs moder; 

Med deri just Lovisa blif, 

At våra trogna suckar höra, 

At efterverldens sällhet göra 

Och äfven oss en Gustaf gif!!!78 

Även om man önskade att modern skulle få leva länge nog att se både barnbarn och barnbarns 

barn, så var det inte åt henne eller ens åt Gustav man önskade dessa söner. Det var tronen som 

skulle få prinsar och det var åt oss Sofia Magdalena skulle ge ”en Gustaf”. När en son väl föddes 

                                                 
73 Framträder exempelvis tydligt hos både Tegenborg Falkdalen 2012 och Tornbjer 2002. 
74 Tegenborg Falkdalen 2012, s. 275-276. 
75 Orr 2004. 
76 Tornbjer 2002. 
77 Underdånigaste …  Nils Svartz. 
78 Til  … 29 maji 1772. 
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ytterligare sex år senare av den då 32-åriga drottningen, var glädjen naturligt nog stor. Men det 

var för vår sällhet hon hade lidit, det var riket som ”blifvit Begåfvat med den största skatt” och det 

var oss Gud skänkt denna ”pant”.79 Det var dock inte bara folket, riket och den abstrakta 

”tronen” som har fått en arvinge, utan Sofia Magdalena hade också ”en prins vår Gustaf gifvit”80. 

När barnet benämndes som en gåva från modern/drottningen till fadern/konungen, markerades 

ändå rikets delaktighet genom det possessiva pronomenet: ”vår”. Sofia Magdalena hade inte givit 

”sin Gustav” en son, inte heller bara ”Gustav” en son. När barnet inte markerades att på ett eller 

annat sätt tillhöra folket eller riket utan kungen, markerades det alltså att kungen tillhörde folket. 

Sofia Magdalena välkomnades att stämma upp i folkets glädje över att hon blivit mor och 

skåda sin makes och ”svenska folkets fröjd”. I sin bedrift hade hon presterat ”en dyrbar skänk av 

Vasa Blodet, som styrkt det svenska hjeltemodet” och ”uplifvat […] den store hjeltens minne”, 

vilket syftade på Gustav II Adolf. Det fanns ingen större ära än att ”vara Gustafs maka, och bli 

en annan Gustafs mor” och hon skulle från och med då och förevigt vördas som en Vasamoder. 

Det var som en hjältinna och i segerprakt hon återvände till tronen.81 

Vid Sofia Magdalenas ankomst till Sverige var en av hyllningarnas viktigaste komponenter 

hennes bakgrund som prinsessa i en av Europas äldsta och förnämaste dynastier. Dessa förnäma 

anor som hon förde vidare till sin son nämndes dock aldrig kring hans födsel, utan det talades 

enbart varmt om Gustavs fina anor som fördes vidare. Hennes bakgrund, som var så viktig i 

hennes roll som maka åt Gustav, verkar helt oviktig i hennes roll som biologisk moder åt sonen 

Gustav Adolf. Sofia Magdalena gav sin make en son, men hon gav inte sonen något annat än 

själva födelsen. För att ta det ett steg längre kan man tänka sig att ingen ”vanlig” kvinna skulle 

kunna bli Gustav III:s maka, men att inga specifika egenskaper tycks ha krävts för att kunna föda 

fram hans arvinge.  

Sofia Magdalenas praktiska modersroll definierades marginellt mer än den som biologisk mor. 

Formuleringen av att prinsen ska ”fostras af dig opp”82 tycks ge den nyblivna modern åtminstone 

det formella huvudansvaret över sonens uppfostran. Utöver det fanns inga närmare beskrivningar 

av vare sig vad hennes modersroll gentemot sonen innefattade eller hur hon var som mor. 

Sofia Magdalena benämndes genom hela sitt liv i Sverige som en landsmoder. Redan vid 

hennes ankomst till Sverige 1766 skrev man att man vördade den tillkommande landsmodern. 

Detta antyder att begreppet ”landsmoder” närmast var en titel varje drottning innehade mer eller 

                                                 
79 Vår sällhet: Vid  … 27 december 1778. Riket begåvats: Til  … 27 november 1778. Oss Gud skänkt: Vid  … 27 december 1778.  
80 Til  … 27 november 1778. 
81 Citat i anförd ordning: Vid  … 27 december 1778, Til  … 27 november 1778, Vid  … 27 december 1778, Prolog… 28 december 

1778. Vasamoder: Prolog… 28 december 1778. Hjältinna: Til  … 27 november 1778. Segerprakt: Vid  … 27 december 1778. 
82 Vid  … 27 december 1778. 
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mindre automatiskt och som ärvdes från en regentgemål till nästa. Som krönt drottning axlade 

hon sin landmodersmantel och titulerades i skiftande formuleringar som ”Landets Mor”, 

”Swerges Mor” och det något mer personliga ”vår Mor”. Begreppet ackompanjerades ofta av till 

synes moderliga verb såsom ”öm”, ”mild” och ”huld”. Dessa korta beskrivningar är den enda 

indikationen på hur hon var som landsmoder. Däremot fanns ingen som helst motivering till 

varför hon var landsmoder och hennes innehavande av rollen tycks vara en självklarhet som inte 

kräver förklaring.83 

Mellan Sofia Magdalenas kröning 1772 och hennes bortgång 1813 skedde många förändringar. 

Gustav III blev mördad och parets son besteg tronen men blev senare avsatt och landsförvisad. 

När Sofia Magdalena gick bort var Karl XIV Johan kronprins och i praktiken även regent. Den 

något obekväma situationen till trots skrev man i hennes personalier att ”det tillhör historien att 

teckna händelser, i hvilka hennes maj:ts ingen annan del haft, än hjertats lidande”. Under tumultet 

kring hennes son gjorde hon sig förtjänt av beröm över ”huru hennes Maj:ts bar olyckan och 

sorgen; huru hon visste att med Modren förena Drottningen; med hjertats känslor pligternas 

uppfyllande; naturens fodringar med det fäderneslandet ägde”.84 Trots att man skrev att hon 

lyckades förena modersrollen med drottningrollen, var det man i praktiken berömde henne för att 

hon höll sig utanför konflikten. I själva verket betydde hennes val att inte agera efter vad som var 

naturligt för en mor att hon valde bort modersrollen i förmån för drottningrollen och valde rikets 

bästa framför sonens. Genom sin tydliga roll som landsmoder kan man följaktligen tolka det som 

att hon framställdes välja sitt moderskap gentemot folket framför sitt moderskap gentemot sitt 

barn.  

6.2 En kärleksfull kungamoder 

När den 17-åriga Josefina kom till Sverige 1823 framhölls det många gånger att det var en väldigt 

ung flicka som gifte sig med kronprins Oscar. Denna ungdom tyckes dock inte vara ett hinder för 

att formulera självklarheten i att äktenskapet skulle resultera i barn. Det fanns aldrig några 

konkreta uppmaningar såsom de som förekom kring Sofia Magdalenas kröning, men det fanns 

heller aldrig någon som helst anledning för detta eftersom Josefina fött fem barn (varav fyra 

söner) långt innan hon kröntes till drottning. Däremot var det en självklarhet att hon och Oscar 

                                                 
83 Tillkommande landsmoder: Då … Kongl. Hof-predikant. Landets, rikets eller Sveriges mor: Då … Kongl. Hof-predikant, Wid … 

Abrah. Abr:son Hülphers, Underdånigaste …  Nils Svartz, Wid … uti Scara, Svea … 29 maji, anno 1772, Til  … 29 maji 1772. Vår mor: 

Frögde qväde …  Johan Stagnel, Sång-stycken … Francios Uttini. Öm: Svea … 29 maji, anno 1772. Mild: Til  … 29 maji 1772. Huld: 

Sång-stycken … Francios Uttini, Frögde-rop  …  29 maji 1772. 
84 Personalier … Sophia Magdalena. 
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skulle få barn som ”träde fram i deras spår”85. Dessa barns kön eller syfte specificerades dock 

inte, vilket skulle kunna visa på att barnen hade ett egenvärde i sig oavsett kön och status, men 

också att oron över att inte ha en tronföljare aldrig hann infinna sig.  

Från hennes ankomst återfinns versen: 

Som blomman trifs där källan väller; 

Så skall Din Ätt bland Eterneller 

Städs lysa i evig vår.86 

Det intressanta ligger inte i att man önskar att ätten ska blomstra i evighet, utan formuleringen att 

det var Josefinas ätt. Det skulle kunna tolkas som att Josefina av en eller annan anledning spelade 

huvudrollen inom ätten: osannolikt, men givetvis en möjlighet. En annan, mer trolig tolkning, är 

att det inte fanns något behov av att markera ätten som vare sig Oscars eller Bernadotternas då 

man aldrig fann sig i en position där man behövde understryka att ättens fortlevnad stod och föll 

med att en arvinge föddes. Ytterligare en trolig tolkning är att Josefinas roll i ätten var en annan 

än Sofia Magdalenas. Medan Sofia Magdalena var en länk mitt i Vasakedjan som födde fram en 

arvinge, var Josefina den första Bernadottedrottningen att föda fram en ny generation. Detta 

gjorde Josefina i praktiken till något av en matriark som skulle bygga upp ätten och versens 

formulering tyder på att man även ville framställa det så. Möjligen var det också bekvämare att 

tala om eviga ätter med Josefina som utgångspunkt (även om ätten hon skulle bygga grunden till 

givetvis var den Bernadottska) då hon hade en kunglig bakgrund, och att Bernadotternas 

ödmjuka ursprung samt den nya ordningen i Sverige gjorde det pretentiöst och politiskt oklokt att 

tala om att Bernadotterna skulle lysa i all evighet. Dessa tolkningar skulle även kunna appliceras 

på hur Josefina vid sin bortgång ofta titulerades kungamoder och furstemoder,87 och dessutom 

hyllades för att hon var mor till inte bara en utan två kungar.88 Men att använda begreppet 

”kungamoder” istället för ”Bernadottemoder” (jämförbart med Sofia Magdalena som 

”Vasamoder”) ställer även monarkin som institution i centrum, istället för en specifik ätt. 

Efter att Josefina fött sitt första barn skrev man att hennes lott förändrats och att hon 

återvände från förlossningen som ”älskad dotter, dyrkad mor och maka”. Detta antydde att hon 

genomgått en statusförändring inte bara genom att nu vara mor utan också att hon nu var dyrkad 

som en mor. Möjligen syftade man på att det var hennes nyfödde son som dyrkade henne, men 

mer troligt är att någon annan, en ospecificerad allmänhet, dyrkade hennes moderskap. Dessutom 

                                                 
85Ord … HÖGA BILÄGER.  
86 I … 9 october 1923. 
87 Kungamoder: Drottning … 1876, Lovtal: Drottning Josefina. Furstemoder: Vid  … 21 juni 1876. 
88 Vilket egentligen var en högst otacksam bedrift då den uppnåddes genom bortgången av hennes äldsta son. 
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verkar även hennes andra familjeorienterade roller som dotter och maka ha förändrats till en 

högre status. Även vid hennes kröning markerade man vikten av moderskapet för alla kvinnor, 

även för drottningar, i raden: ”Det högsta lof, som tolkar qvinnas värde, Hvad hon som maka 

och som moder är”.89 

Liksom hos Sofia Magdalena innebar Josefinas förstfödde son en ”yrande glädje” för folket 

och deras vördnad för henne ökade, men tonvikten låg vid kungahuset respektive landets glädje. 

Men man beskrev även att Josefina och Oscar gemensamt och i en till synes mer privat kontext 

fick ”denna ljufva sällhet smaka, Att vara lycklig far och mor”. Det visar tydligt att föräldraskapet 

hade ett egenvärde och att de inte bara gladdes åt att de presterat en tronarvinge. Senare skrev 

man även om hur de var ”omgifna af barn, som spridde glädje i det husliga lifvet”. Medan 

Josefina ännu levde fokuserade man främst på hennes och Oscars gemensamma glädje över 

föräldraskapet. Vid hennes bortgång talade man istället främst ur hennes eget perspektiv. Med 

raden ”Att skildra den unga moderns lycka vilja vi ej försöka” lät man förstå att moderskapet var 

något som låg bortom enklare förklaringar.90 

Det finns även flera tidigare exempel där moderskapet storhet och komplexitet antyds. 

Josefinas förmodade smärtor vid förlossning formulerades i väldigt målande ordalag, exempelvis: 

Och när till slut, ett väntadt rof för smärtan 

Ditt dyra väsen led af plågors tal 

Andäktig slötos hjertan intill hjertan 

Att bedja himlen lindra dina qval 

Dessa smärtor förklarades möjligen så ingående för att sedan kunna visa hur dessa bleknade inför 

storheten i moderskapet: 

Så modren glömmer all sin smärta 

Då hon får trycka till sitt hjerta 

Den kärlekspant hon lifvet ger. 

Det är värt att notera att Josefina framställdes som en kvinna som kunde lida en vanlig kvinnas 

smärtor, medan man hos Sofia Magdalena bara i förbifarten antydde att förlossningen skulle 

kunna vara plågsam. Men det är också en tydlig signal om att moderskapet var större och mer 

betydelsefullt än allt lidande och tveklöst värt besväret och de många riskerna, till synes både för 

drottningar som för andra kvinnor.91 

                                                 
89 Citat i anförd ordning: Till …  11 maj 1826, Till… 26 October 1844. 
90 Citat i anförd ordning: Personalier … 1876, Glädje-sång … tillägnad, Personalier … 1876, Personalier … 1876. 
91 Citat i anförd ordning: Till …  11 maj 1826, Glädje-sång … tillägnad. 
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Josefina erhöll inte bara beröm genom att bli mor, utan också genom hur hon förvaltade sitt 

moderskap. Vid sin bortgång hyllades hon för hur väl hon uppfostrat sina söner och att hon 

genom detta hade ”för seklers rest din äras stoder”. Liksom hos Sofia Magdalena nämndes att 

Josefina hade huvudansvar för barnens uppfostran, en viktig roll med vilken man kunde förstå att 

hennes ”ungdomliga glädtighet gaf vika för ett allvar”. Som mor till sina barn var hon mild och 

öm och mycket ”moderlig”, en term som inte tycktes behöva förklaras.92 

Det kungliga hemmet i allmänhet och Josefinas moderskap i synnerhet markerades upprepade 

gånger som kärleksfullt. Det var åt make och barn som Josefina ”egnade sitt hjertas rika skatter” 

och ”i denna älskeliga krets” fann hon sin största glädje. Man var säker på att prinsen skulle 

komma att få en lycklig barndom och ta del av den ”ömmaste moderskärlek”. Josefina visade 

mycket ”kärlek till sin familj” och hennes barn uppvisade en sluten ring av syskonkärlek. Till och 

med Gud själv hade ”valt ett modershjerta Till sin oändeliga kärleks bild” och när Josefina gick 

bort bad man Honom att sluta dottern Eugenié i sin kärlek ”nu då en moders famn på jorden ej 

finnes för henne mer”. I motsats till Sofia Magdalena hyllades Josefina för att hon ständigt valde 

modersrollen framför drottningrollen, dock utan minsta antydning om att den senare 

försummades. Istället var det helt naturligt att familj och barn fick stå i centrum och det 

offentliga livet stå tillbaka. Hon sökte inte heller någon annan förströelse utanför hemmet 

förutom sitt välgörenhetsarbete.93  

Till skillnad från Sofia Magdalena som frekvent refererades till som landsmoder, blev Josefina 

endast titulerad så i en enda källa, då man uttryckte att man ”hafva den lycka” att kalla henne så.94 

Men i motsats till Sofia Magdalena, som aldrig beskrevs göra något för att få sin titel, applicerade 

Josefina ett moderskap gentemot sitt folk. Det var genom sitt eget moderskap som hon 

inspirerades att sörja även för nödställda barn och mödrar i landet och tog själv på sig 

mödrarskapets plikter som ”hon djupt kände såsom sina” och ska därför ha instiftat Sällskapet till 

uppmuntran af öm och Sedlig modersvård som alltid samlades på födelsedagen av hennes äldsta son. 

Det var således genom sitt eget moderskap till sin son som hon också självvalt beskrevs agera 

som moder för sitt folk. Trots att hon ägnade all sin uppmärksamhet åt sina egna barns 

uppfostran ”glömde hon aldrig folkets barn, otaliga prof finnes därpå”.95 

                                                 
92 Citat i anförd ordning: Vid  … 21 juni 1876, Personalier … 1876, Svea … Den 3 maj 1826. 
93 Citat i anförd ordning: Personalier … 1876, Personalier … 1876, Personalier … 1876, Tal … J. C. Moro, Svea … Den 3 maj 1826, 

Tacksägelse … bortgång, Personalier … 1876. Lycklig barndom: Till …  11 maj 1826. Syskonkärlek: Till… 15 Oktober 1844. Valde 

modersrollen: Personalier … 1876. 
94 Vid… 18 September 1844. 
95 Personalier … 1876. 
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6.3 Från barnaföderska till moder 

Precis som mycket av den tidigare forskningen96 kring drottningar visat så var moderskapet ett 

centralt begrepp även hos Sofia Magdalena och Josefina. Att de skulle få barn var en absolut 

självklarhet, och när det inte föddes några barn betonades vikten av dessa barn. Hos båda 

markerade man vikten av sonen för monarkin och för folket och riket. Sofia Magdalena 

återvände från förlossningen som om hon vunnit ett slag och kunde åtnjuta sin makes och folkets 

ära över prestation att föra Gustavs Vasablod vidare. Även Josefina beskrevs njuta folkets glädje 

och beröm, men där hade moderskapet också ett egenvärde. Barnen, även om de inte skulle vara 

aktuella som tronarvingar, gav henne och Oscar en gemensam glädje. Medan Sofia Magdalena 

vann sitt främsta beröm genom att föda en son, vann Josefina även mycket beröm för hur hon 

uppfostrade sina barn och hur hon var som mor. Detta följer det mönster Tornbjer presenterar 

om hur de senare Bernadottedrottningarnas beröms för sitt moderskap och barnuppfostran.97  

Båda drottningarna hade huvudansvaret för sina barns uppfostran. Men utöver det 

presenterades Sofia Magdalena moderskap som en ganska frånvarande roll. Josefina visade man 

däremot som en kompetent och kärleksfull mor och markerade också tydligt storheten i 

moderskapet. Man uttryckte att moderskapet var en kvinnas viktigaste roll (tillsammans med 

hennes roll som maka) och att barnen spred lycka och kärlek i ett hem. Moderskapet beskrevs 

större än dess smärtor, vilka även Josefina upplevde, och var så stort att Gud själv sades använda 

det för att visualisera sin kärlek.  

Samma adjektiv som använddes för att beskriva Josefinas moderskap till sina barn (såsom mild 

och öm) användes för att beskriva Sofia Magdalenas moderskap till sitt folk. I Sofia Magdalenas 

fall bör dock epitetet ”landsmoder” främst ses som en titel som ärvdes av regentgemålen och 

som inte krävde någon handling. Josefina visade däremot prov på moderliga handlingar gentemot 

folket, såsom att se landets fattiga barn som sina, men blev ändå bara vid ett enda tillfälle kallad 

för landsmoder. Detta ska dock inte tolkas som att begreppet försvann under 

medborgarsamhället. Tornbjer visar hur begreppet landsmoder användes flitigt under slutet av 

1800- och början av 1900-talet. För att då benämnas som en landsmoder skulle man visa omsorg 

för folket och hon betonar att det var främst välgörenhet som bidrog till att en drottning blev en 

landsmoder. När prinsessan Margareta98 gick bort i ung ålder utgick man från hennes goda 

                                                 
96 Dahlberg 1999, Orr 2004, Tegenborg Falkdalen 2012, Tornbjer 2002. 
97 Tornbjer 2002, s. 155-156. 
98 Kronprins Gustav (VI) Adolfs hustru. 
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välgörenhet när man sa att hon skulle ha blivit ”en riktig landsmoder”99. Således tolkar jag det 

som att landsmodersidealet har utvecklats från att under Sofia Magdalena vara en titel en 

regentgemål ärvde mer eller mindre per automatik, frikopplad från hennes välgörenhetsarbete, till 

att under Josefina knappt användas som term men däremot i handling visas genom moderlig 

omsorg och välgörenhet till folket. När sedan begreppet åter igen vann mark kring sekelskiftet 

1800/1900 var just en aktiv välgörenhet och omsorg kriterierna för att en drottning skulle få 

erhålla titeln.  

Sofia Magdalena hyllades för att hon valde sin drottningroll och därigenom landsmodersroll 

framför sin modersroll till sonen. Även om omständigheterna som ledde fram till detta var 

extrema, så är det fortfarande svårt att tro att Josefina skulle kunna ha hyllats för ett liknande val. 

Josefinas mittpunkt beskrevs vara familjen och hemmet och hon hyllades för att hon satte detta i 

främsta rummet, även om det poängteras att hennes drottningroll aldrig led därav eller att hon 

någonsin glömde ”folkets barn”. Då svenska folket inte kunde ta någon större del av de tre 

drottningarna mellan Sofia Magdalena och Josefinas moderskap,100 hävdar jag att detta kungliga 

modersideal i stor utsträckning grundades hos Josefina. Idén med en kärleksfull mor som sätter 

familjen i främsta rummet lever enligt Tornbjers forskning sedan starkt vidare in på 1900-talet.101 

Det mest centrala bör dock inte nödvändigtvis ses som vad den nya kungliga modersrollen var, 

utan att drottningen överhuvudtaget beskrevs ha en modersroll gentemot sina barn. 

7 Uppenbarelse 

Man kan, förhoppningsvis helt oemotsagd, konstatera att de båda drottningarna hade var sin 

kropp. En prinsessa eller drottnings kropp och utseende förknippas ofta med skönhet. Det är 

nästan omöjligt att tänka sig en drottning som inte är vacker,102 vilket lätt leder våra tankar till 

barndomssagor där en ful drottning är en ond drottning. Det är givetvis osannolikt att mitt 

källmaterial skulle innehålla osmickrande beskrivningar av drottningarnas utseende. Hur 

drottningarnas uppenbarelse framställdes är dock en större fråga än vacker eller inte vacker. 

                                                 
99 Tornbjer 2002, s.150. 
100 Då dessa var barnlösa eller under större delen av barnens uppväxt inte var drottningar/kronprinsessor. 
101 Tornbjer 2002, s. 131-134. 
102 Tegenborg Falkdalen 2012, s. 276. 
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7.1 En drottning utan kropp 

Det man kanske vanligtvis tänker på vid begreppet uppenbarelse är personens utseende och då 

ofta i termer av beskrivna drag. Den typen av beskrivningar av utseende gavs dock inte mycket 

plats i framställandet av Sofia Magdalena. Man nämnde vid några tillfällen hennes skönhet,103 

oftast i förbifarten i en uppräkning av hennes dygder. I ett par skrifter gavs något större plats åt 

hennes utseende. En källa beskrev att hennes ”skönhet höjer liljans glans” och att ”afunds öga” 

skälver ”utaf det vackra och det höga”104 en annan att ”Naturen” gett Sofia Magdalena hennes 

”sköna och majestätiska utseende”105. Vid hennes bortgång skrev man däremot att ”Hennes 

utseende befallte redan den vördnad, som man är Majestätet skyldig; och om hon varit blandat 

med tusende af sitt kön, hade man lätt igenkänt drottningen”106. Detta sista stycke skiljer sig 

markant från de tidigare och även om källunderlaget är knappt öppnar det för en intressant 

analys.  Under Sofia Magdalenas livstid berättades helt enkelt att hon var vacker. Vid hennes 

bortgång formulerades dock att hennes utseende allena kunde uppringa den vördnad man ändå 

skulle ha känt för henne som drottning. Drottningen framställdes till synes med åren som 

vackrare. Dessutom jämförde man hennes utseende med andra kvinnors och fick som resultat att 

hon var vackrast.  

Oftare än att kommentera eller hylla Sofia Magdalenas konkreta utseende, diskuterade man 

hennes utseende eller uppenbarelse i mer abstrakta termer. Man formulerade att hennes ”åsyn 

mäktig är” och att hon var ”Klädd i behagligheten, den högsta Mennisko-Drägt”.107 Hon 

smyckade och prydde och många gånger nämnde man hur hon på olika sätt lyste eller glänste.108 

Exempelvis sa man att ”Som solen, hon i glans, från andra ljus är skild” och att hovet lyste tack 

vare Sofia Magdalena samt att hon dessutom ”Lyser upp vår Svea bygd”. Man skrev att ”Hon 

syn’s i Segerpragt” och att ”Svea drottnings bild” är det av ”dygdens majestät”. Dessa exempel 

gav ingen konkret bild av hur hon beskrevs se ut, utan snarare målades en abstrakt bild av de 

intryck hon gav upp. Än mer abstrakta blev kommentarerna kring hur hon vad klädd i 

behaglighet, segerprakt och ”kunglig prydnad” och hur hennes bild var den av dygdens majestät 

och mildhetens. Det visade hur hennes uppenbarelse och fysiska form kläddes i termer av hennes 

                                                 
103 Til  … 27 november 1778,  Til  … 29 maji 1772, Poëme…  Catharina Charlotta Svedenmarck, Underdånigaste … 29 maji 1772.  
104 Til  … 29 maji 1772. 
105 Glädje-betyg … 29 Maji 1772. 
106 Personalier … Sophia Magdalena. 
107 Citat i anförd ordning: Då … Johan Schevdin,  Då … Kongl. Hof-predikant. 
108 Smyckade eller prydde: Öfver … 1778, Prolog… 28 december 1778, Til  … 29 maji 1772, Poëme…  Catharina Charlotta 

Svedenmarck, Krönings-gård … Af en landt-bo, En suck…  1813. Lyste eller glänste: Wid … Swea Land, Öfver … 1778, Aldra … 29 

maji Anno 1772, Sång-stycken … Francios Uttini, Frögde-rop  …  29 maji 1772, Underdånigaste … 29 maji 1772. 
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inre och mer abstrakta egenskaper. Hennes intryck och bild var, i de här exemplen, dygd och 

behaglighet snarare än hennes kroppsliga attribut. Det är även värt att nämna att dessa 

beskrivningar förekom genom hela Sofia Magdalenas liv men centrerades, i likhet med de mer 

konkreta beskrivningarna av hennes utseende, kring hennes kröning, men försvann helt vid 

hennes bortgång. Det blir alltså lätt att konstatera att hennes uppenbarelse står i absolut centrum 

vid hennes egen kröning.109 

7.2 Ung och vacker 

I beskrivningen av Josefinas uppenbarelse lades mycket stort fokus vid hennes skönhet . Vid 

hennes ankomst talades exempelvis om att hon var ”Af Freya begåvad Att norden försköna” och 

att folket mötte henne med ”glädjerop: hvad hon är god och skön!”. Hon beskrevs som 

”skönhetsrik”, ”Den skönaste” och att hennes hemland grät då ”Du mist hvad skönaste du 

ägde!”. Det berättades också att ”hon var lik den skönaste ros som tjusade parken, men utaf 

vårdarens hand uti andra parker förflyttas; lik den stjerna som strålar klarast öfver haven, bort ur 

den himlahälft hon lyst, att lysa en annan.”.110 Om hennes färd till Sverige sades det också att 

”Aldrig böljan, sedan hon bar Idalia, burit, något väsen så skönt och ljuft” och att de vågor som 

fordom varit våldsamma ”hviskade lent till varandra: ’smekom snäckan, som bär så säll den 

önskade engeln’. Vana att återspegla stjärnor, du återspegla det skönaste av dem alla”.111 

Även vid födelsen av Josefinas son hyllandes hon för sin skönhet. Hon kallades ”skönfödd”, 

”fagra prinsessa”, Oscars ”sköna brud” samt sades vara ”Förtjusande och skön som juni-våren”. 

Redan då, tre år efter hennes ankomst, mindes man tillbaka och skrev:  

Skön såg jag dig, lik Anadyomene 

Ur böljan upp på tjusta stranden gå; 

Dock skönare – ur midnattsdystra timmar 

En morgonstjernas ungdomlig och mild 

Josefinas skönhet tycks dock ha ansetts helt irrelevant vid hennes kröning, och nämndes då inte 

alls. Temat återkom dock lika starkt som tidigare vid hennes bortgång. Man mindes som tidigare 

tillbaka till Josefinas ankomst och berättade hur ”den furstliga bruden den 13 juni 1823 landsteg 

blomstrande och skön, full af lif och helsa på svensk jord.”. Hon hade då redan i sitt hemland 

utmärkt sig ”genom skönheten” och var därför ”Föregången af ryktet och strålande i ungdomens 

                                                 
109 Citat i anförd ordning: Til  … 29 maji 1772, Svea … 29 maji, anno 1772, Vid  … 27 december 1778, Tankar … 29 maji 1772 

(resonemanget återfinns även i: Tal …  Paul Juringius),  Wid … Swea Land, Då … Kongl. Hof-predikant. 
110 Citat i anförd ordning: Freyas  … akt, Freyas  … akt,  Wid … höga Biläger, I  … 1827, I  … 1827, I  … 1827. Hennes skönhet 

omnämndes även i: I … Dorothea Dunckel, Versar … höga förmälning. 
111 I  … 1827. 
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skäraste fägring” när hon kom.112 Vissa verser gav uttryck för den enorma längtan och förväntan 

som hennes ankomst hade föranlett: 

Så kom hon. Våra fäder aldrig glömma 

Hur skön hon var och älskling på en gång: 

Mild, som sin Ing’borg våra skalder drömma, 

Varm som Armida uti Tassos sång, 

Stolt såsom Frigg, som Nanna ljuf, den ömma, 

Och trogen, såsom hon, en lefnad lång 113 

Det berättades även att ”Flertalet, som såg henne endast på afstånd, hänfördes af hennes 

skönhet, - de som hade lyckan att komma henne närmare, blefvo ej mindre intagna af hennes 

milda behag”. Men raderna ”Huru hafva icke brödrafolket prisat hennes skönhet, som upp till 

den sen ålderdomens höst bibehållit sig lika ren, om ej så glansfull, trots de många kylande 

stormar som brännande väderpilar, hon genom kraft och ihärdigt tålamod utkämpat” visade 

också att hennes skönhet inte enbart var en ungdomens färskvara utan något hon beundrades för 

livet igenom.114  

Sofia Magdalena skildrades vid vissa tillfällen som vacker, men detta var inget som ansågs behöva 

beskrivas i detalj och det var inget som hon specifikt hyllades för. Hos Josefina var det dock 

genom hela hennes liv och även efter hennes bortgång än av de största komponenterna av 

hennes image. Hennes kropp beskrevs inte bara av berättarröst, utan även folket och naturens 

röster gestaltades kommentera hennes kropp. Detta visar inte enbart att Josefina i långt större 

utsträckning än Sofia Magdalena hade en kropp att kommentera kring, hylla och beundra, men 

också att man valde att ställa denna kropp i centrum. Josefinas synliggjorda kropp skapade ett 

mänskligare majestät, eller kanske var det tvärtom att idealet kring ett mänskligare majestät 

synliggjorde hennes kropp. Men om en drottning inte längre var en abstrakt och oberörbar 

varelse, kan man ifrågasätta vad som alls gjorde henne till drottning. En trolig tolkning är att detta 

kompenseras genom det mytiska sagoberättandet om Josefinas skönhet som påverkade och 

hyllades av både människor och natur. Helt i linje med balansprincipen kunde på så sätt 

drottningen förmänskligas genom att man med ord vidrörde hennes kropp, men behöll en nästan 

magisk status då denna kropp var så fantastisk att den stod över alla andra.  

Hos Josefina återfanns även mer indirekta hänvisningar till hennes utseende. Precis som hos 

Sofia Magdalena berörde det snarare intrycket hon gjorde än hennes konkreta utseende. I likhet 

med de mer konkreta beskrivningarna gav man Josefinas intryck en nästan mytisk kontext. Man 

                                                 
112 Citat i anförd ordning: Svea … Den 3 maj 1826, Tacksägelse … förlossning, Glädje-sång … tillägnad, Till …  11 maj 1826, Svea … 

Den 3 maj 1826,  Minnesblad … JOSEPHINA, Personalier … 1876, Några … Norge. 
113 Vid  … 21 juni 1876. 
114 Citat i anförd ordning: Personalier … 1876, Minnesblad … JOSEPHINA. 



42 

 

berättade till exempel att ”Nordpolens blommor dock vissna i dag Ack! utaf svartsjukan smärtor 

de pinas. Hvarför? Jo! dunkla stå deras behag Vid Josephinas. I en annan källa talade man om hur 

solen lös på henne vid hennes ankomst och att med ”Fröjd och vällust andas hennes sköte”. Man 

frågade sig: ”Hvem är hon, den täcka, Med hälsan på kinden Som gungas af vinden På skörd-

gudens snäcka Af alfer ledsagad till Svearnas strand?”. Det sades att hon var ”förtjusande” och 

folket ”tjusar med sin blick”. Hon bar ”behagens krans” och var ” Klädd i Auroras förtjusande 

skrud”. Hon hade ett ”intagande väsen” med ”himlaburna drag”.115  Josefina beskrevs i likhet 

med Sofia Magdalena glänsa, lysa och skina på olika sätt.116 Hon ”Skall lik en sol i norden skina” 

och man ber henne ”Sprid du din glans nu”. Efter hennes bortgång talade man om hur 

”Omstråladt af milda dygders glans nedsänkes hennes stoft” och ”Af ljus, så strålar hennes 

lefnadssaga”. Även Josefina beskrevs som prydnad och smycke flera gånger under sitt liv och 

även vid hennes bortgång, om än något färre gånger än Sofia Magdalena. Hon var till exempel 

”Nordens prydnad” och Oscars ”kronas smycka”.117  

En mycket central aspekt av Josefinas uppenbarelse och som helt saknades hos Sofia 

Magdalena var idén kring ungdomlighet. Man skrev att Josefina ”Går i ungdomlig glans vår 

framtids lopp att båda”, att hon hade ”ungdomens milda behag” och hon var ”strålande i 

ungdomens skäraste fägring”. En annan vers berättade: ”Huru hafva icke folken förvånat sig 

öfver hennes mildhet och den doft av ungdomlig poesi, som i allt hennes väsen, handling och 

umgänge uppenbarade sig”.118 

Vid flera tillfällen fick även våren, den årstid då Josefina anlände till Sverige, stå som metafor 

för Josefinas ungdomlighet. Till exempel skrev man att: ”En junidag, sjelf lik en vår, Du kom till 

våra byggder” och att ”Med sol och vår hon kom”. När hon kom var hon ”blomstrande” och 

man kunde skåda ”blomstringen af hennes dygder”. Hon var ”Rosendoft” och en knoppande ros 

och tillsammans med Oscar blev hon ”en framtids sköna knopp”. Hon var ”Förtjusande och 

skön som juni-våren” och hennes minne skulle i norden spridas ”Ljuft, likt blomsterdoft”. Man 

lovade henne: ”O, herrliga blomma på Skandiens jord! Du skall icke härjas af vintren i Nord; Ty 

varmt för Dig brinna vi alla”. Vid hennes bortgång skrevs att: 

När maj har lövar våra lindar 

Och vakteln står på lummig strand, 

                                                 
115 Citat i anförd ordning: Versar … höga förmälning, Freyas … Norden, Freyas  … akt, Svea … Den 3 maj 1826, Till …  11 maj 1826, 

Till… 15 Oktober 1844, Versar … höga förmälning, Personalier … 1876, Vid  … 21 juni 1876.   
116 Svea … Den 3 maj 1826, Tacksägelse … bortgång, Minnesblad … JOSEPHINA, Lovtal: Drottning Josefina, Vid  … 21 juni 1876. 
117 Citat i anförd ordning: Glädje-sång … tillägnad, Personalier … 1876, Några … Norge, Några … Norge, Till …  11 maj 1826, Vid  

… 21 juni 1876. (Smycka/pryda återfinns även i: Till… 15 Oktober 1844).   
118 Citat i anförd ordning: Ord … HÖGA BILÄGER, Skålar  … Den 31 maj, 1826, Några… Norge, Minnesblad … JOSEPHINA. 

(Ungdomlighetsidén återfinns även i: Svea … Den 3 maj 1826).  
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Då kommer hon med vårens vindar 

Och svanorna till sagans land 

Hennes intryck och dess starka koppling till våren gjorde att man efter hennes bortgång skrev att 

”Hvar gång nu våren löfvar våra lindar Vår sorg det är vi bikta för hans vindar”.119  

Josefinas ungdomlighet och dess metaforer kan säkert häröras till att hon var mycket ung när 

hon kom till Sverige och att det var just på våren hon kom. Att dessa skulle vara de ändå skälen 

ter sig dock osannolikt. Troligen är ungdomen och våren metaforer för en ny start, kanske för 

ätten Bernadotte, monarkin som institution eller ett nytt samhälle i stort. Hon beskrevs själv 

bringa och sprida våren i Sverige vilket tyder på att det åtminstone inte var enbart till familjen 

Bernadotte hon kom för att föryngra eller pånyttföda. Möjligen skulle detta även kunna visa på 

ett ungdomens ideal i medborgarsamhället, där ungdom hos kvinnor eller i allmänhet värdesattes.  

7.3 Från abstrakt till konkret 

Sofia Magdalena och Josefinas uppenbarelser formulerades i abstrakta termer. Josefinas 

uppenbarelse beskrevs då, i jämförelse med Sofia Magdalenas, i både mer utförliga och 

kvantitativa ordalag. Referenserna till Sofia Magdalenas konkreta utseende är relativt få och är 

varken personliga eller deskriptiva. Hos Josefina fick däremot hennes konkreta utseende stort 

spelrum och kommenterades inte enbart av berättarrösten som hos Sofia Magdalena, utan även 

av folket och naturen vars talan berättarrösten förde. Dessutom framställdes även Josefinas tal, 

båda i en konversation med en ängel och talandes till sig själv.  

Samtidigt framstod båda drottningarna som onåbara. Sofia Magdalenas abstrakta 

beskrivningar gjorde att hon blir svår att ta på. Josefinas kropp blev däremot i allra högsta grad 

berörd av mångas ord och hennes egen röst gestaltades. Det skapade ett mycket närmare, 

mänskligare majestät då folket själva framställdes prisa hennes skönhet. Samtidigt berättades 

hennes skönhet och ljuvlighet i så grandiosa termer och i en sådan mytisk kontext att hon 

framstod som ett onåbart väsen. Allra tydligast blev detta i de källor när hon sades komma från 

sagans land och jämfördes med och leddes av diverse mytologiska gestalter samt naturen själv.  

Enligt Tornbjer var skönhet en viktig aspekt av drottningrollen kring skiftet 1800/1900, då det 

blev ett sätt att uttrycka värdighet. Värdigheten var i sig viktig för att, samtidigt som 

kungligheterna skulle vara vanliga människor, också var tvungna att visa sig mer än vanliga 

människor enligt balansprincipen. Min primära tolkning av framställningen av Josefinas 

                                                 
119 Citat i anförd ordning: Lovtal: Drottning Josefina, Vid  … 21 juni 1876, Minnesblad … JOSEPHINA, Tacksägelse … bortgång, I  

… 1827, Drottning … 1876, I … Dorothea Dunckel, Till …  11 maj 1826, Några… Norge, Vid… 18 September 1844, Tal …  D:r A. N. 

Sundberg, Vid  … 21 juni 1876. 
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uppenbarelse och skälen därtill har således stöd i tidigare forskning.120 Genom jämförelsen med 

Sofia Magdalena placerar det även Josefina som en av de första drottningarna som i större 

utsträckning använde skönhet i legitimeringsarbetet och som viktkloss i balansprincipen.  

Att Josefina så starkt kopplades till ungdom berodde sannolikt på att hon personligen blev 

något av en metafor för monarkins och Sveriges nystart och framtid. Detta förankrade henne i så 

fall även som något av Bernadotteättens matriark. Samtidigt var Bernadotteätten i sig självt ytterst 

ung och ny och hade vid Josefinas ankomst inte ens innehaft tronen i ett decennium. Utifrån 

ovanstående tolkning och med hänsyn till källmaterialets omfång kan man utläsa att Josefina 

bitvis fick stå som representant och metafor för hela ätten. Spekulativt skulle metaforen även 

vidare kunna länkas till den nya samhällsformen i stort. Ytterligare ett argument för kopplingen 

mellan Josefinas ungdomlighet och Bernadotteätten är att Sofia Magdalena aldrig benämndes i 

liknande termer. Detta hade annars varit fullt kompatibelt med beskrivningarna av henne i övrigt 

då skildringarna av Josefinas ungdom och vår nästan uteslutande gjordes i abstrakta termer. Det 

är alltså sannolikt att det är idén kring ungdomen som har ändrats snarare än möjligheterna att 

tala om den. Möjligen skulle det även kunna ha en grund i ett för medborgarsamhället nytt ideal 

kring ungdom. Detta skulle dock på inget sätt behöva utesluta ovanstående tolkning utan 

komplettera den, då samhällets ungdomsideal sannolikt skulle häröra från idén om det nya 

samhället.  

8 Gud 

Under Sofia Magdalena och Josefinas tid ökade successivt svenskarnas möjlighet att utöva 

religion efter egna preferenser. Man var inte heller oblyg med att blanda in grekisk-romersk 

respektive nordisk mytologi i såväl kulturlivet som i det politiska maktspelet.121 Detta till trots kan 

man förutsätta att Gud, kyrkan och den kristna tron var självklara sanningar för den absoluta 

majoriteten både under undersåts- och medborgarsamhället. Det intressanta blir istället 

drottningarnas relation och roll gentemot dessa självklarheter.  

8.1 Krönt av Guds nåde, död därutan 

Idén om en kung av Guds nåde härstammar sannolikt från den senmedeltida alliansen mellan 

samhällets två stora maktfaktorer: kyrkan och kungamakten. Att erhålla sin makt från Gud är 

                                                 
120 Tornbjer 2002. 
121 Exempelvis M. Alm & Johansson 2008, s. 134-135, bildapendix till kapitel 1. 
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något av en genialisk idé för att legitimera sin makt för ett gudsfruktigt folk.122. När Sofia 

Magdalena kom till Sverige var inte monarkin av Guds nåde men skulle så bli kring tiden för 

hennes och Gustavs kröning, för att vid hennes bortgång 1813 återigen inte vara given av Gud. 

Sofia Magdalena beskrevs under sitt liv som något av en gudagåva. Vid sin ankomst 

framställdes hon som ett dyrt ”himla-skänk” som ”oss himlen har benådat”. Vid hennes kröning 

talade man fortfarande om henne som ”skänkt” från ovan och det återkom då hennes son föddes 

och man bad om att ”himlen som dig skänkt, dig tage sent igen!”.123 Vid sonens födelse talade 

man också om honom som en pant ”Gud […] oss gifvit”124 och hennes tillfrisknande som Guds 

gåva och nåd till folket.125 Att Sofia Magdalena beskrevs som en gudagåva går dels att tolka som 

att hon specifikt hade blivit given av Gud, i motsats till de flesta andra människor på jorden. Men 

man kan även i all rimlighet hävda att alla människor är givna av Gud. Att dock termen ”oss” 

användes vid flera tillfällen skulle kunna visa på att Sofia Magdalena var en gudagåva till just 

folket eller riket, något som gemene man antagligen inte var.  

Utöver att Sofia Magdalena refererades till som en skänk från himlen, var Guds närvaro 

mycket blek under hennes ankomst och vigsel. Den enda versen utöver tidigare nämnda är ”Den 

höga Gudens lag PRINSESSANS vilja leder, Och nåd med mildhet bor uti dess höga Siäl”126. Å 

ena sidan ställde detta Sofia Magdalena i en till viss del försvagad position där någon annan (eller 

någon annans lag) styrde över henne, å andra sidan visade det både att Gud själv engagerade sig i 

att leda hennes vilja men också att hennes vilja direkt eller indirekt var Guds.  

Vid hennes kröning hamnar Gud och Hans och Sofia Magdalenas relation i större fokus. Ett 

likande budskap kunde då läses i raden: ”Hon himlens lag, til fölgd, sin vilja föresatt”. Som i 

tidigare exempel visade detta å ena sidan Sofia Magdalenas uppoffring till Gud, men å andra sidan 

även att den vilja hon drev faktiskt inte var hennes egen utan Guds. Det återfinns liknande teman 

men mycket mer förtydligat i versen: ”Ho må ej älska Gud då himmelsk frid dig pryder? Ho må 

ej lyda dig, då du den högsta lyder?”. Till skillnad från den tidigare versen kräver den här ingen 

som helst eftertanke för att förstå budskapet. Sofia Magdalena löd Gud, och därför måste hon 

lydas. Att trotsa henne var att trotsa Gud. Men om den andra raden visade att den som älskade 

Gud även skulle älska Sofia Magdalena, visade den första raden att den som älskade Sofia 

Magdalena också skulle älska Gud. På så vis bildar de två en rundgång av lydnad och kärlek där 

den som ville följa den ena av dem automatiskt fick den andra på köpet och den som valde att ta 

                                                 
122 M. Alm 2002, s. 165. 
123 Citat i anförd ordning: Då … 24 october 1766, Wid … Swea Land, På …  Utile Dulchi, Vid  … 27 december 1778.  
124 Vid  … 27 december 1778. 
125 Vid  … 27 december 1778, Wid … Abrah. Abr:son Hülphers. 
126 Då … Kongl. Hof-predikant. 
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avstånd från den ena tog då också automatiskt avstånd från den andra. Deras speciella relation 

visades även i verser som ”Sophia uppå Gud har själ och ögon fästa; Och när, för rikets wäl, den 

största drottning ber, Wälsignelse och nåd från himlen strömma ner”. Här antyddes att när Sofia 

Magdalena bad till Gud, åtminstone om det var för rikets skull, så hörde Han hennes bön på ett 

sätt Han kanske inte skulle gjort om det var någon annan som bad. Det kan tolkas som att hon 

stod i närmare kontakt med Gud och var viktigare för Honom än vad andra människor var. 

Möjligen var det även hennes uppgift att, å Sveriges vägnar, upprätthålla kommunikationen för 

rikets väl.127  

Man visade även under kröningen att det var Gud själv som hade satt Sofia Magdalena på 

tronen då man sa att ”Vår drottning […] Af Herrans hand mottaga […] En evig magt” . 

Samtidigt bad man ”Befäst o Gud! din thron uti vår drottnings hjerta!” och att Hans kärlek skulle 

”upmuntre hännes själ”. Användandet av begreppet ”tron” blir här väldigt intressant. Det 

uttrycks å ena sidan att Gud har givit drottningen hennes makt (till synes inte via sin make utan 

direkt av Guds hand) och därmed satt henne på tronen, å andra sidan bad man om att han skulle 

befästa sin tron i hennes hjärta.128  

Att man överhuvudtaget formulerade den senare tanken tyder på att det inte var en absolut 

självklarhet att Gud hade en stark position hos drottningen. Samtidigt är idén om en svensk 

1700-talsdrottning som ateist eller agnostiker givetvis helt omöjlig. Antingen syftades önskningen 

till en än mer gudsfruktig drottning, en annan variation av hennes existerande gudsfruktan eller 

helt enkelt att hon fortsatt skulle vara gudsfruktig. Den tolkning jag dock finner mest trolig är att 

även de här raderna påvisar hur Sofia Magdalena och Gud håller samman i en enhet där deras 

troner är fästa hos varandra och vilar på samma grund. Man kan även observera att gudstro var 

något som Sofia Magdalena beskrevs uppleva med hjärtat och själen snarare än med tanken och 

intellektet. Huruvida det var specifikt för henne, hennes kön, eller hennes samtid är dock svårt att 

spekulera i.  

Kring Sofia Magdalenas kröning beskrev man också flera gånger hennes gudsfruktan. 

Begreppet bör inte nödvändigtvis appliceras med den rädsla eller rent av negativa konnotationer 

som det väcker idag, utan var ett vedertaget uttryck för människors relation till Gud. Man beskrev 

i positiva ordalag att ”Gudsfruktan funnit härbärge” hos henne och hur i landet ”herrens frugtan 

förr bland könets smycken” (förstås som drottningar) aldrig ”prålat” som hos Sofia Magdalena. 

Således hyllades Sofia Magdalena inte enbart som gudsfruktig utan gudsfruktigast bland Sveriges 

drottningar. Kring sonens födelse tycks Guds relevans åter blekna något. Man fäste sitt hopp om 

                                                 
127 Citat i anförd ordning: Tankar … 29 maji 1772, Underdånigaste …  Nils Svartz, Swerjes … Hans Bergeström. 
128 Citat i anförd ordning: Frögde-rop  …  29 maji 1772, Underdånigaste …  Nils Svartz, Underdånigaste …  Nils Svartz. 
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en lyckad förlossning i Guds händer och bad Honom att bevara henne ”såsom din ögonsten” 

och att hon vid tillfriskandet var ”nögd Att tacka Gud”. I övrigt tycks man inte ha ansett sig ha 

behov att markera vare sig Sofia Magdalenas gudsfruktan eller speciella relation till Gud.129  

Vid Sofia Magdalenas bortgång presenterades en delvis ny relation mellan henne och Gud. 

Allt klokt och gott hon hade gjort och all styrka hon hade fått kunde då häröras till Gud. Man 

skrev att ”varje rättsinnigt hierta” borde tacka Gud  

för de höga dygder, hwarmed du prydt henne, för den kärlek till Swea Land och Folk du hos 

henne mäckt och under alla werlande skiften underhållit, för den tid du henne förunnat, där den 

nåd du henne skänkt, för det nyttiga du låtet henne uträtta, för de pröfningar du låtit henne 

genomgå, för den tröst, hvarmed du lindrat hennes smärtor, och för den saliggörande godhet 

hvarmed du förvandlat dem för Jesu skuld till glädje i ett sällare lif 130   

Man kan tolka detta som en fortsättning på retoriken från hennes levnad, då man möjliggjorde 

tolkningen att Sofia Magdalenas vilja och agerande styrdes av Gud. Guds agerande genom henne 

har dock subtila skillnader från det under hennes levnad. Det som främst nämndes var hennes 

person och personlighetsdrag, och utöver det talade man om det nyttiga Han låtit henne 

genomföra och de prövningar Han låtit henne genomgå. Dualiteten och samspelet som fanns 

mellan dem under hennes liv tycks här ha bleknat. Man ställde även frågan hur hon ”under de 

lyckliga kunnat visa så mycken varsamhet och måtta, under de vidriga så mycken värdighet och så 

mycken själs-styrka” och svarade sedan å hennes vägnar att ”Hennes förstånd ledde hennes 

gerningar, och hennes förstånd styrdes och understöddes av religionen, af de christnas hopp och 

förtröstan”. Man skrev även att ”Enke-drottningen kände, att hennes slut nalkades, och beredde 

sig dertill med religionens heliga biträde på ett sätt, som lifligen rörde de närvarande”.131 En 

annan källa gjorde gällande hur hon under ”bekymmersfulla skiften” och ”mörka öden” hade sitt 

stöd i Gud. Även här användes retoriken av att berättarrösten frågade  

Var hon lycklig, denna Dotter, Maka, Moder af Konungar? Hon kan icke mer besvara den: men 

hennes öden svara i hennes ställe: Jag hade mycket bekymmer i mitt hjerta. Ja, vi fråga än mer: 

huru var det möjligt att bära dem? Jag tycker mig ännu se henne höja en undergifven och tacksam 

blick upp till himlen och säga: Din tröst gladde min själ 132 

Vid Sofia Magdalenas bortgång var det således en mer ödmjuk och undergiven drottning som 

presenterades. Anledningen till att hon kunde genomleva sorger, fatta kloka beslut och så vidare 

                                                 
129 Citat i anförd ordning: Frögde-rop  …  29 maji 1772, Underdånigaste … Dr, Sam. Cronander, Tacksägelse …  upläsas, Wid … 

Abrah. Abr:son Hülphers. (Gudsfruktighet återfinns även i: Aldra … 29 maji Anno 1772. Hopp om lyckad förlossning även i: BÖN … 

wälsignade tilstånd).  
130 Tacksägelse. 
131 Personalier … Sophia Magdalena. 
132 Wid … Erke-Biskop. 
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berodde på hennes gudstro. Den tydligt undergivna positionen, till skillnad från den tidigare där 

både Gud och drottningen drog fördelar av relationen, visade också på en mänskligare drottning. 

Raden där man förklarade hur hon lade ”för Gudoms-Majestätet Ned sin Krona”133 indikerade 

också hur hennes krona, om inte innan så åtminstone nu vid hennes bortång, inte betydde något 

längre. I livet efter detta eller  inför Guds majestät var hennes majestät inte längre relevant. Det är 

även värt att notera att man vid hennes bortgång inte enbart pratar om ”Gud” såsom under 

hennes livstid, utan även använder begrepp som religion och den kristna tron. Detta kan givetvis 

ha berott på att språkbruket hade förändrats och att man även i andra sammanhang använda 

dessa formuleringar. En trolig anledning (som inte behöver stå i motsats till de förra) är dock att 

man i någon mån ville bryta upp drottningens särställning hos Gud (och vice versa) och därför 

hellre talade om hennes relation till religionen och tron.  

 Sofia Magdalenas gudsfruktan och tro sattes vid denna tid också som förebild för andra 

människor. Man bad då Gud att ge ”oss alla din anda, att följa dess höga efterdöme af oskrymtad 

Gudsfruktan”. Men man skrev också att: ” den som gör Guds vilja, han blifver evinnerliga. Öfver 

honom har döden förlorat sitt välde”. På så sätt användes Sofia Magdalenas underdåniga 

gudsfruktan som ett exempel att följa. Det var genom sin tro som Sofia Magdalena fann tröst och 

stöd, och genom att följa Gud behövde man inte frukta jordiska sorger eller livet efter detta.134 

8.2 Den goda katoliken 

Under Josefinas tid hade en monarki av Guds nåde inte mycket stöd i Sverige. Den stegvis 

inrättade religionsfriheten möjliggjorde för Oscar att gifta sig med den katolska Josefina utan krav 

på konvertering. Det har dock hävdats att man trodde sig snabbt kunna påverka den 16-åriga 

flickan till detta. Josefina förblev dock katolik hela sitt liv och praktiserade sin religion med eget 

kapell och själasörjare.135  

I likhet med Sofia Magdalena hade Josefinas relation till Gud ingen central roll vid hennes 

ankomst till Sverige. Ett undantag beskrev Josefina på skeppet på väg till Sverige bedjandes till 

Gud att kunna fullgöra sina plikter och liksom solen ”skingra Mörker och tårfulla måln!”. Hon 

beskrevs sedan få svar inte från Gud själv utan från ”Skandiens engel” som förklarade att hennes 

gärningar var upp till henne själv men att hon hade Guds stöd.136 Dessa rader beskrev en högst 

personlig relation, där en nervös flicka bad Gud om stöd för att fullfölja sin roll i livet. Möjligen 

                                                 
133 En suck…  1813. 
134 Citat i anförd ordning: Sorg-tacksägelse …  död, Wid … Erke-Biskop. 
135 Dahlberg 2004, s. 118-120. 
136 I  … 1827. 
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stärktes behovet av samtalet av att flickan var en ung prinsessa som snart skulle uppfylla de 

plikter som krävdes av en kronprinsessa och drottning. Svaret kom inte från Gud själv, utan från 

en ängel. Huruvida ängeln var skickad av Gud för att specifikt besvara hennes bön, eller om den 

hade en bred kännedom om Guds åsikt och därför kunde föra Hans talan utan konsultation, är 

praktiskt taget omöjligt att bedöma. Likaså är det svårt att avgöra om ängeln talade till alla 

människor som bad eller om Josefina hade en fördel genom sin position. Eftersom dessa frågor 

är svåra att ta ställning till, är det också svårt att avgöra hur Guds relation till Josefina tedde sig i 

jämförelse med Hans relation till gemene man. Men man kan tänka sig att inte varje svensk 

tänktes ha konverserat med en ängel, och att detta tillsammans med Guds direkt eller indirekt 

uttalade stöd för henne gav bilden av en relativt exklusiv relation. 

Vid sonens födelse nämndes Gud vid ett flertal tillfällen. Man bad honom att innesluta 

”hennes dyra person i Ditt milda hägn”, att han skulle styrka och bevara henne,137 och det 

tackades för att Han ”hulpit nu vår kron-prinsessa”.  Detta fick folket att ”till templet ila, att prisa 

Gud och hans försyn”. Dessa rader speglar dock i första hand folkets relation till Gud, hur de 

vänder sig till honom för Josefina skull. Det är svårt att utläsa att Gud och Josefina skulle ha 

något särskilt band. Man skulle kunna argumentera att versen ”Allfader sjelf har valt ett 

modershjerta Till sin oändeliga kärleks bild” visar på hur Josefina valts att bli Hans exempel. Jag 

tolkar dock att fokuset i raden ligger på att han valt ett modershjärta utan närmare definition och 

inte specifikt Josefinas. Däremot återfinns i samma text om Josefina raderna: ”Att fromt med din 

närvaro hjertat påminna Om himlar, der dygden får en gång sin lön!”. Denna vers visade hur 

Josefinas blotta närvaro gav exempel av hur man skulle vara för att belönas i livet efter detta. Med 

andra ord gjordes hon där till det ultimata exemplet för hur en kristen människa borde vara, och 

man beskriver hur hennes hela väsen utstrålade detta.138 

I stor kontrast till Sofia Magdalena så var Gud till synes helt frånvarande vid Josefinas kröning. 

Medan detta i Sofia Magdalenas fall var tillfället då man tydligt markerade maktbalansen Gud och 

drottningen emellan, tycks man i Josefinas fall mer eller mindre velat understryka Hans frånvaro. 

Det är svårt att tolka källorna som att Gud råkade glömmas bort under Josefinas kröning.  Istället 

är en trolig analys att Josefina inte presenterades få sin makt från Gud och hennes position hade 

ingen koppling till hennes tro. Man kan då också tänka sig att en persons kärlek till Gud inte 

behövde falla om intet om denna inte älskade Josefina eller vice versa. Hypotetiskt skulle man 

                                                 
137 Tacksägelse … Arf-furste, Tacksägelse  … hälsa, Tacksägelse … förlossning.  
138 Citat i anförd ordning: Bön … befinner, Wid … 3 maj 1826, Skålar …  nedkomst, Svea … Den 3 maj 1826, Svea … Den 3 maj 

1826. 
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under Josefinas kröning kunnat ha varit en agnostisk rojalist eller en gudsfruktig republikan, två 

koncept som skulle vara helt otänkbara under Sofia Magdalenas kröning.  

Vid Josefinas bortgång tackade man, precis som hos Sofia Magdalena, för ”hvad Du gifvit 

genom den hädangångna drottningen” och ”hennes lifs gerningar såsom maka, moder och 

menniska” samt för ”all den hjelp, du genom hennes hand låtit nödens barn vederfaras, och ännu 

mer att hon är vorden oss en försyn i ödmjukhet och tålamod”. Man sa också  

prisa Hans heliga namn äfwen då Han finner för godt att sända oss bitter sorg […] då Han efter 

sitt alvisa råd och sin heliga skickelse behagat […] till ett oförgängligt lif i himmelen upptaga den 

Stormägtigsta Furstinnan och Frun, Hennes Kongl. Maj:t Sveriges och Norges Enkedrottning Fru 

JOSEPHINA MAXIMILANA EUGENIA efter en lefnad af 69 år 2 månader och 24 dagar 

Ytterligare texter med liknade budskap benämner Josefina som Guds arbetarinna, till exempel i 

versen ”den 7 Juni behagade det Herren, att genom döden hemta den trogna arbetarinnan hem, 

för att efter dagens tunga och hetta den rättmätiga belöningen hon i lifstid förvärfat”.139 Att ”det 

var klart att detta sorgebud Fast skickat af en god, allsmäktig gud Skall sprida sorg i hela vida 

norden”. Det skrevs även att det var genom ”hennes varma, men alltid flärdlösa Gudsfruktan” 

som hon kunde hålla ”jemnmått under lyckliga dagar och den obrutna styrka, men hvilken hon 

bar de svåra pröfningarna, Herren fann för godt att låta henne genomgå”. Hennes ”allvarliga 

gudsfruktan” var en av de egenskaper som gjorde ”att hennes namn skall i tacksam hågkomst” 

minnas. Man betonade också att gudsfruktan var en av ”de rådande magterna” redan under 

hennes uppväxt. Ytterligare en vers berättade: 

När du med sargadt bröst, med heta böner 

Stod vid din makes bår, och trenne söner, 

Såg bäddas ner i en förtidig graf; 

Hvem gaf dig styrka då att inte falla 

Hvem gaf sig mod att öfverlefva alla 

Svaret på den frågan var givetvis ”Gud”. Vid båda drottningarnas bortgång presenterades de som 

gudfruktiga kvinnor vars handlingar styrdes av Gud och som fann sitt stöd hos Honom. Men 

även om Gud ledde Sofia Magdalena, så kommer idén kring en allsmäktig Gud som fullkomligen 

äger all makt över drottningen fram mycket tydligare hos Josefina. Flera källor visar hur Gud 

beslutade att det var dags för Josefina att gå, och det underströks till och med att man skulle prisa 

Honom även då Han bringade stor sorg. Dessutom visar den stora sorg Josefina under sin livstid 

                                                 
139 Arbetarinna återfinns även i: Tal …  D:r A. N. Sundberg. 
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lyckades hantera tack vare Guds stöd inte bara på hennes egen utan också på Guds storhet, eller 

kanske mer precist på den storhet en människa som väljer att luta sig mot Gud kan uträtta.140 

Det markeras upprepade gånger hur Gud var Josefinas allt, och hur hon trots sina många 

sorger fann glädje tack vare Gud. Många verser kretsade kring den lyckan hon skulle ha känt i 

sina sista stunder. En vers berättade att ” ”Jag är mycket lycklig” var hennes sista bekännelse, 

efter hvilken som stilla afsomnade, såsom barnet inslumrar på sin moders eller faders arm”. En 

annan vers beskrev ”Det sista ord, som från dess läppar gick: ”Hvad jag är lycklig detta 

ögonblick” Det talar om ett rent, ett ädeldt hjerta Och tro och saligt hopp i dödens smärta”. 

Ytterligare en källa berättade hur ”Hennes sista ord till sin själasörjare voro: ”Hvad jag är lycklig” 

varefter man bara hörde hennes svaga stämma säga ” ”nu går jag hem, Jag tackar dig, min Gud” 

”. Man berättade att  

hon kunde med skäl säga att var lycklig, ty hela hennes lefnad sammanfattades i ordet kärlek, 

kärlek till Gud, kärlek till sin familj, kärlek till sitt nya fädernesland, ja, lycklig, ty hon kunde i sitt 

lifs sista stund, upprepa dessa Pauli ord: Jag hafver kämpat en god kamp, jag hafver fullbordat 

loppet, jag hafver hållit tro, härefter är mig förvarad rättfärdighetens krona, hvilken Herren mig 

gifva skall 

En annan källa beskrev hur när hon kände att hennes liv började ta slut vände hon sin blick mot 

”himlapellen” som ”ofta förr hon haft som sed”. Man sa att ”Till Helga faders bröst hon ödmjukt 

dignar, I bön och tro, han hennes lif välsignar”. Hon kunde behålla lyckan i sorgerna enbart för 

att ”Kristus var hennes lif” och hon sades i sina sista stunder inte veta med sig något annat än 

”den skuld, hvar i hon sjelf kände sig stå till Gifvaren af all god gåfva”.141 

Josefina beskrevs på många sätt leva ett gott kristet liv och praktisera en god kristendom, trots 

att hon var katolik. Man förtydligade till exempel att hon inte var ”främmande för den evangelisk-

lutherska kyrkans bekännelser” . Man poängterar att hon gick i kyrkan med hela familjen nästan 

varje söndag, och reflekterade över att hon kanske inte kunna känna full glädje när hennes barn 

bekände sig till en annan tro. Vid hennes bortgång berättades att hon redan flera år tidigare skulle 

ha sagt ”jag dör som jag lefvat uti skötet katolska kyrkan”.142 Det är dels intressant att man 

framställde, om än i korta ordalag, Josefinas praktiserande av den kristna tron. Hos Sofia 

Magdalena nämndes inte kyrkobesök eller andra religiösa aktivteter alls. Kanske berodde detta på 

att man kände ett behov av att markera Josefinas goda praktik eftersom hon var katolik. Det kan 

                                                 
140 Citat i anförd ordning: Drottning … 1876 , Tacksägelse … bortgång, Tal …  D:r A. N. Sundberg, Tacksägelse … bortgång, 

Minnesblad … JOSEPHINA, Drottning … 1876, Tal …  D:r A. N. Sundberg, Minnesblad … JOSEPHINA, I  … konungagriften, Tal 

…  D:r A. N. Sundberg. (Arbetarinna återfinns även i: Tal …  D:r A. N. Sundberg).  
141 Citat i anförd ordning: Tal …  D:r A. N. Sundberg, Drottning … 1876, Minnesord … Justina Margareta Nyströmfödd En, Tal … J. 

C. Moro, Vid  … 21 juni 1876, Vid  … 21 juni 1876,  Tal …  D:r A. N. Sundberg, Personalier … 1876. 
142 Personalier … 1876. 
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dock också indikera en förändrad roll, där Josefina är en drottning som med handling visar sin 

goda kristna dygd, medan Sofia Magdalena inte behövde göra detta. Det stärker också analysen av 

att Sofia Magdalenas relation till Gud vid hennes bortgång delvis hade utvecklats till en relation 

till religionen och tron. Dessutom kan man observera att samtidigt som man tycks ha velat 

poängtera att Josefina hade god kännedom om den luterska tron, lät man också läsaren se den 

religiösa problematiken ur Josefinas perspektiv då man talade om hennes känslor inför barnens 

lutherska konfirmation. När man vid hennes bortgång talar om hur hon ansåg sig ha levt sitt liv i 

skötet av den katolska kyrkan, tycks det inte sägas med kritik eller missnöje.  

Genom i princip alla källor från Josefinas bortgång fanns en mer eller mindre subtil ton av ett 

gott föredöme. För den som kunde läsa mellan raderna stod det antagligen klart att den som 

levde lika gott som Josefina antagligen också skulle få skörda som henne. Men det fanns också 

direkta och tydliga hänvisningar till att man gjorde gott i att ha Josefina som förebild. Man 

beskrev att ”Hon gaf oss alla höga föredömmen af kristelig dygd” och bad Gud om hjälp så att vi 

vid vår egen dödsbädd också skulle kunna säga ”jag är mycket lycklig”. Ytterligare en vers 

berättade: 

Hon täljer minnena, de stora, rika, 

Hon Sveas häfd, ett kungligt arf, har gett! 

Af qvinnodygd och kraft och mod tillika, 

Af ädelt majestät och högsint vett, 

Af kärlek, hopp och tro som aldrig svika, 

Ett högre mönster knappast än man sett 

Men Josefina formulerades också vissa gudalika tendenser. Hon beskrevs som ”englars like”, att 

hon ”med en engles hand […] lindrat smärtan, och upptändt glädjen i de armas hjertan” och ”Vi 

veta alla, huru hon likt en tröstande engel outtröttlig satt vid en älskad makes sjukläder”. Hon 

sades sprida glans över ”nordanlanden” med hennes väsens ”himlaburna drag”. En vers berättar 

att 

Hon gick ej bort till qval och pina, 

’Ej till en domare’, men hem till Gud. 

Der skall i helgonglans hon herrlight skina 

I oförgänglighetens skära skrud 

Och, Beatrice lik, vid englahanden 

De sina föra till de sälla landen 

Josefinas upphöjdhet skiljer sig dock markant från Sofia Magdalenas. Sofia Magdalena får under 

sitt liv sin himmelska position från Gud helt oberoende av hennes tro, medan det är Josefina tro 

som gör henne himmelsk. Här tycks då Josefina och Gud tillsammans sluta en cirkel där hon 

genom sin tro på Honom och Hans stöd uppvisar dessa egenskaper som gör henne änglalik och 
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ger henne helgonglans och ”himlaburna drag”. Dessa gudomliga drag, och att inte gå till sin 

domare utan hem till Gud, var med andra ord upp till oss själva och hur vi valde att leva våra 

liv.143  

8.3 Från utvald till arbetarinna 

Den drottning som Sofia Magdalena kröntes till 1772 var en helt annan drottning än den som 

gick bort 1813. Vid sin kröning beskrevs Sofia Magdalena ha fått sin makt från Gud och den som 

kritiserade henne kritiserade Honom och vice versa. Hon beskrevs inte bara som gudsfruktig, 

utan till och med den gudsfruktigaste av alla Sveriges tidigare drottningar. När hon väl nämndes i 

en position som var tydligt underställd Gud, valde man alltså att markera att hon var större och 

bättre i denna roll än någon tidigare drottning. Således framstod hon som en vinnare även när 

hon intog en möjligt underlägsen position.  

31 år senare var dock hennes relation till Gud utbytt mot den av en helt undergiven drottning 

som satte all sin förtröstan till Gud. Hon fick all sin styrka och stöd ifrån Honom, och hennes 

goda exempel användes delvis som ett ideal för andra att följa. Man visade subtilt att hon inte var 

ett majestät inför Guds majestät och hon blev klädd i en mänskligare skrud som antagligen var 

mer lik gemene mans skrud. Även om det fortfarande satt en Gustavian144 på tronen vid tiden för 

hennes bortgång framställdes hon efter vad som tycks vara ett modernare, borgerlig ideal, i stor 

kontrast till den drottning av Guds nåde hon en gång kröntes till. Relationen tycks också ha 

förskjutits något och ibland nämns relation till religionen och tron istället för den personligare 

relationen till Gud.  

Framställningen av Sofia Magdalenas relation till Gud motsvarar i stort den som formulerades 

för hennes make och son. En större jämförelse är dock inte möjlig då de båda kungarnas 

gudomlighet var något tudelad beroende på vilka medier som användes och Sofia Magdalena här 

bara studerats i ett medium och en direkt motsvarande forskning för detta inte finns.145 Inte 

heller finns jämförbar svensk forskning kring tiden för Sofia Magdalenas bortgång, men 

utvecklingen av relationen mellan Gud och drottning stämmer väl överens med forskningen av 

andra monarkier ute i Europa och har tolkats som en konsekvens av början till en 

sekularisering.146  

                                                 
143 Citat i anförd ordning: Tacksägelse … bortgång,  Tal …  D:r A. N. Sundberg, Vid  … 21 juni 1876, Drottning … 1876, Några … 

Norge, Några … Norge, Vid  … 21 juni 1876, Vid  … 21 juni 1876.  
144 Karl XIII var, i egenskap av att vara Gustav III:s bror, av den Gustavianska ätten. Monarkin hade dock hunnit få en konstitutionell 

utformning.  
145 M. Alm 2002, s. 165-174, 345-350. 
146 M. Alm 2002, s. 171-172. 
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Många av elementen från Sofia Magdalenas bortgång återfinns även i det ideal som byggs 

kring Josefina. Även hon beskrevs som undergiven och gudsfruktig och fick all sin styrka och 

stöd från Gud. Detta är i sig ett ideal som är mycket äldre än de båda drottningarna och 

markerades som viktiga dygder för kvinnliga kungligheter både under 1500- och 1600-talet.147 

Men i jämförelse med Josefina framstår Sofia Magdalena som en lightversion av det ideal som 

levde vidare och växte hos Josefina. Det är i mycket samma skrud som Josefina kläs i, men 

hennes underkastelse och kärlek till Gud beskrevs med en enorm intensitet och ställde Josefina i 

positioner som tycks otänkbara för Sofia Magdalena. Josefina var hans Arbetarinna och beskrevs 

som ett barn inför honom och hans makt inför henne var total. Han hade valt att pröva henne 

genom enorma sorger och det enda hon tycktes vilja säga vid slutet av sitt liv var att hon var 

lycklig och att hon kände skuld gentemot allt Gud givit henne.  

Hos båda drottningarna framkom Guds närvaro och deras relation till Honom tydligt vid 

deras bortgång. Detta tordes ganska naturligt då det är den av de fyra studerade perioderna där 

drottningarna står ensamma i fokus på ett sätt de inte gör under de tre andra momenten. 

Dessutom tycks det ganska självklart att Gud spelar en central roll vid en kristen persons 

bortgång. Att Gud fick mycket plats vid Sofia Magdalenas kröning men ingen som helst 

omnämning vid Josefinas torde i sig självt säga mycket om deras kröningar och vilken sorts 

drottning de kröntes till. Det är troligt att Gud uteslöts från Josefinas kröning inte bara för att det 

inte var han som gav henne mandat utan för att demonstrativt markera att hon inte var som 

tidigare drottningar. 

Josefinas religiositet tog sig dessutom aktiva uttryck trots att, eller på grund av, att hon var 

katolik. Man beskrev hennes utövande av religion även utanför den privata eller personliga sfären, 

medan det aldrig talades om Sofia Magdalenas offentliga utövande såsom kyrkobesök. Det är 

givetvis inte omöjligt att detta åtminstone delvis berodde på att Josefinas katolicism, om än 

accepterad ändå öppnade för en del problem och att man ville visa att hon ändå kände sitt folks 

och sin make och barns religion väl och dessutom regelbundet deltog i den. Men det är också 

troligt att detta är kopplat till att Josefina även i övrigt framställs som en drottning som vann sitt 

rykte genom aktiv handling, i motsats till Sofia Magdalena som får sin storhet genom att vara den 

hon är. Sofia Magdalena fick sina himmelska attribut av Gud genom det faktum att hon var 

drottning, helt oberoende av sin egen tro. Det var däremot Josefinas personliga tro och utövande 

av denna som gjorde henne till en person med himmelska attribut.  

                                                 
147 Tegenborg Falkdalen 2012, s. 201, 275, Ågren 2010, s.33-36. 
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9 Majestätiska dygder 

Idén kring majestätiska dygder sträcker sig långt före denna undersöknings början.148 I mycket 

har idén sin utgångspunkt i så kallade furstespeglar, varav Machiavellis ”fursten” kanske är den 

mest omtalade. Dessa speglar talade om hur en furste eller furstinna borde vara. De egenskaper 

som furstespegeln efterfrågade refererades ofta till som majestätiska dygder. I detta kapitel ska jag 

inte studera de speglar drottningarna kan ha haft i sin ägo utan tolka vad som framställdes som 

majestätiska dygder, det vill säga viktiga egenskaper för förvaltandet av drottningrollen. De 

dygder som under vissa perioder har ansetts vara viktiga majestätiska dygder men som behandlats 

i tidigare kapitel kommer dock inte på nytt diskuteras här.149 

9.1 En fullkomlig drottning  

Tre begrepp som frekvent användes i beskrivningarna av Sofia Magdalena var värdighet, ära och 

fullkomlighet eller perfektion. Det var först vid Sofia Magdalenas kröning som man började tala 

om att hon var värdig. Då sa man att hon var en drottning som var värdig den tron som ”på 

kärlek grundad står” och att hon var värd ”At sannings dyrkan få”. Senare i hennes liv berättades 

åter att hon var värdig sin tron,150 och att hon ”till denna högsta värdighet” var ”både född och 

tidigt ämnad”. Det skrevs att hon var ”Så värdig, som din dygd är stor” och ”En drottning värd 

att kronor bära, sit köns och mensko-slägtets ära”. Vid hennes bortgång omtalade man hur hon 

trots omställningen till ett nytt land med ett annorlunda hovliv ändå hade bibehållit sin värdighet 

och att hon ”i samtal, i hvarje ord” aldrig glömde den värdighet som en drottning bör äga. Hon 

berömdes för att ”under de vidriga” åren visat ”så mycken värdighet” och när senare Karl Johan 

blev vald till kronprins bemötte hon honom med ”en svensk drottnings värdighet och 

tankesätt”.151  

Sofia Magdalena benämndes under sitt liv vara värdig tronen, kronan, äran och så vidare. Vid 

hennes bortgång beskrevs däremot inte i särskilt många termer vad hon var värdig, utan istället 

hur hon visade sin värdighet. Man beskrev hur hon bibehöll sin värdighet vilket kan tolkas som 

ett aktivt beslut och på liknande maner kan man även läsa in hennes visande av värdighet som en 

mer aktiv handling än hennes tidigare varande. Man berättade även hur hon i tanken påminde sig 

själv om den värdighet hon borde äga och därför aktivt också såg till att varje ord hon talade var 

                                                 
148 Idén återfinns t ex. i Tegenborg Falkdalen 2012 och Ågren 2010. 
149 Exempelvis gudsfuktighet. 
150 Til  … 27 november 1778. 
151 Citat i anförd ordning: Tankar … 29 maji 1772, Poëme…  Catharina Charlotta Svedenmarck, Til  … 27 november 1778, Wid … 

Erke-Biskop, Til  … 27 november 1778, Til …  Stockholm 1778, Wid … Erke-Biskop, Wid … Erke-Biskop. 
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därefter. Skillnaden mellan hennes mer statiskt ”varande” värdighet under hennes livstid och 

hennes aktivt väljande och visande av värdighet vid hennes bortgång är förvisso subtil men inte 

desto mindre anmärkningsvärd. Benämningen ’en svensk drottnings värdighet’ talar dessutom för 

att det fanns en idé för hur en sådan värdighet skulle vara och att denna möjligen var av en annan 

art eller kvalité än andra drottningars. 

Sofia Magdalenas ära var ytterligare ett välanvänt koncept men omnämndes dock enbart vid 

hennes kröning. Det rimmades då om hur ”nympher fläta nu en krans Och sjunga om Sophias 

ära Hvars låf de främst på tungan bära”. Man talade om hur Sofia Magdalena skulle både ”vår ära 

bli” och vara ”ärans låf”. Det bads ”Lef stora drottning säll, til Svears frögd och ära” och att man 

skulle unnas att ”komma hog ditt äreminnes skål”. Sofia Magdalenas ära tycks således vara i 

första hand folkets eller rikets angelägenhet. Huruvida denna ära var något som gladde det 

svenska folket i sig, om äran skulle vinnas genom att ryktet om den skulle nås utomlands eller en 

kombination av ovanstående, är dock svårt att avgöra.152  

En vers från Sofia Magdalenas kröning framställde hennes ära i ett något annorlunda 

sammanhang och berättade ”nu firas dygden med sin lager Sophia sjelf den spira tager Som 

ändast hörer äran til”. Spiran bör förstås som en metafor för hennes drottningskap och det går att 

tolka antingen som att hennes drottningskap enbart är av ära och helt fri från något som inte 

skulle vara ärofyllt, eller som att hennes drottningroll enbart omfattade ära och inga andra 

attribut. Sofia Magdalena ära omnämndes enbart vid hennes kröning, vid hennes bortgång 

berättades dock i en vers att ”På thronen satt du utan ärelystnad”. Man bör givetvis inte förenkla 

relationen mellan termerna ära och ärelystnad och inte heller lägga allt för stor vikt vid en term 

som bara nämndes en enda gång. Men det är ändå värt att notera att den enda gång någon typ av 

ära nämndes efter hennes bortgång, så var det i en negativ beteckning, då ärelystnad tydligt en 

negativ egenskap Sofia Magdalena inte besatt.153  

Under Sofia Magdalenas liv framställdes hon ofta som fullkomlig. I vissa verser använde man 

just det ordet, som när man berättade att man ”ser i Din Person fullkomligheters prål” och att 

man kunde se ”Fullkomlighetens afbild” i henne. Andra verser framförde snarlika idéer men i 

andra formuleringar, såsom ”Hos Dig finns allt, som kallas stort” och ”fast vi skulle alt om vår 

Sophia säga, Vi dock för lite sagt”. Man beskrev hur man gladdes med ”O! att wårt qvinno kön, 

                                                 
152 Citat i anförd ordning: Til  … 29 maji 1772,  Poëme…  Catharina Charlotta Svedenmarck,  Til  … 29 maji 1772,  Poëme…  

Catharina Charlotta Svedenmarck, Skålar …  i Hudiksvall. 
153 Citat i anförd ordning: Til  … 29 maji 1772, Wid … Erke-Biskop. 
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Till dygdig lefnads regel, Utwalde sådan spegel” och bad att låta ”kronan kring Sophia stråla, Som 

sjelf är kronan för sitt kön”.154 Ytterligare en vers berättade att 

Om mildhet nånsin har ur klara ögon strålat 

Om huldhet från en thron har sägnads ämne fådt, 

Om herrans frugtan förr bland könets smycken prålat 

Om dygden nånsin i sin fulla fägring stådt; 

Så är det, Swea, hos din drottning Magdalena, 

Der alla dygder sig, som i en krans förena 155 

Sofia Magdalena formulerades alltså tydligt som den främsta kvinnan och alla (förmodat 

svenska) kvinnors förebild. En av verserna säger dessutom att det är ”wårt qvinno kön” som själv 

eller själva valt Sofia Magdalena till förebild. Huruvida detta ska tolkas som att svenska kvinnor i 

allmänhet framställdes ha valt detta eller om man åsyftar någon sorts högre kvinnligt och enat 

medvetande är svårt att säga. Beskrivningen av tidigare egenskaper hos könets smycken visade 

dock att det tillhörde drottningrollen att vara den främsta kvinnan. Detta är inte synonymt med 

att vara den främsta förebilden, men ger ändå tyngd åt tolkningen av att man inte åsyftade att 

majoriteten av Sverige kvinnor på eget bevåg valt drottningens till sin förebild.  

Ytterligare texter om drottningens perfektion berättade att ”När himlen ville vetts och dygders 

ljus förena Då från dess sköte gick Sophia Magdalena” och att ”et medfödt majestät fördubblar 

hennes smycke: Allt hvad hos henne finns är största mästerstycke”. Vidare skrev man: ”Att sätta i 

full dag vår drottnings stora värde: Det hörer äfven til en öfver-mästar hand, […] Dess 

majestätiska dygd wist ökar tronens strålar; Men hvem är som den rätt, til all sin högd afmålar?”. 

Här återkom idén om att det inte var kronan eller i det här fallet ens Sofia Magdalenas medfödda 

majestät som gjorde henne till drottning. I likhet med att hon skulle fått den vördnad hon 

förtjänade även utan sitt majestät (som i kapitlet om hennes uppenbarelse) så fördubblar hennes 

majestät smycket istället för att vara hennes enda smycke. Även den sista raden visade hon ökade 

på tronens storhet. Samma tendens finns i den tidigare nämnda versen om att hon var både född 

och tidigt ämnad till den högsta värdigheten. Man tycks vilja framföra idén att Sofia Magdalena 

inte enbart var född till en fullkomlig drottning, utan dessutom på ett eller annat sätt ökade på 

denna fullkomlighet.156 

Raderna ”Ibland sitt folk en glädje delar, Som utom henne mycket felar Uti fullkomlighet och 

pragdt”157 är också mycket intressant. Utan Sofia Magdalena var alltså hennes folk inte 

                                                 
154 Citat i anförd ordning: Då … Kongl. Hof-predikant, Til  … 29 maji 1772, Wid … Swea Land, På … underdånig ode, Frögde-rop  …  

29 maji 1772, Sång-stycken … Francios Uttini. 
155 Underdånigaste … Dr, Sam. Cronander. 
156 Citat i anförd ordning: Tankar … 29 maji 1772, Underdånigaste … Dr, Sam. Cronander, Glädje-betyg … 29 Maji 1772. 
157 Til  … 27 november 1778. 
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fullkomligt. Det antyder att folket och drottningen inte kan eller bör separeras och att folket är 

beroende av henne, åtminstone till den grad att de skulle vara sämre utan henne. Flera verser 

uttalar också i konkreta ordalag att Sofia Magdalena inte har någon like i allmänhet, i norden eller 

bland drottningar.158 Oavsett utgångspunkt framställs hon således som oersättlig. 

Sofia Magdalena perfektion, som trots mängden av formuleringar och avmålningar aldrig 

kunde göra henne rättvisa samt hennes totala avsaknad av brister gjorde henne bild omänsklig 

och ouppnåelig. Det framstod tydligt att ingen kunde vara som henne och inte ens bland andra 

drottningar fanns hennes like, vilket ytterligare underströk hennes ofattbara storhet. Samtidigt 

visar ett par källor att Sofia Magdalena inte enbart var en förebild för andra kvinnor utan den 

självklara förebilden för kvinnor. Möjligen skulle detta kunna addera en mänskligare aspekt av 

henne genom att hon gjordes till ett ideal vanliga kvinnor faktiskt skulle sträva emot att efterlikna, 

även om hennes ouppnåelighet inte var hotad.  

Det är även värt att nämna att samtliga ovan studerade källor som berörde Sofia Magdalenas 

perfektion var skrivna under hennes livstid. Den stora majoriteten skrevs kring hennes kröning, 

men flera exempel kom också från hennes ankomst och sonens födelse. Kring sin begravning 

beskrevs dock inte Sofia Magdalena som fullkomlighet och perfektion, vilket dock inte innebar 

att beskrivningen av henne inte var synnerligen smickrande.  En källa har dock ett par rader som 

möjligen underströk att hon, i all sin storslagenhet, ända hade mänskliga brister. Man skrev att vid 

några mindre händelser kunde ”en medfödd hastighet i lynnet och äfven otålighet röjas” men att 

hon oftast var ”mästare öfver sig sjelf”. I samma källa berättades också att Sofia Magdalena ”I 

allmänhet” var foglig och eftergivande.159 Att Sofia Magdalena beskrevs i ytterst enstaka fall 

uppvisa ett kort temperament och tendenser till att vara svårkuvad kan tyckas som en väldigt mild 

kritik. Det anmärkningsvärda är dock självfallet det faktum att hennes brister överhuvudtaget 

nämndes. Det signalerar än tydligare att hon vid sin bortgång inte framställdes som en alltigenom 

fulländad varelse, utan som en människa som tillkortakommanden precis som alla andra. 

Vid Sofia Magdalenas kröning skrevs att ”Vår drottning aldrig glans af kunga-anor fick”. En 

annan källa berättade också att ”en majestätisk dygd långt mer, än kronor väger”. På likande tema 

skrev man vid hennes sons födelse att hon ”mera prydt vår thron, än kronan hennes hjessa”. Man 

tycks ha velat framställa att det inte var kronan som gjorde drottningen, vilket skulle innebära att 

hon skulle vara lika mycket drottning även om hon nödgades ta av den. I den sista raden tycks 

det även föreslås att Sofia Magdalena som person var större än sin position som drottning.160 

                                                 
158 I allmänhet: Til  … 27 november 1778. I norden: Skålar …  i Hudiksvall. Bland drottningar: Sång-stycken … Francios Uttini. 
159 Personalier … Sophia Magdalena. 
160 Citat i anförd ordning: På … underdånig ode, Tankar … 29 maji 1772, Öfver … 1778. 
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Ytterligare en viktig aspekt av de majestätiska dygderna var välgörenhet. Sofia Magdalena 

beskrevs ha uträttat mycket ”nyttigt” och man sade att ”Vår drottning ej af ord, men gerning 

värde får”. Det visar tydligt på ett åtminstone retoriskt ideal av handlande. Det man främst 

fokuserade på var hennes välgörenhetsarbete och ”uselhetens barn, som i henne ägden en så 

välgörande skydarinna”. Hennes välgörenhetsarbete beskrevs ofta och målande. Vissa verser ger 

intrycket av att hennes välgörenhetsarbete haft en personlig och konkret karaktär, till exempel: 

När bördan trycker, och i munnen klagan sätter, 

Med nådigt understöd och hjälp hon henne lätter 

En blödand’ oskuld, i dess flygt, sig fredad ser: 

Åt nederslagit mod hon nådigt muntran ger 

Man talade om hennes människokärlek,161 och det berättades att ”nåd mot Swea barn hon hyser”. 

Detta blir än tydligare i en vers vid tiden för hennes bortgång som berättade att: 

Fattigdomen vid Dess urna gråter, 

Ack! Hvad nöden saknar der sitt stöd; 

Dennes barn gick aldrig ohjelpt åter, 

Ty Hon bröt åt uslingen sitt bröd. 

En annan vers berättade: ”Dit var det menskligheten flydde Der sökte nöden sitt försvar. […] 

Välgerningen, af hennes ädla hjerta Var både nöjet och belöningen. […] Dess liflighet för andras 

smärta, Dess styrka blott mot egne lidanden”. Så stor var hennes välgörenhet att man till och med 

frågade sig ”Ho vill ej menlös bli”? Det kan tolkas som närmast en ynnest att vara i behov av 

hjälp och därför få ta del av hennes välgörenhet.162 

Det skrevs också att ”En stor försiktighet styrde ej allenast hennes maj:ts uttryck, utan äfven 

hennes gerningar” och att ”Tålamodet med ståndaktigheten Följde henne lifvets bana ut”. 

”Glädjens och bekymrets dagar” möttes ”Alltid lika lugnt af hennes själ”. Hennes ”lugna sinne”, 

”kärlek till stillhet” och ”tålamod” beskrevs som mycket positiva, till och med ”älskvärda” 

egenskaper. På liknande tema berättades att ”Fåtalig, fällde hon i umgänget sällan omdömen, 

framställde dem, då de fälldes, med varsamhet och med ett visst misstroende till sig sjelf”. Man 

beskrev också att hon ”åt få gifvit sitt förtroende, men åt dessa få gafs det oinskränkt” och att 

hon ”utan afbrott, utan förminskning i tillgifvenhet bibehållit vänner”. Av dessa begärde hon 

alltid att höra sanningen, och om denna framfördes ”tillbörligt” väckte den inte hennes 

”misshag”. Man sades ofta klaga över att regenter sällan fick uppleva ”den vänskap och den 

                                                 
161 Sorg-tacksägelse …  död. 
162 Citat i anförd ordning: Tacksägelse, Tankar … 29 maji 1772, Wid … Erke-Biskop, En suck… 1813, Aldra … 29 maji Anno 1772, 

En suck…  1813, Ord … Begrafning, Underdånigaste …  Nils Svartz. 
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oegenyttiga tillgifvenhet, som bland jemilke lättar lifvets bördor och förhöjer värdet av lyckliga 

dagar”. Detta ersätts istället av ”vördnad, den uppoffrande tillgifvenhet, och den tacksamhet 

hvilka egnas de Höge”. Sofia Magdalenas förklarades unik genom att hon ”förvärfade sig 

rättigheter till begge dessa slag af menniskors och undersåtars tillgifvenhet”.  

De källor som behandlade Sofia Magdalenas lugn, stillhet, tålamod och vänskap är samtliga 

från hennes bortgång. Det kan givetvis bero på att bortgången är en lämplig tid för ett 

sammanfattande av hennes person och gärning. En minst lika sannolik anledning är att 

förhållanden hade förändrats som lämnat utrymme åt en ny sorts drottning. Det finns ett stråk av 

anspråkslöshet i framställningarna av Sofia Magdalenas lugn, tålamod och försiktighet. Hon gav 

omdömen med viss misstro mot sin egen analys, tog emot kritik så längde denna formulerades 

lämpligt och vårdade tillgivet sina vänskapsrelationer. Det uttrycktes även bokstavligen att hon 

med vissa vänner hade den typ av relationer som vanligen enbart kunde uppstå jämlikar emellan. 

Man framställde en drottning som hade en innersta krets, där hon uppträdde på ett delvis 

annorlunda sätt än i sin drottningroll, vilket är en begynnande framställning av en drottning med 

en uppdelning mellan offentligt och privat.  

Sofia Magdalena beskrevs även förvalta sin majestätiska roll genom att inte lägga sig i politik. 

Man skrev vid hennes bortgång att ”Det har gifvits drottningar. Hvilka äga ett betydligt rum i 

konungarnas historia genom den inflytelse de vunnit eller sökt att vinna. Drottning Sofia 

Magdalena hvarken önskade eller eftersträfade att blanda sig i Regerings-äreder”. Istället visade 

hon ”Undergifvenhet” och den enda gånger hon lade sig i regeringsärenden var då det ”härflöt 

från hennes hjerta” att stoppa ett anfall mot Danmark.163 

9.2 Den enkla kvinnan 

Flera av de centrala aspekterna av Sofia Magdalenas dygder; hennes ära, värdighet och 

fullkomlighet, återfanns bara vid ett fåtal tillfällen hos Josefina. Vid hennes ankomst kunde man 

höra ”alferna, som sjungit hennes ära” och vid hennes sons födelse kallades hon för ”Nordens 

ära”. Även hennes värdighet nämndes bara i ett fåtal källor, exempelvis berättades att Oscar hade 

letat efter en drottning som hade ”värdighet att en gång dela det höga kall”. Josefina hyllades 

många gånger till skyarna, men ändå saknades ofta de beskrivningar av perfektion som frekvent 

återfanns hos Sofia Magdalena. Ett fåtal exempel framställde Josefinas fullkomlighet i liknande 

termer med Sofia Magdalenas, exempelvis att ”Ett högre mönster knappast än man sett” och för 

                                                 
163 Personalier … Sophia Magdalena. 



61 

 

att ”hon icke lät sig bländas Utaf ytans glans[…] Deraf hennes bild fulländas Uti minnets 

krans”.164 

Stora delar av materialet från Josefinas bortgång är ett ode till hennes välgörenhetsarbete. Hon 

berömdes som människovän och för sin människokärlek, för sin välgörenhet och ädla 

handlingar.165 Man berättade att redan i hennes barndomshem var ”menniskokärlek” ett rådande 

ideal och hur hon sedan utförligt praktiserade detta i Sverige. Hennes ”alltid verkande själ” 

ägnade sig åt andra och exempelvis kunde ”Ingen […] värdigare än hon träda i spetsen för en 

förening, hvars ädla vars ädla syftemål var att understödja nödställda mödrar” och var där en 

”kraftig hjelp”.166 En vers frågade: 

Hvad städs du för de dina var, 

Behöver det att täljas? 

Och för den tröst du nöden bar 

Hvad loford kunna väljas 167 

En annan vers berättade: 

Der den största nöden kännes, 

Styrde hennes fjät. 

Hjelpa, trösta – det var hennes 

Enkla majestät. 

Alltid hennes rika hjerta 

Egde öfverflöd 

På att lindra sorg och smärta, 

Mildra brott och nöd. 

Att få hjälpa och försona 

Med en kärlek ren 

Var i hennes furstekrona 

Strösta ädelsten 168 

Man talade om hennes ”outtröttliga nitälskan at af hjelpa eller lindra medmenniskors nöd” och 

hur hon ”sökte sin tillfredställelse i den mest omfattande välgörenhet”. Efter att hon sett ”sina 

närmaste och käraste […] ryckas bort från sig”, ägnade hon ”nästan uteslutande […] sitt lif till att 

lindra andras nöd och lätta andras sorger”. ”Hon uppsökte den nöd som ej kunde eller vågade 

framträda” och hade inga förströelser förutom välgörenheten som hon ”utöfvade med frikostig 

hand” och på ett långsiktig sätt som inte bara lindrande problem för stunden. Hon ”ville meddela 

lyckan åt andra, men åstundande att behålla smärtan för sig sjelf”. Man ansåg ”Hennes 

                                                 
164 Citat i anförd ordning: Freyas  … akt, Till …  11 maj 1826, Personalier … 1876, Vid  … 21 juni 1876, Några … Norge. 
165 Människovän: Minnesblad … JOSEPHINA, Några… Norge. Människokärlek: Tacksägelse … bortgång, Personalier … 1876. 

Välgörenhet: Personalier … 1876, Minnesblad … JOSEPHINA. Ädla handlingar: Minnesblad … JOSEPHINA. 
166 Citat i anförd ordning: Personalier … 1876, Minnesblad … JOSEPHINA, Personalier … 1876, Personalier … 1876. 
167 Lovtal: Drottning Josefina. 
168 Några … Norge. 
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lifsåskådning sund […] ty hennes välgörenhet var den upplysta och tänkande menniskovännens, 

och aldrig slumpens”. Hon var ”folkets vän” som med ”en engels hand […] lindrat smärtan, och 

upptändt glädjen i de armas hjertan”. Det förklarade att hon borde antas ha använt ”sitt milda 

inflytande på de visa och menniskovänliga åtgärder, som i så hög grad utmärkt” Oscars regering 

och att kungaparet därför var i ”oskiljaktig förening för alltid sammanväxta med en bland de 

lyckligaste tidpunkterna i vårt lands utveckling”.169 

Man formulerade att det var många som vid hennes bortgång ”med bekymmer för kommande 

dagar tacksamt ihågkommer hennes gifmilda hand, städse färdig att lindra all nöd”. Det uttrycktes 

hopp för att folk skulle följa i hennes spår och hjälpa ”de elända, de rädda de fallna och sörja för 

de fattiga. Derigenom ska nationens sår helas, förtryckets bojor lossas och falskhetens bedrägerier 

afslöjas” så lämnar även vi världen ”mycket lyckliga”. Man uppmanade till att ”Låtom oss såsom 

ett folk gemensamt meddela lyckan åt andra och liksom hon behålla smärtan för oss sjelfa”.170 

Till Josefinas kröning skrevs versen:  

Det högsta lof, som tolkar qvinnas värde, 

Hvad hon som maka och som moder är, 

Ditt ädla hjärta Nordens döttrar lärde. 

Haf tack derför. Den läran frukter bär 

Det var det tidigaste tillfället som man (i detta källmaterial) beskrev Josefina som en kvinna. Det 

gjordes i en kontext där man förklarade vad en kvinna borde vara eller göra och hur Josefina var 

en utmärkt förebild till detta. Vid Josefinas bortgång användes sedan idén av henne som kvinna i 

många källor. Delvis användes begreppet kvinna som ett epitet där exempelvis ”drottning” 

tidigare hade använts och fortfarande användes. Man beskrev att hon ”Alltid varit den […] 

dygdliga och människovänliga qvinnan” och att hon var en ”grundligt och fint bildad qvinna”. 

Man talade även om henne som ”du goda och ädla själ; du fromma och rena qvinna!” och ”Den 

ädla, varma qvinnan”. Man skrev även att ”De är ock förnämligast genom de egenskaper, som 

pryda qvinnan, den sjelfuppoffrande försakelsen och hängifvenheten samt det för andras väl 

ömmade sinnet, som hon alltid tillvunnit sig allas hjertan och hvilket gör hennes bortgång 

oersättlig”.171 

Man kan även se vad som kan uppfattas som ett motsatsförhållande, där man i en källa talade 

om att ”Mot korset böjd vi sett den veka qvinnan” och i en annan källa ”Ty stark i smärtan, 

                                                 
169 Citat i anförd ordning: Tal …  D:r A. N. Sundberg, Personalier … 1876, Några… Norge, Personalier … 1876, Personalier … 1876, 

Minnesblad … JOSEPHINA, Minnesblad … JOSEPHINA, Personalier … 1876, Några … Norge, Några … Norge, Några … Norge. 
170 Citat i anförd ordning: Tacksägelse … bortgång, Minnesblad … JOSEPHINA, Minnesblad … JOSEPHINA. 
171 Citat i anförd ordning: Sånger… Uppsala, Minnesblad … JOSEPHINA, Minnesblad … JOSEPHINA, Minnesblad … 

JOSEPHINA, Lovtal: Drottning Josefina, Några … Norge. 
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qvinligt stark”. I ytterligare en källa formulerades att ”Hon täljer minnena, de stora, rika […] Af 

qvinnodygd och kraft och mod tillika”. Man tycks ha velat separera Josefina som drottning från 

Josefina som kvinna, exempelvis då man beskrev henne ”Josefina, den högsinnade furstinnan och 

ädla qvinnan”. Ännu tydligare blev det i versen ”Derhos martyr – ja, om du vill, hjeltinna – 

Furstinna, drottning, först och sist dock qvinna”.172 Där skiljs inte bara rollerna åt, utan det 

underströks även att kvinnan Josefina var den främsta och viktigaste av dem. Ytterligare en vers 

visade att Josefina vann sin samtids kärlek som kvinna snarare än som drottning: 

Det var icke blott furstinnan 

Som all kärlek vann; 

Det var för den ädla qvinnan 

Som det varmast brann 173 

Det är möjligt att ”kvinna” till viss del fick komplettera ”drottning” på grund av en utveckling 

i språkbruket. Men den sannolika huvudsakliga anledningen var att detta var ett nytt perspektiv 

att se på drottningen. Drottningen var också en kvinna, precis som andra kvinnor. Genom att tala 

om hennes egenskaper såsom kvinna knöt man även dessa egenskaper till idealet för andra eller 

alla kvinnor. Några av källorna talade uttryckligen om kvinnors ideala egenskaper, vilket visar på 

att dessa egenskaper antingen var en självklarhet eller att man ville marknadsföra dem som 

sådana. Troligast är att det var en kombination av båda.  

Efter sin bortgång hyllades Josefina för sin anspråkslöshet.  Man skrev att ”i hela sitt umgänge 

var hon enkel” och att ”genom sin öppenhet vann hon folkets hjertan”. Man berättade att hon 

redan vid sin ankomst visat upp sin ”lätthet”, ”otvungna värdighet” och ”fina takt”. Att hjälpa 

och trösta ”det var hennes Enkla majestät” och man hoppades att folk skulle ta efter henne så att 

”Öppenhet och förtroende” kunde bli nationsdygder. När hon var på landsslottet var hon fri från 

tvång och hon kunde ”obehindrat vidmakthålla den regelbundenhet i både allvarliga 

sysselsättningar och förströelser”. Det var där hennes omgivning lärde sig att ”uppskatta hennes 

värde som menniska samt vidden av hennes belägenhet och insigter i de mest olika ämnen”. Det 

berättades att hon redan några år tidigare skrivit inför sin bortgång och begravning. Där hälsade 

hon sina nära och kära sin djupaste tillgivenhet och bevis på kärlek och vänskap. Hon bad om 

ursäkt om hon sårat någon och tillstod att ”jag har aldrig burit hat mot någon, och hoppas ej ega 

några fiender”. Detta sades vara ”den skönaste afspegling af hennes känslor och tankesätt”. Det 

skrevs att alla människor begår misstag och att Josefina skulle ogilla om man framställde henne 

                                                 
172 Citat i anförd ordning: Tal …  D:r A. N. Sundberg, Lovtal: Drottning Josefina, Vid  … 21 juni 1876, Några… Norge, Vid  … 21 juni 

1876. 
173 Några … Norge. 
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på annat sätt. Däremot skulle man vid hennes grav fritt få uttala att få ”hafva så som hon 

genomgått sin pröfningstid”.174  

9.3 Från majestät till människa 

Dygderna värdighet och ära var två mycket centrala aspekter av Sofia Magdalenas drottningroll, 

men däremot betydligt mindre relevanta i framställningen av Josefina. Detta skulle i sig inte 

behöva vara märkligt alls utan kunna tolkas som en ganska förstålig skiljelinje mellan de båda 

drottningarnas legitimering. Det anmärkningsvärda är dock att Tornbjer visar hur båda dessa 

dygder, men kanske allra främst värdigheten, under det tidiga 1900-talet återigen var viktiga 

aspekter av drottningrollen. Då var värdighet ett sätt att visa den onåbara sidan av 

balansprincipen och gjordes ofta genom drottningarnas skönhet eller uppförande.175 Om man 

istället beaktar Alms menande att värdigheten var ett kapital som närmast ärvdes från kung till 

son kommer man närmare en potentiell förklaring.176 Under Sofia Magdalenas tid kan värdighet 

och ära ha varit statiska ”titlar” som en kunglighet per automatik innehade genom sin position. 

Under det tidigare 1900-talet krävdes dock en viss prestation (om än kanske medfödd) för att 

inneha dessa dygder. Utvecklingen av användandet av värdighet och ära liknar i så fall det som 

begreppet landsmoder genomgick. Josefina hamnar då i någon slags övergångsperiod då hon inte 

betitlas med begreppen men likväl framställs inneha de egenskaper som senare ska definiera dem: 

skönhet som ett sätt att visa värdighet och omsorg och välgörenhet som landsmoder. 

Sofia Magdalena beskrevs som fullkomlig i långt större utsträckning än Josefina. Bara det korta 

konstaterandet visar på Sofia Magdalena som en svårkritiserad och svåråtkomlig drottning i 

jämförelse med Josefina. Hennes fullkomlighet luckras dock upp vid hennes bortgång och 

tillsammans med de mer intima beskrivningarna av henne som person framträdde ett mycket 

mänskligare majestät. Den senare framställningen liknar i mycket större utsträckning 

beskrivningarna av Josefina med ett stråk av enkelhet och anspråkslöshet. Hos Josefina användes 

dessa begrepp i sig själva medan de hos Sofia Magdalena oftare lämnades för läsaren själv att 

framtolka. Man visade dock hos båda drottningarna att de hade en personlighet och en privat 

karaktär, som kunde skilja sig från den som vanligen visades utåt. Denna idé framkommer 

tydligast vid de båda drottningarnas bortgång med förekommer även genom hela Josefinas liv.  

                                                 
174 Citat i anförd ordning: Minnesblad … JOSEPHINA, Minnesblad … JOSEPHINA, Personalier … 1876,  Personalier … 1876,  

Personalier … 1876, Några… Norge, Minnesblad … JOSEPHINA, Personalier … 1876, Personalier … 1876, Personalier … 1876,  

Personalier … 1876, Personalier … 1876. 
175 Tornbjer 2002, s. 131-138. 
176 M. Alm 2002, s. 345-346. 
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Enkelhet tycks dock både före och efter de båda drottningarna ha varit en central dygd, men 

också en dygd vars karaktär har förändrats över tid. För 1600-talets drottningar var enkelhet, då 

främst syftad till materiell enkelhet, en av de viktigaste dygderna för kvinnliga kungligheter.177 

Detta stod i sig i kontrast till 1500-talets Vasaprinsessor som i egenskap av uppkomlingar i stort 

byggde sin legitimitet kring materiel överdåd.178 I det källmaterial jag har studerat framkommer 

dock ingen enkelhet hos Sofia Magdalena förrän vid hennes bortgång och den syftar då, i likhet 

med Josefinas enkelhet, i mångt och mycket på deras enkla person. Denna enkla och okonstlade 

drottning visas i Tornbjers forskning sedan leva vidare långt in på 1900-talet.179 

Vid Josefinas bortgång talade man om henne som människa och kvinna. Dels användes 

”kvinna” ibland som en titel eller personbeskrivning där ”drottning” annars hade kunnat 

användas, dels användes kvinna (och människa) som en från drottningrollen helt åtskild roll. I det 

senare användningsområdet markerades i flera källor hur hon fått sin storhet som 

kvinna/människa snarare än som drottning. Det ges även intrycket av att läsaren antingen redan 

vet vilka dygder och egenskaper som är kvinnliga eller att man ”informerar” den okunnige om 

detta. Exempelvis skrevs självuppoffring, något som framkom mycket tydligt i Josefina 

hustruroll, som en viktig egenskap för kvinnor. Man talar om Josefinas kvinnlighet i båda svaga 

och starka sammanhang. När man talade om henne som en vek kvinna så var det i ett 

sammanhang då hon hade vänt sig till korset. Med andra ord handlar formuleringen antagligen 

om att hon i svagare stunder funnit stöd i religionen, snarare än att hon framställdes som en vek 

kvinna. När det taldes om hennes kvinnliga styrka syftade man på att hon under personligt 

smärtsamma omständigheter visade sig stark. Att hon var kvinnligt stark syftade alltså till att 

hennes styrka inte var en fysisk (manlig) styrka. Sofia Magdalena titulerades varken kvinna eller 

människa, även om hon vid sin bortgång framställdes i en mänskligare form än tidigare. Däremot 

jämfördes hennes skönhet med andra kvinnors skönhet vilket tycks vara det närmaste hon kom 

en beskrivning som kvinna.  

Hos båda drottningarna var välgörenhet en viktig aspekt av deras image och att vara 

människovän en viktig dygd. Framställningarna av de båda drottningarna har flera gemensamma 

nämnare, till exempel hur de på ett personligt plan sörjer för andra, gärna de allra eländigaste, och 

hur de behåller sina egna bekymmer för sig själva för att istället ägna sig åt andras. Detta 

drottningideal var i sig inte nytt utan gick åtminstone tillbaka till 1600-talet.180 Hos Sofia 

Magdalena uttrycktes det som något nästan avundsvärt att vara nödställd och därför kunna få 

                                                 
177 Ågren 2010, s. 51-52. 
178 Tegenborg Falkdalen 2012, exempelvis s. 141. 
179 Tornbjer 2012, s. 131-135. 
180 Ågren 2010, s. 51-52. 
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drottningens hjälp. Hos Josefina fanns istället idén om att hon inte bara ägnar sig åt välgörenhet i 

största allmänhet utan på ett väl avvägt och långsiktigt perspektiv på den förnuftiga människans 

sätt. Josefinas välgörenhet används även som förebild för andra människor, till synes av båda 

kön, och hennes egenskaper önskades bli nationaldygder. På så vis tycks Josefina ha fått tjäna 

som förebild för alla svenskar, män såväl som kvinnor.  

10 Från Sofia Magdalena till Josefina 

Drottningrollen uppvisar stor kontinuitet. De för uppsatsen valda teman hade en central roll hos 

båda drottningarna och inget tema tvingades uteslutas då det inte hade någon jämförbar 

motsvarighet hos den andra drottningen. Det är lätt att peka på de olikheter resultatet visar, men 

dessa olikheter är i många fall skillnader i accent snarare än varandras motsatser. Vissa aspekter av 

drottningrollen är så självklara att vi lätt glömmer att se deras existens som tecken på kontinuitet 

och istället stirrar oss blinda på förändringar i betoningen. I denna slutdiskussion vill jag lyfta 

drottningrollens tydliga linjer som sträcker sig både före och efter den studerade övergången, 

men främst plocka fram de accenter som skiljde de båda samhällenas drottningroll åt.   

De mer centralt genomgående aspekterna av drottningrollen är gudsfruktighet, enkelhet, 

välgörenhet, upphöjdhet samt moderskap. Dessa perspektiv återfinns inte heller bara hos Sofia 

Magdalena och Josefina, utan sätter de båda drottningarna i ett historiskt vidsträckt sammanhang. 

Dessa idéer av en drottnings varande finns med sedan åtminstone 1500- och 1600-talet och lever 

vidare in på 1900-talet. Att rollernas framställning byter skepnad eller att vissa av rollerna 

stundom tar ett steg tillbaka, bör inte låta vilseleda förståelsen av att drottningrollens större 

ramverk visar på stor kontinuitet över tid, politiska styren, samhällsideal och dynastier.181  

Uppsatsen syftar däremot till att belysa just de talande förändringar som sker i framställningen 

av drottningrollen. En viktig rörelse är drottningrollens utveckling från att vara till att göra. Det 

kan ses som en progress från ett konstaterande drottningskap till ett argumenterande drottningskap. 

Genom aktiv handling vinner Josefina sitt rykte såsom exempelvis en försvenskad drottning, en 

kompetent mor och en hustru som gör sig värdig. Sofia Magdalena framställs nästan uteslutande i 

termer av är och var . Det visar den handlande drottningen som en drottning vars position inte är 

självskriven, inte utnämnd av en makt som inte går att ifrågasätta. Istället måste drottningens 

position legitimeras genom hennes förvaltande av drottningrollen istället för innehavandet av 

den.   

                                                 
181 Tegenborg Falkdalen 2012, Tornbjer 2002, Ågren 2010. 
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I frågan om varande och görande kan man även jämföra vem som blir eller gör sig till 

drottning. Man nämner inga egenskaper för vilka Sofia Magdalena har valts till svensk drottning, 

utöver hennes dynastiska kapital, vilket i mångt och mycket går i linje med synen på den 

tidigmoderna drottningen.182 Josefina blir däremot vald för sina egenskaper, varav den mest 

relevanta tycks vara den sinnesstyrka som ansågs krävas för att klara av den påfrestande 

positionen som drottning. Josefinas drottningroll krävde alltså något som inte alla prinsessor 

föddes med.  

Ett av uppsatsens allra mest intressanta resultat är avsaknaden av argumentering utifrån 

Josefina kungliga eller svenska blod på sin moders sida. Det är anmärkningsvärt då en vanlig 

metod för en ny ätt att vinna legitimitet var att gifta in sig med de gamla familjerna och Napoleon 

själv hade bara ett par decennier tidigare skiljt sig från sin hustru för att kunna gifta in sig med det 

gamla kungahuset och därmed öka sin arvinges legitimitetsanspråk. Det är anmärkningsvärt 

eftersom man betonade de senare Bernadottedrottningarnas långsökta svenskhet. Det är 

anmärkningsvärt då Karl XIV Johans stora farhåga var att han skulle förlora sin krona på grund 

av sin bakgrund och att han kallades för en ”skönhetsfläck” av sina europeiska regentkollegor. 

Det är anmärkningsvärt då en av de största motbilderna som användes i retoriken mot Karl 

Johan var att han inte var svensk och mycket av hans och Oscars framställning syftade till att ge 

dem en försvenskad image.183 Det är anmärkningsvärt då Josefina har både stort dynastiskt 

kapital och svensk bakgrund och ett parti av hennes motsvarighet har kallats för Bernadotternas 

”överlevnadsvillkor” och ”sensationellt bra”184. Det finns flera potentiella förklaringar, och om 

man så vill även bortförklaringar, till detta resultat. Det mest sannolika är dock att man, oavsett 

anledningarna till valet av Josefina, inte valde att motivera det utifrån dynastiska argument. I 

motsats till tidigare forskning185 som hävdat att Josefina valdes trots sin fars problematiska 

bakgrund som Napoleonid, lyfter man fram hennes fader i framställningen av hennes börd istället 

för hennes dynastiska moder. Det ger tydliga indikationer på att det nya samhället och den nya 

monarkin inte ville legitimera sin plats genom blodsband utan genom handlingskraft. 

Det går även att urskilja en process av förmänskligande. Sofia Magdalena framställdes fram till 

sin bortgång som övermänsklig och opersonlig. Exempelvis gick hennes kropp inte att beröra i 

konkreta termer och hon hade en unik relation till Gud och de tycktes ha ett ömsesidigt behov av 

varandra. Hon tycks i mångt och mycket vara ett skal som kläs i en för en drottning passande och 

                                                 
182 Orr placerar dynastisk kapital som mycket centralt. Tegenborg Falkdalen visar att avsaknaden av dynastiskt kapital måste 

kompenseras med enormt ekonomiskt kapital.  
183 Sandin 2011, M. Alm & Johansson 2010. 
184 Dahlberg 1999, s. 117. 
185 Dahlberg 1999, s.116-117. 
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oftast abstrakta attribut. Även Josefina framställdes många gånger i ytterst abstrakta termer. Men 

hon framställdes även som människa och kvinna, både bildligt och bokstavligt. Hon var 

personligt engagerad, hade en kropp som alla tilläts beröra med ord och man tilläts gestalta 

hennes röst, kände smärta och inför Gud var hon en människa som andra. Josefinas mänsklighet 

bidrar till hennes upprätthållande av balansprincipen. Hennes skönhet blir då ett bra exempel, då 

dess framställning å ena sidan gör henne ytterst mänsklig och konkret, å andra sidan i sin mytiska 

storhet ställer henne över vanliga människor.  

I liknande mening kan man även se hur drottningens tillhörighet förflyttas från folket till 

familjen. Sofia Magdalena lämnade ett folk för ett annat, medan Josefina lämnade sin familj för 

sin blivande make.  Tillsammans med framställningen av de båda drottningarnas modersroll visar 

även detta på byggandet av en intimare sfär för kungligheterna. Då kungligheterna i någon mån 

blir mänskligare tycks också deras kön träda fram tydligare. Josefinas roll som kvinna (med de 

egenskaper och arbetsuppgifter detta tillskrivs), hustru och moder definieras i mycket större 

utsträckning än hos Sofia Magdalena och även Oscar kliver fram som make och far. 

Här ligger det också mellan de båda drottningarna en spänning mellan att exkludera och att 

inkludera, att ena under sig eller att ena med sig. Sofia Magdalena är förvisso ”vår”, men vi 

förenas av att dela henne och inte att dela med henne. De gånger hon ställs som förebild är hon 

ett ouppnåeligt eller svåruppnåeligt ideal. Josefina förenas däremot med folket då hon blir lika 

svensk som någon infödd. Hon förenas med kvinnor i sitt engagemang för barn och moderskap, 

liksom i moderskapet i sig. Hon och Oscar förenas med kärlekspar i parken. Hennes förebild är 

möjligen svåruppnåelig men skall likväl göras till nationsdygder. Sofia Magdalenas har inget som 

förenar henne med sitt folk, medan Josefina ges flera egenskaper som placerar henne bland folket 

och knyter dem både närmare henne och varandra. Hon tycks närma sig Tornbjers beskrivning 

av de tidiga 1900-talets kungligheter som några att se upp till men även känna igen sig i.186 

Uppsatsen ställer två system; två monarkiska former, två samhällen och två ideal, mot 

varandra. Övergången mellan dessa både system bör givetvis i stor utsträckning förstås som en 

längre och, om man så vill, organisk process. En definitiv brytpunkt i övergången var dock 1809, 

då den absoluta monarkin ersattes av den konstitutionella. Uppsatsens tydligaste brytpunkt går 

mellan Sofia Magdalena och Josefina, men det finns även en brytpunkt mellan den drottning 

Sofia Magdalena var i livet, innan 1809, och den hon var vid sin bortgång 1813.  Exempelvis 

hennes relation till Sverige och sina vänner och den något förflyttad betoning av relation till Gud 

får henne vid sin bortgång att hamna i en mittemellan-position: inte den drottning hon 

                                                 
186 Tornbjer 2002. 
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framställdes som under sin livstid men heller inte med ovannämnda exempel lika betonade som 

hos Josefina. Monarkins framställning bytte alltså inte fullkomligt skepnad 1809, inte heller fick 

den gamla änkedrottningens framställning leva kvar i ostörd frid. Denna mjukare övergång visar 

således att framställningen mellan de båda samhällssystemen eller dynastierna inte var absolut 

åtskild och dessutom att balansprincipen kan ha prövats att appliceras även på de kvarvarande 

gustavianerna. 

Samtidigt bör man också observera att även Josefinas bortgång var en nystart där nya aspekter 

presenterades, exempelvis kvinnan Josefina. Det öppnar för spekulationen att bortgångar skulle 

kunna vara lika viktiga ”nystarter” eller omdefinieringar av drottningrollen som ankomsten av en 

ny kronprinsessa. Vidare forskning skulle då eventuellt kunna visa att tonvikten i skillnaderna inte 

ligger mellan två drottningars framställningar, utan framställningarna av dem medan de 

fortfarande är i livet och då de har gått bort. Detta skulle i så fall möjligen kunna mjuka upp 

utvecklingar i drottningrollen, då man kan skriva den avlidna drottningens minne mer anpassat till 

nästkommande drottninggeneration, istället för att forma en helt ny kronprinsessa i kontrast till 

den sittande drottningen. 

Josefina framstår som en nystart och något av en matriark för Bernadotterna och för 

monarkin och får personifiera ungdom och vår. Det får henne, och Bernadottemonarkin i stort, 

att verka framåtblickande, till skillnad från gustavianernas till synes bakåtblickande legitimering 

genom dynastiskt kapital. Hon är också den kanske allra första drottningen men en tydligt uttalad 

aktiv modersroll, svenskhet och konkret skönhet, ideal som under hennes efterföljare ytterligare 

ska understrykas och komma att vara utpräglade aspekter av drottningrollen.187  Josefinas 

drottningskap framstår också som en period då begrepp förknippade med drottningrollen 

omdefinieras. Både Sofia Magdalena och de senare Bernadottedrottningarna framställdes som 

landsmödrar och med värdigheten som en av de främsta dygderna, men begreppen hade fått en 

annan betydelse hos de senare. Landsmoder var inget en drottning per automatik var och 

värdighet var inget hon per automatik hade. Landsmoder blev man genom sin välgörenhet och 

omsorg för folket, värdighet visades främst genom skönhet.188 Dessa både egenskaper är i sin tur 

de som kvantitativt får kanske allra mest spelrum i Josefinas framställning, även om begreppen 

som sedan kom att höra därtill nästan aldrig användes. Jag tolkar det som att man väljer att inte 

applicera dessa titlar och attribut på Josefina då ingen motprestation finns laddade i begreppen 

utan erhålls genom varandet i enlighet med det gamla systemet. När begreppen snart efter hennes 

livstid återigen ställdes i centrum var de laddade med ett värde som avsiktligt eller ej hon hade 

                                                 
187 Tornbjer 2002. 
188 Tornbjer 2002. 
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varit en del av att uppgradera. På så vis kan man tolka Josefinas drottningskap som en 

reningsprocess och omprogrammering där vissa av det gamla systemets terminologi läggs i dvala 

och omdefinieras och sedan återanvänds i ny tappning.  
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Källor och litteratur 

Tryckta källor 

Carolina Rediviva 

Aldra … 29 maji Anno 1772: 

Aldra underdånigaste lyckönskningar och sägne qväde yttrat wid hans kongl. maj:ts vår nu 

Regerande allernådigaste herres, den stormägtigste konungen, konung Gustaf den III:djes 

samt hennes kongl. maj:ts, Sophia Magdalena, wår allernådigaste drottnings höga krönings 

dag, den 29 maji Anno 1772. 

 

Bön … befinner: 

Bön, att uppläsas i alla Rikets kyrkor, under det med lifsfrukt wälsignade tillstånd, hwaruti 

hennes kongl. Höghet kron-prinsessan sig befinner. 

 

BÖN … wälsignade tilstånd: 

BÖN som allmänt uppåalla predikstolar uti Sweriges Rike och thes underligande provincier 

kommer att uplåtas under hennes kongl. maj:ts drottningens nu  warande med lifsfrugt 

wälsignade tilstånd. 

 
 

Den 19 juni 1823 

 

Drottning … 1876: 

Drottning Josefinas sagodrama. 1876. 

 

Då … 24 october 1766: 

Då Hans Kongl. Höghet, Sweriges Rikes Cron-Prints GUSTAV, Tillika med Hennes Kongl. 

Höghet, Cron- Prinsessan SOPHIA MAGDALENA Från Danmark, under upresan til Deras 

Höga Biläger, lyckeligen anländer til Wästerås den 24 october 1766. 

 

Då … Johan Schevdin: 
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Då deras kongliga högheter, Svea-rikes huldaste cron-prints Gustav, samt dess höga gemål 

Svea-rikes nådigaste cron-prinsessa Sophia Magdalena, med deras höga närvaro, den 24 och 25 

october 1766. Frögdade Wästerås stad; hölls detta underdånigaste fägne-tal, den sednare 

dagen, af Johan Schevdin. 

 

Då … Kongl. Hof-predikant: 

Då Hennes Kongl. Höghets CRON-PRINSESSAN SOPHIA MAGDALENA, Boren ARF-

PRINSESSA till Dannemarck& c. Lyckeligen anlände till Helsingborgs Stad den Octobris 

1766. Och Därstädes emottogs Af Hans Kongelige Höghet PRINS GUSTAF Swea 

Riketshögtälskelige CRON-PRINS, Blef Till underdånigaste sägnads betegelie följande wåde I 

diupaste underdånighet öfwerlemnadt Af Lars Anton Borg. Kongl. Hof-predikant. 

 

En suck…  1813: 

En suck, helgad åt högstsalig hennes majestät svea rikes enk-edrottning, glorvördig i 

åminnelse, Sophia Magdalenas stoft, år 1813. 

 

Freyas  … akt: 

Freyas högtid, prolog i en akt. 

 

Freyas … Norden: 

Freyas ankomst till Norden. 

 

Frögde qväde …  Johan Stagnel: 

Frögde qväde på wår aller nådigaste konungs, Gustaf den tredjes, och wår mildaste drottnings, 

Sophia Magdalenas höga krönings fäst; jemte det, till denna högtidelighet, hållit på gymasium i 

Calmar den 29 maij 1772. Af Johan Stagnel. 

 

Frögde-rop  …  29 maji 1772: 

Frögde-rop I Norden, wid hans kongl. maj:ts, konung Gustaf den tredjes, Swerges, Göthes 

och Vändes konungs c.c.c. och hennes kongl. maj:ts, drottning Sophia Magdalenas, Swerges 

Göthes och Vändes drottning,c.c.c. högtidliga kröning den 29 maji 1772. 

 

För … uti Stockholm: 
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För den kongeliga kröningen, den 29 maji 1772. Blef följande sjungit under Musiqve, vid Den 

Nya Informations Inrättningen uti Stockholm.  

 

Glädje-betyg … 29 Maji 1772: 

Glädje.betyg wid deras kongl. majestäters Sweriges, Göthes och Wändes konungs arfwinge till 

Norrige, hertig til Schleswig Hollstein, c. c. ustaf den III:djes tillika med wår allernådigaste 

drottnings Sophia Magdalenas högst-hugneliga krönings-fäst, i Stockholm den 29 Maji 1772. 

 

Glädje-offer … Lars Svennberg: 

Glädje-offer wid hans kongl. höghet kron-prinsen Josef Frans Oscars och hennes kongl. 

höghet kron-prinsessan Josefina Maximiliana Eugenia Napoleona höga förenings-act uti 

Stockholm den 19 juni 1923. Författad af Lars Svennberg och välment tillegnad svenska 

allmogen.  

 

Glädje-sång … tillägnad: 

Glädje-sång vid hennes kongl. höghet kron-prinsessans lyckliga nedkomst med en prins den 3 

maj 1826. Hans kongl. höghet kron-prinsen i underdånighet tillägnad.  

 

I  … 1827: 

I anledning af deras kongl. högheters kronprinsen och kronprinsessans förmälning. Försök till 

en sång af Carl Gustaf Nordforss. 1827. 

 

I  … 9 october 1823: 

I anledning af Deras kongliga högheters kronprinsens och kronprinsessans förmälning. Ord 

till musiken vid orationen på K. gymnasium i Strengnäs den 9 october 1923. 

 

I … Dorothea Dunckel: 

I anledning af hennes majestät drottningens och hennes kongl. höghet kronprinsessans 

ankomst till Sverige i juni månad år 1823. Af Dorothea Dunckel. 

 

I  … konungagriften: 

I Riddarholmskyrkan den 22 juni 1876, då hennes  maj:t enkedrottningen af Sverige och 

Norge Josephinas jordiska stoft nedsänktes i konungagriften. 
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Krönings-gård … Af en landt-bo: 

Krönings-gård på den 29 maji 1772. Af en landt-bo. 

 

Lovtal: Drottning Josefina 

 

Minnesblad … JOSEPHINA: 

Minnesblad öfwer Hennes Maj:t Enkedrottningen JOSEPHINA.. 

 

Minnesord … Justina Margareta Nyströmfödd En: 

Minnesord uttalade vid enkedrottningen Joesphinas död den 7 juni 1876 af Justina Margareta 

Nyströmfödd En. 

 

Några… Norge: 

Några minnesord öfver Josefina Maximiliana Eugenia enkedrottning af Sverige och Norge. 

 

Ord … Begrafning: 

Ord till Sorg-Musiken vid Hennes Kongl. Maj:ts Enke-Drottningens Sophia Magdalenas 

Begrafning. 

 

Ord … HÖGA BILÄGER: 

Ord till musiken vid de Academiska Högtidligheterna den 3:dje, 6:te och 7:de October 1823 i 

anledning af DERAS KONGLIGA HÖGHETERS KRONPRINSEN OCH 

KRONPRINSESSANS HÖGA BILÄGER 

 

Personalier … 1876: 

Personalier öfver framlidna hennes majestät enkedrottningen Josefina Maximiliana Eugenia 

1876. 

 

Personalier … Sophia Magdalena: 

Personalier öfver Högstsalig hennes kong. majestät enke-drottningen Sophia Magdalena. 

 

Poëme…  Catharina Charlotta Svedenmarck: 

Poëme, öfver hans kongl. maj:ts konung Gustaf III:s högsthugneliga kröning, d. 29 maji 1772. 

I underdånigaste välmening författad af Catharina Charlotta Svedenmarck. 
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Prolog… 28 december 1778: 

Prolog, i aneldning af hennes kongl. maj:ts drottningens kyrkotagning. Upförd på kongl. 

theatren d. 28 december 1778. 

 

På … underdånig ode: 

På deras kongl. Majestäters, konung Gustav IIIs, och drottning Sophia Magdalenas, höga 

krönings-dag, i Stockholm, den 29 maji 1772, underdånig ode. 

 

På …  Utile Dulchi: 

På hans maj:ts konungens höga könings-fest underdånigast af sällskapet Utile Dulchi 

 

Skålar  … Den 31 maj 1826: 

Skålar vid måltiden gifven, till firande af hennes konglig höghet kron-prinsessans lyckliga 

förlossning, af svenskar och norrmän i London. Den 31 maj, 1826. 

 

Skålar …  i Hudiksvall: 

Skålar. På then höga kongl. kröningsdagen den 29 maji 1772. Författade och började af 

borgmästaren Johan Boberg i Hudiksvall. 

 

Skålar …  nedkomst: 

Skålar i ett sällskap, då kanonerna förkunnade H.K.H. Kronprinsessans lyckliga nedkomst. 

 

Sorg-tacksägelse …  död: 

Sorg-tacksägelse i anledning af hennes kongl. maj:t Enke-Drottningens af Sweriges död. 

 

Svea … Den 3 maj 1826: 

Svea till Josefina Maximiliana Eugenia. Den 3 maj 1826. 

 

Svea … 29 maji, anno 1772: 

Svea folks underdånigaste fägne-ljud, öfver wår allernådigaste herre och konungs, den 

stormäcktigste konungens, konung Gustaf IIIdjes samt hennes kongl. maj:ts wår allernådigaste 

drottnings Sofia Magdalenas höga kröning-fäst i Stockholm den 29 maji, anno 1772. 
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Swerjes … Hans Bergeström: 

Swerjes rikes sällhet, grundad, wid wår allernådigaste konungs och herres Gustaf den III:djes 

högsthugneliga kröning, som skedde i Stockholm den 29 maji 1772. I djupaste underdånighet 

tolkad på krönings dagen uti kongl. cadet corpsen i Carlskrona af Hans Bergeström. 

 

Sång… 10 juni 1845: 

Sång vid den Fest, Som, Med anledning af DD. MM. Konung Oscar I:s och Drottning 

Joesphinas kröning, firades af Westerås Lärowerk d. 10 juni 1845. 

 

Sång-stycken … Francios Uttini:  

Sång-stycken till deras kongl. majestäters krönings-act, den 29 maji 1772. Af Johan Wellander. 

Satta i musik af Francios Uttini. 

 

Sånger… Uppsala: 

Sånger vid de i anledning af H.M. konungens kröning den 28, 29 och 30 november 1944 

anställda academiska högtidligheter. Uppsala.  

 

Tacksägelse 

 

Tacksägelse … Arf-furste: 

Tacksägelse och Bön wid hennes kongl. höghet kron-prinsessans lyckliga nedkomst med en 

Arf-furste. 

 

Tacksägelse … bortgång: 

Tacksägelse vid Hennes Kongl. Maj:t Enkedrottning Josephina Maxmiliana Eugenias dödliga 

bortgång. 

 

Tacksägelse … förlossning: 

Tacksägelse, hållen i Svenska kyrkan i London Trefaldighets-sondag 1826, i anledning af 

hennes kongliga höghet kron-prinsessans lyckliga förlossning. 

 

Tacksägelse  … hälsa: 

Tacksägelse och Bön, i anledning af hennes kongl. höghet kron-prinsessans återwunna hälsa. 
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Tacksägelse …  upläsas: 

Tacksägelse, hvilken wid första Gudstiensten uti alla Stockholms Stads kyrkor efter hennes 

k:gl. Maj:ts Drottningens, gifwe Gud! Lyckeliga förlossning kommer at upläsas. 

 

Tal …  D:r A. N. Sundberg: 

Tal vid hennes majestät enkedrottningen Josefina Maximiliana Eugenia:s grafsättning i 

Riddarholmskyrkan den 22 juni 1876, af erkebiskopen D:r A. N. Sundberg 

 

Tal … J. C. Moro: 

Tal, hållet den 21 juni 1876 vid hennes majestät enkedrotnning Josefina Maximiliana Eugenia:s 

jordfästning af den höga aflidnas själasörjare pastor J. C. Moro. 

 

Tal …  Paul Juringius: 

Tal, om konung Gustaf den III och drottning Sofia Magdalenas kröning; hållit för sällskapet 

Utile Duchi den 11 juni 1772. Af Paul Juringius. 

 

Tankar … 29 maji 1772: 

Tankar vid hennes maj:ts drottningen Sophia Magdalenas högst glädjefulla krönings-fäst den 

29 maji 1772. 

 

Til  … 27 november 1778: 

Til hennes kongl. maj:t drottningen, den 27 november 1778 

 

Til  … 29 maji 1772: 

Til deras kongl. majestäter på krönings-dagen den 29 maji 1772. 

 

Til …  Stockholm 1778: 

Til hennes maj:t drottningen öfver hans kongl. höghets kron-prinsens födelse. Stockholm, 

1778. 

 

Till …  11 maj 1826: 

Till hennes kongl. höghet kron-prinsessan. Den 11 maj 1826. 

 

Till… 15 Oktober 1844: 
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Till deras majestäter konungen och drottningen, vid den fest, som i anledning af deras höga 

kröning gifves af Lesamöter utaf Riddarskapet och Adeln, den 15 Oktober 1844. 

 

Till… 26 October 1844: 

Till deras majestäter konungen och drottningen, vid den fest, som i anledning af deras höga 

kröning gifves af Stockholms Magistrat och Borgerskap, den 26 october 1844. 

 

Underdånig … 29 maji 1772: 

Underdånig frögde-sång på deras kongl. majestäters konung Gustaf III:s och drottning Sophia 

Magdalenas höga krönings-fest, den 29 maji 1772. 

 

Underdånigaste … 29 maji 1772: 

Underdånig frögde-sång på deras kongl. majestäters konung Gustaf III:s och drottning Sophia 

Magdalenas höga krönings-fest, den 29 maji 1772 

 

Underdånigaste … Dr, Sam. Cronander: 

Underdånigaste Lof-Tal öfwer deras kongl. maj:ters wår allernådigaste konungs konung 

Gustaf den III:s och wår allernådigaste drottnings drottning Sophia Magdalenas höga 

högsthugeliga kröning, hållit på stora riddarhus-salen i Stockholm den 4 junii 1772. Af Dr, 

Sam. Cronander.  

 

Underdånigaste …  Nils Svartz: 

Underdånigaste skaldeqväde, då vår stormägtigste, allernådigaste herre Gustaf de tredje 

Sverges, Göthes och Vendes konung, tillika med sin högälskeliga gemål Sofia Magdalena 

Sverges, Göthes och Vendes drottning kröntes i Stockholm den 29 maji 1772. Hållit vid Skara 

läro-säte, för en talrik församling, sjelfa krönings-dagen, af Nils Svartz.  

 

Versar … höga förmälning: 

Versar vid högtidligheten i Götheborg den 29 juni 1823, i anledning af hans kongl. höghet 

kronprinsen Josef Frans Oscars och hennes kongl. höghet kronprinsessan Joesphinas höga 

förmälning. 

 

Vid… 18 September 1844: 

Vid hans maj:t Konung Oscar I:s och hennes maj:t Drottning Josefinas Maximiliana Eugenias 
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höga kröning, den 18 September 1844. 

 

Vid  … 21 juni 1876: 

Vid enke-drottning Josefinas graf den 21 juni 1876. 

  

Vid  … 27 december 1778: 

Vid hennes kongl. maj:ts vår allernådigasta drottnings upkomst den 27 december 1778. 

 

Wid … 3 maj 1826: 

Wid skottens aflossande för hennes kongl. höghet kron-prinsessans lyckloga förlossning, d. 3 

maj 1826. 

 

Wid … Abrah. Abr:son Hülphers: 

Wid hennes kongl. maj:ts wår allernådigaste drottning Sofia Magdalenas kryko-gång. Den 27 

december 1778. Allerundersånigast af Abrah. Abr:son Hülphers. 

 

Wid … Erke-Biskop: 

Wid högstsalig hennes kongl. majestäts enke-drottningen Sophia Magdalena begrafning, i 

kongl. Riddarholms-kyrkan den 30 sep 1813, predikan af Jacob Ax. Lindblom, Erke-Biskop. 

 

Wid … höga Biläger: 

Wid tidningen om H.K.H. Kronprinsens och H.K.H. Kronprinsessans höga Biläger. 

 

Wid … Swea Land: 

Wid hennes kongl. höghets Kongl. danska Cron-printzessans SOPHIA MAGDALENS, wår 

älsklelige Cron-prinstzes höga bruds lyckeliga och önskade ankomst till Swea Land. 

 

Wid … uti Scara: 

Wid höga kongliga kröningen, d. 29 maji år 1772, siungdes följande af Gymnasii Ungdomen 

uti Scara. 

 

Öfver … 1778: 

Öfver hennes kongl. majestets drottningens lyckliga förlossning den i november, 1778. 
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