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Abstract: “Women and political practices in the diary of Hedvig Elisabeth Charlotta”. 
Hedvig Elisabeth Charlotta of Holstein-Gottorp (1759-1818), was married to the 
Swedish Prince Charles, Duke of Sudermannia, later Charles XIII, and the sister-in-law of 
Gustav III of Sweden. She left a journal written between 1775 and 1817, which has 
become a valuable reference work of contemporary Sweden. The purpose of this essay 
was to examine the journal, and analyze the methods available for women portrayed as 
politically active within it. By which methods could females participate in politics; on 
which terms could they use them; how far could they affect the affairs of state with 
them; and how were these methods of political practices perceived? I have restricted 
myself to the study of the first six volumes of the journal, which includes the years 1775-
99. I have also limited the study to include only the women active in politics in Sweden, 
though in that case I include both Swedish and foreign women. In the study, I divide the 
politically active females I find in the journal in categories by their characteristics, 
describing this categories and analyzing them by the purpose stated above. The journal, 
being written by a member of the royal house, focuses mainly on the affairs of the royal 
court and aristocracy. The majority of the females portrayed belonged to the elite, and 
the result reflects this. Thus, the essay can be said to give an image of the possibilities of 
predominately elite women to practice politics, during the absolute monarchy in the last 
quarter of 18th-century Sweden. The result of the study could be divided in to six 
categories of political practice: mediators; diplomats; spies; opposition; influence; and 
intrigues. It was apparently common and accepted for a supplicant to ask for the 
mediation of a woman close to a male power holder, and she could perform her mission 
openly upon commission, or her own initiative, thereby affecting the result of a political 
conflict. A woman known to have connections with the representatives of two nations 
could also be commissioned as a diplomat in the negotiations between two states. This 
seems to have been regarded as especially legitimate for a royal woman, being related to 
ruling dynasties across the borders. As a diplomat, a woman could affect ongoing 
political action. Spies, on the other hand, do not seem to have had a good reputation, but 
they were common enough to have been regarded as a natural consequence of the 
system. There were both professional spies who worked upon commission, as well as 
idealistic amateurs. As a spy, a woman could affect future political action, as the 
information provided by spies affected the course of politics. An elite woman could 
express political criticism by using the etiquette of representational social life to 
demonstrate her sympathies to the public. This was seen as a serious threat by power 
holders, and the reason seem to have been women’s influence upon males. Women close 
to male power holders were seen as potentially influential upon politics, and indeed 
they could be, though this was a frail influence. They could, finally, use this influence to 
gather male connections and create an intrigue to achieve a political goal. A woman 
could easily be suspected for plotting, and she could also be accepted as the leader of an 
intrigue, and openly play a leading role when a plot was put in action. The conclusion of 
my study was that there were seemingly six categories by which an elite woman in the 
Gustavian absolute monarchy could practice politics. These were mediation, diplomacy, 
spying, opposition, influence and intrigue. Through these methods, she could affect the 
result of a political conflict; an ongoing policy; the decisions of a future policy; 
demonstrate her criticism; influence policy; and create and realize her own policy, 
respectively.    
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1. Introduktion    
 
1.1 Frågeställning, syfte och avgränsning 
 
Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein-Gottorp (1759-1818), här kallad Charlotta, var 
från 1774 gift med sin kusin, den svenska prinsen Karl, hertig av Södermanland, senare 
Karl XIII (här kallad hertig Karl eller endast Karl), och svägerska till Gustav III. Paret fick 
inga överlevande barn, men Karl var svensk tronföljare fram till kronprinsens födelse 
1778, och även därefter nummer två i tronföljden.  Mellan 1792 och 1796 var han 
förmyndarregent för sin omyndige brorson, Gustaf IV Adolf.  Efter Gustav IV Adolfs 
avsättning 1809 skulle Karl bli kung och Charlotta Sveriges drottning, och året därpå 
skulle de adoptera Jean-Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan) som tronföljare, men det 
ligger utanför den tidsperiod denna uppsats behandlar. Som person har Charlotta 
beskrivits som livlig och lättsam och med smak för sällskapsliv. Eftersom Gustav III:s 
drottning, Sofia Magdalena, föredrog att leva tillbakadraget, fick Charlotta och hennes 
ogifta svägerska, prinsessan Sofia Albertina, ta ansvar för mycket representation.  
   Charlotta lämnade efter sig en dagbok skriven mellan 1775 och 1817, med utryckligt 
tillstånd att publiceras 50 år efter hennes död. Hennes syfte var att det skulle användas 
som ett tidsdokument, och det används också som ett värdefullt historiskt referensverk 
om svensk historia.   
   Min frågeställning handlar om kvinnors politiska aktiviteter, som de framstår i 
dagboken. Många incidenter där kvinnor deltar i politiska skeenden nämns, och jag ville 
urskilja strukturerna bakom dem. Vad hade kvinnor för möjligheter att delta i politiken? 
Vilka metoder kunde kvinnliga politiska aktörer använda sig av, under vilka villkor 
kunde de använda dem, och hur accepterade tycks de ha varit? Hur långt sträckte sig 
deras möjligheter att påverka statens affärer? Kort sagt, vilka politiska roller och 
metoder stod öppna för kvinnor, och vad kunde de användas till?  
   Med politisk aktivism syftar jag här på alla former av deltagande i vad som under 
denna tid kan betecknas som statens och politikens angelägenheter.  
   Det fanns inga kvinnliga regenter eller kvinnor med formell politisk makt i Sverige 
under den tid dagboken behandlar, och dagboken kan därför ge en inblick i hur kvinnor 
kunde verka politiskt genom olika informella metoder under brytningstiden mellan den 
nymoderna och den moderna epoken i slutet av 1700-talet.  
    
Dagboken nämner många misstankar om kvinnor som troddes vara politiska aktiva i 
olika sammanhang, och mitt syfte är inte att klarlägga vilka misstankar som stämde, och 
vilka kvinnor som verkligen var politiskt aktiva eller bara ryktades vara det.  
   Mitt syfte är att klarlägga de politiska strukturer som fanns, och vilka kategorier av 
möjligheter som fanns för en kvinna att verka politiskt inom dåvarande politiska system 
i Sverige. Vilka misstankar som stämde i enskilda fall är i den kontexten inte viktigt: vad 
som är viktigt är den potential som utifrån dagboken framstod som möjlig nog att utgöra 
grunden för en misstanke.   
   Jag kommer heller inte att göra några jämförelser mellan mäns och kvinnors 
möjligheter att utnyttja de kategorier av politiskt inflytande jag finner. Uppsatsen 
behandlar inte mäns möjligheter att verka politiskt, och nämner inte huruvida även de 
kunde använda sig av samma metoder som här nämns som tillgängliga för kvinnor. 
Indirekt kommer troligen även mäns möjlighet att använda sig av samma metoder att 
synas i materialet, men det är inget uppsatsen kommer att fördjupa sig i, även om 
dagboken erbjuder goda möjligheter för sådana jämförelser.   
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Jag kommer att begränsa min undersökning till dagbokens första sex band, I-VI. De 
omfattar tiden 1775 till 1799, det vill säga den del av serien som behandlar 1700-talet. 
Det är en konstlad gräns, men tidsperioden kan sägas utgöra slutet på en epok: därefter 
börjar Napoleontiden. De återstående tre banden omfattar tidsperioden 1800-1817 och 
ger gott om ytterligare material som förtjänar ytterligare studier.  
   Jag kommer också att begränsa mig till enbart de kvinnor som deltog i det politiska 
livet i Sverige. Det inkluderar också utländska kvinnor som var politiskt aktiva i Sverige. 
Gränsdragningen är inte alltid lätt, eftersom utlandets politik givetvis påverkade 
Sverige. Denna avgränsning innebär att jag utesluter utländska kvinnliga monarker. 
Katarina den stora, som kanske är den kvinnliga makthavare som nämns flesta gånger i 
dagboken under undersökningsperioden, utesluts trots att hennes politik hade stor 
betydelse för Sverige under denna tid.  Begränsningen görs av tidsskäl, men också för att 
syftet är att studera kvinnors politiska villkor i just Sverige.     
 
1.2 Källmaterial 
 
Mitt källmaterial kommer att bestå av Hedvig Elisabet Charlottas dagbok, del I-VI. Jag 
inkluderar också de samtida brev som citeras i dagboken, i marginalen, i brödtexten och 
i eftertexter, även då de inte är skrivna av dagboksförfattaren själv.  
   Dagboken skrevs på franska och uppdaterades normalt av Charlotta en gång i 
månaden. Fram till i januari 1800 skrevs den i form av brev till hennes nära vän, Sophie 
Piper. Breven sändes aldrig, utan författades så som en form av hyllning. Charlotta 
uppgav själv att hon skrev dagboken för att den skulle fungera som ett tidsdokument, 
och att den var avsedd för publicering femtio år efter hennes död. Hon påbörjade 
dagboken i augusti 1775, året efter sitt bröllop och sin ankomst till Sverige, och 
avslutade den av hälsoskäl i oktober 1817, året före hennes död.   
   Del I-III, som översattes av Carl Carlsson Bonde, anses hålla en högre kvalitet än Cecilia 
af Klerckers översättning av IV-IX, som har kritiserats för godtycke.  
 
1.3 Metod 
 
Uppsatsens metod kommer att bestå av ett studium av dess källmaterial, Hedvig 
Elisabeth Charlottas dagbok.  
   Jag skiljer ur de incidenter jag kan finna där kvinnor har spelat en politisk roll. Efter att 
ha studerat dessa incidenter delar jag in de olika fallen i olika kategorier utifrån vilka 
egenskaper de uppvisade. Jag urskiljer kategorierna genom att identifiera vad olika 
incidenter av politisk praktik hade gemensamt i tillvägagångssätt och omständigheter.  
   Den här delen av undersökningen var inte lätt. Vissa kategorier är likartade och 
beroende av varandra, och gränsdragningen kunde därför vara svår. I min undersökning 
fann jag sex olika kategorier: medlare, diplomat, spion, opposition, inflytande, och 
intriger. Inflytande är i viss mening en förutsättning för samtliga övriga kategorier, och 
jag fick därför urskilja incidenter där endast just denna metod användes. Medlarens och 
diplomatens kategorier var svåra att separera från varandra, och jag fick omdefiniera 
dem för att kunna sortera en del incidenter. Flera incidenter återfinns under olika 
kapitel, eftersom flera kategorier har används vid en och samma incident.  
   Under varje kategori ger jag en definition av vilka egenskaper som kännetecknar den, 
och beskriver sedan de olika fall där en kvinna har påverkat ett politisk skeende med 
hjälp av den. Efter varje kapitel gör jag en analys och sammanfattning av hur vanlig och 
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accepterad denna kategori tycks vara utifrån dagboken, hur och under vilka 
förutsättningar den användes, hur stort handlingsutrymme den gav och i vilken grad 
den kunde påverka politiken.  Kapitlen för de olika kategorierna kan inte bli annat än 
olika långa, eftersom materialets mängd är helt beroende av vad jag finner i dagboken.  
   Slutligen gör jag en sammanfattande analys av kvinnors politiska handlingsutrymme 
som den framstår i dagboken, med utgångspunkt för alla de kategorier jag har kunnat 
finna.  
 
1.4 Tidigare forskning 
 
Den litteratur jag har stött mig på i min undersökning har varit verk om könsroller och 
genus, samtida skildringar och biografier, främst med inriktning på kvinnors liv i Sverige 
under den nymoderna epoken. Fyra av verken har haft särskild betydelse.  
   Den första boken var My Hellsings Hovpolitik. Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk 

aktör vid det gustavianska hovet. (2013)  
   Hellsing gör en analys av det politiska livet vid Gustav III:s hov med utgångspunkt från 
Hedvig Elisabeth Charlotta och den roll hon spelade som politisk aktör utifrån tidigare 
outnyttjade källor.1 Författaren utgår från den analytiska kategorin ”hovpolitik” vid 
sammanställningen av sin empiriska forskning. En utgångspunkt är att politiken 
inkluderade båda könen vid hovet, eftersom dess sällskapsliv var könsblandat.  
   Hon strukturerar Charlottas politiska aktivitet i ett intersektionellt perspektiv genom 
sex sfärer, med var sitt politiska kapital av utrymme, umgänge och aktivitet. Fyra sfärer 
fokuserar på den kungliga identiteten; att vara ett hovs överhuvud; att vara en medlem 
av det svenska kungahuset; att utföra sina uppgifter som kunglig person; och att vara 
hertigens gemål. De två återstående sfärerna är personliga, och handlar om hennes nära 
band till familjen von Fersen och hennes personliga vänkrets av kvinnliga vänner.2  
   Studien visar att Charlotta var en ledande medlem av Stockholms societetsliv och i den 
rollen utövade inflytande på det politiska livet. Hon agerade för att förse supplikanter 
med hovtjänster, och talade med monarken och hertigen av politiska skäl. Då hon var 
missnöjd med deras beslut, demonstrerade hon sitt missnöje genom att inte uppfylla 
sina uppgifter i sällskapslivet, vilket störde hovceremonielet.  
   Hellsing utvecklar forskningens vanliga bedömning av elitkvinnors inflytande utifrån 
deras status som hustrur, genom denna indelning av Charlottas inflytande utifrån sex 
sfärer, och därigenom placera henne mellan kunglig auktoritet och aristokrati och ge en 
mer komplex bild av maktdynamiken vid det gustavianska hovet.  
   Avhandlingen är indelad i fem artiklar. Den första är ”Hertiginnan och hovpolitiken”. 
Denna beskriver Charlottas politiska metoder under der svensk-ryska kriget 1788-90 
med utgångspunkt från hennes brevväxling med Sophie von Fersen, Jeanna von 
Lantingshausen, Gustaf Adolf Reuterholm, Erik Ruuth och hertig Karl.3  
   Hellsing menar att Charlottas politiska inflytande växte under denna period på grund 
av den politisering hovets sällskapsliv genomgick just då.4 Artikelns första avsnitt 
behandlar hur hovets sällskapsliv kunde utnyttjas av kvinnor som politisk plattform. 
Den beskriver hur Charlotta agerade som patron och använde sitt kontaktnät för att ta 

                                                        
1 Hellsing, My, Hovpolitik: Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet, Örebro 
universitet, Diss. (sammanfattning) Örebro: Örebro universitet, 2013, Örebro, 2013, s. 14. Hädanefter Hellsing 
2013, s. 14 
2 Hellsing 2013, s. 91 
3 Hellsing 2013, s. 49 
4 Hellsing 2013, s. 49 
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emot och förmedla önskningar, även av politiskt slag. En andra tyngdpunkt är hovets 
informationsförmedling, där Hellsing framhäver vikten av kontakter för att få tillgång till 
politisk information. Ett sista avsnitt beskriver Charlottas diplomatiska verksamhet.  
   Hellsing använder Elaine Chalus’ idé om social politics, där elitens politiska metoder 
inte var självklart könsspecifika och kvinnor hade större utrymme än vad som hävdats: i 
rollen som en mans förtrogna, rådgivare, representant och partner.5  Studier av 
händelseförlopp visar en oklar gräns mellan att förmedla, medla eller skapa en nyhet. 
Hon framhåller att kvinnors roll att agera länkar mellan män inom politiken krävde att 
de var politiskt insatta för att kunna uppfylla uppgiften.6  
   Den andra artikeln, ”Hertiginnan, hovet & staden i det gustavianska Stockholm”, 
behandlar förhållandet mellan den kungliga sfären och hovets umgängesliv, hovet och 
societeten, la Société. Medan tidigare forskning framhäver Gustav III:s roll som hovets 
representant, fokuserar Hellsing på Charlotta och ställer sig frågan var och hur hovet, 
och specifikt Charlotta, mötte allmänheten.7 Utgångspunkten är att kungahusets urbana 
nöjesliv med promenader, baler och teaterbesök var en del av hovets representation och 
metod att legitimera sig genom ritualiserat umgänge.8 Charlotta umgicks med sina 
sociala gelikar i teaterlogen och utövade välgörenhet mot fattiga under sina 
promenader, vilket stärkte bilden av eliten som upphöjd, generös och synlig.9 Grund för 
denna artikel är förutom Charlottas dagbok också brev, biljetter och räkenskaper från 
Charlottas personarkiv och abonnemangsinnehavare av de kungliga teaterlogerna.10 
Merparten av abonnenterna var män: de dyraste logerna innehades av utländska 
ministrar och familjen von Fersen. Ett socialt undantag var pager och kammarfruar, vars 
hovtjänst gjorde ett kungligt finansierat logeinnehav förmånligt. Stockholm uppvisade 
större dynamik än vid internationella jämförelser, något Hellsing förklarar med att 
eliten var mer identifierbar i en relativt liten stad.11  
   Den tredje artikeln, ”Honnêta män, kunglig impotens och italienska seder: Hertiginnan 
Charlotte om Gustaf III:s hov”, analyserar bilden av manlighet i Charlottas dagbok och 
breven till Sophie von Fersen. Hellsing ställer sig frågan om manlighet togs upp; om den 
stod i motsats till kvinnlighet och självklart kopplades till män; vad som var negativa och 
positiva egenskaper hos män; och hur dessa värderingar ska förstås i ett historiskt 
sammanhang.12 Hon jämför det sexuella förtalet av franska monarker med ryktena om 
Gustaf III:s impotens och hans sons illegitima börd, och förhåller sig till de intersexuella 
perspektiv om kön och klass som har präglat forskningen. Resultatet tyds som att kön 
alltid kombinerades med klass och att uppträdande bedömdes utifrån personens ålder, 
ämbete och det ansvar som följde med klass och befattning.13 Charlotta förkastade lättja, 
fylleri, nöjeslystnad, slöseri, sexuell frivolitet och politisk ombytlighet för att de avvek 
från en adelsmans ideal som ärlig, redbar och kompetent utan att vara tråkig.  
   Gustav III:s sätt att favorisera vackra unga män utan hänsyn till börd fördöms med 
påståendet att de ägnade sig åt grovt språk, orgier och fylleri. Hellsing tolkar det som en 
dom över ett enkönat sällskapsliv enligt tidens idé om att könsblandat umgänge ledde 

                                                        
5 Hellsing 2013, s. 32 
6 Hellsing 2013, s. 49 
7 Hellsing 2013, s. 50 
8 Hellsing 2013, s. 50 
9 Hellsing 2013, s. 50 
10 Hellsing 2013, s. 50 
11 Hellsing 2013, s. 50  
12 Hellsing 2013, s. 50 
13 Hellsing 2013, s. 51 
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till kvinnors goda inflytande över män.14 Rykten om en mans beteende var viktigare än 
hur det var: om Gustav III var homosexuell eller far till sin son var mindre viktigt än att 
det gick rykten om det vid hovet och ”i staden”. Kritiken över monarkens favoriter och 
andra hovmäns relationer med kvinnor av låg börd tolkas som försvar mot ett hot av 
uppfattningen om hovets upphöjdhet, som upprätthölls av social exklusivitet. 15  
   Den fjärde artikeln, ”Libertinage féminin à la cour suèdoise du XVIII siècle à travers les 
ècrits de la duchesse de Sudermanie” diskuterar motsättningen mellan tidens juridiska 
sexualmoral och den informella sexualmoral som framkommer i Charlottas dagbok och 
brev. Forskningen brukar framhäva skillnaden mellan mäns och kvinnors sexuella 
villkor som historien om samhällets dubbelmoral; samtidigt tycks samhällseliten under 
denna tid ha accepterat en friare sexualmoral för båda könen än övriga klasser. Utifrån 
detta ställs frågan: verkar utomäktenskapligt sex ha varit vanligt vid hovet, och hur 
accepterade eller kritiserade Charlotta i så fall detta?16 Hellsing fokuserar på 
uppfattningen om kvinnans dygd och värdet av äktenskaplig trohet. Slutsatsen är att 
utomäktenskaplig sex accepterades för både gifta och ogifta kvinnor på vissa villkor: att 
de skedde av kärlek; att älskaren var av samma klass; att kvinnan endast hade en 
älskare i taget; och att hon annars uppträdde felfritt.17 Hellsing beskriver denna attityd 
som en kultur där livsstil och värderingar avgjordes av klass mer än kön. 18 
   Det femte kapitlet, ”que dumoin apres ma mort la verite perse’: La duchesse Charlotte, 
journaliste à la cour de Suède”, analyserar Charlottas författarskap och politiska 
agerande mot en fond av franska revolutionen. Den sätter fokus på henne som politisk 
aktör i Europa, hur idéer cirkulerade och hennes politiska motivation. Tidigare 
forskning har gjorts vid förra sekelskiftet eller diskuterat dagboken utifrån andra 
perspektiv, medan artikeln lägger till hur Charlotta fick tillgång till information.19 
Hellsing hävdar att dagboken hade större politiskt syfte än vad som antagits, med tanke 
på att den var skriven i brevform; en samtida journalistisk kommunikation.20 Hellsing 
jämför Charlottas dagbok med hennes korrespondens och politiska samlingar, 
diskuterar stilistik och sätter fokus på riksdagen 1789 och franska revolutionen, som 
beskrivs som en vändpunkt. Dagboken blev därefter en partsinlaga mot revolutionen.21 
Artikeln beskriver Charlottas brevväxling med Gustaf Adolf Reuterholm, som stödde 
revolutionen och uppmanade Charlotta att arbeta för en sådan i Sverige, och hennes 
franska vän Camille du Bois de la Motte, som tillhörde dess motståndare.22 Efter denna 
tid, särskilt efter Gustaf III:s död 1792, förändrade Charlottas initiala entusiasm för 
revolutionen till ett arbete för legitimismens och rojalismens sak.23 
    My Hellsings teori är att politiken vid det svenska gustavianska hovet var tvåkönad 
eftersom sällskapslivet var det. Hennes metod är en analys av Hedvig Elisabet Charlottas 
politiska roll utifrån sex olika kategorier, grundad främst på tidigare opublicerat 
material snarare än hennes dagbok.  
   Min egen teori utgår från frågan om vilka politiska metoder för kvinnor som nämns i 
Hedvig Elisabet Charlottas dagbok. Min studie fokuserar inte på Charlotta utan på alla 

                                                        
14 Hellsing 2013, s. 51 
15 Hellsing 2013, s. 51 
16 Hellsing 2013, s. 51 
17 Hellsing 2013, s. 52 
18 Hellsing 2013, s. 52 
19 Hellsing 2013, s. 52 
20 Hellsing 2013, s. 52 
21 Hellsing 2013, s. 52 
22 Hellsing 2013, s. 53 
23 Hellsing 2013, s. 53 
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kvinnor som omnämns, och den utgår från den publicerade dagbokens material och inte 
på hennes övriga kvarlåtenskap. Den del av Hellsings avhandling som fokuserar på 
Charlotta som politisk aktör, fokuserar på tidsperioden 1788-1792 och baserar sig 
främst på hennes korrespondens, medan min studie inte lägger fokus på denna period 
och grundar sig på enbart dagboken. My Hellsings avhandling är den som ligger närmast 
min egen uppsats till både teori och metod. Även Hellsing studerar kvinnlig politisk 
aktivism under gustaviansk tid utifrån från Hedvig Elisabet Charlottas produktion. Jag 
har haft stor användning för hennes teorier och studier om Hedvig Elisabet Charlottas 
ställning och politiska manöverutrymme under en del av den period jag själv studerar.  
 
Den andra bok jag har studerat särskilt är Svante Norrhems Kvinnor vid maktens sida: 
1632-1772 (2007). Norrhem lyfter i sin studie fram det informella inflytande 
politikerhustrur i Sverige kunde utöva över politiken under perioden 1632 till 1772. 
Han beskriver det inflytande kvinnorna i riksrådsfamiljer kunde ha över sådana saker 
som sina manliga anhörigas karriärer och ämbetsmäns beslutsfattande, utnämningar till 
politiska ämbeten, inrikespolitikens grupperingar och utrikespolitiken. Studien 
begränsar sig till adliga kvinnor, särskilt riksrådinnor, hustrur till riksråd.  
   Norrhem framhäver den växande samhällsforskningen om kvinnans roll.  Historiker 
har påpekat att kvinnors legalt begränsade roll inte behövde innebära verklig brist på 
makt. Inom adeln gav hushållets nätverk kvinnor utrymme att utöva inflytande. 
Samtidigt innebar den professionaliseringen av ämbeten att kvinnans möjlighet att 
påverka som hushållets centrum minskade under tidigmodern tid.24  
När hushållets plats inom politiken minskade genom maktens institutionalisering 
minskade även kvinnans roll. Det formaliserade medborgerskapet definierades som 
manligt, och förändrade könsroller medverkade till förändringen.25 Andra har menat att 
professionaliseringen inte påverkade informell makt, utan rentav skapade mer tillfällen 
för mecenatskap genom de nätverk kvinnor kunde verka genom.26  
   Hittills har forskningen om kvinnors roll i det tidigmoderna Sverige fokuserat på 
formella lagar snarare än på informell makt och mecenatskap. Norrhems studie 
behandlar hustrur till politiker, deras roll i hushållet och hur de kunde använda den för 
politisk verksamhet.27 Den diskuterar kvinnans resurser socialt, finansiellt, symboliskt 
och kulturellt.28 De tre huvudfrågorna är: vilken form av politisk makt, om någon, hade 
en politikerhustru; vad var förutsättningarna för den; och om förändringar kunde 
observeras över tid.29  
   I centrum för studien står 156 ”riksrådinnor”, elitkvinnor ur den tidigmoderna epoken 
1632-1772. Riksrådet utgjorde maktens föränderliga centrum under hela denna tid, och 
en studie av riksrådinnorna kan därför säga något om kvinnors makt i stort.30 
   Studien visar att riksrådinnor liksom deras makar mottog petitioner, och att en 
majoritet av dem kom från kvinnor.31 De kvinnliga petitionärer som ville utverka en 
tjänst från staten, vände sig vände sig hellre till den ansvariga ämbetsmannens hustru 
än till honom själv. En del av dessa brev gäller tjänster som kunde utföras av husets 

                                                        
24 Norrhem, Svante, Kvinnor vid maktens sida: 1632-1772, Nordic Academic Press, Lund, 2007, s. 171. 
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25 Norrhem 2007, s. 171 
26 Norrhem 2007, s. 171 
27 Norrhem 2007, s. 172 
28 Norrhem 2007, s. 172 
29 Norrhem 2007, s. 172 
30 Norrhem 2007, s. 172 
31 Norrhem 2007, s. 172 
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överhuvud oavsett kön. I andra ombes kvinnan uttryckligen att utnyttja sin position som 
hustru till att agera medlare och utverka en tjänst från sin make till petitionären.32 
Sådana brev sändes oftast av kvinnor. En skillnad är att petitioner som sändes till män 
av män erbjöd gåvor, men att dessa saknas i petitioner till kvinnor. En förklaring kan 
vara att petitionärer som vände sig till män oftast själva var män och hade större 
möjligheter att erbjuda gåvor genom egendom eller ämbete.33  
   Petitionärerna tillhörde tre grupper; släkt eller klassjämlikar; personer knutna till 
hushållet, så som tidigare personal och andra hushållsklienter; och främlingar.34 Under 
1600-talet mottog kvinnor petitioner från alla samhällsklasser, även från främlingar, 
men detta minskade alltmer under 1700-talet. En stor del av petitionerna handlade om 
hjälp att finna arbete eller befordran för sig själv eller närstående. En annan grupp 
frågade om assistans i juridiska och andra offentliga frågor. Petitioner från närstående 
handlade som regel om karriärfrågor.35  
   Under 1600-talet ingick härstamning i kvinnornas resurser.36 De flesta riksrådinnor 
var döttrar till riksrådinnor och tillhörde en liten homogen jordadel där de flesta 
familjer var besläktade med andra riksråd. Kvinnorna kunde genom äktenskap förse 
maken och hans familj med jord, pengar och kontakter, vilket gav henne en maktbas.37 
Under 1700-talet växte den nya ämbetsadeln, som inte baserade sin rikedom på jord. 
Färre riksådinnor var släkt med riksråd och färre kunde erbjuda kontakter och 
förmögenhet som hjälp i makens karriär.38  
   De saknade generellt kulturellt kapital i form av bildning. Under 1600-talet lärde de sig 
hur de skulle sköta ett gods och därmed den personal som var beroende av en sådan, 
och de lärde sig främmande språk och kontaktskapande genom hovlivet, där de som 
medlemmar av en liten adel ofta vistades.39 Detta gav dem möjlighet att skapa en 
ekonomisk maktbas utifrån de gods de skötte i makens frånvaro och de nätverk de knöt 
vid hovet, och som godshushållets överhuvud lärde de sig att agera som makthavare i 
makens ställe.40 Under 1700-talet kom en riksrådinna mer sällan ur jordadeln, fick inte 
lära sig godskötsel eller tillfälle att utöva det under den långa fredstid då maken 
stannade hemma. Norrhem ser detta som en förlust av en viktig maktbas.41  
   Petitionerna visar att politikerhustrur under hela perioden kunde utöva politiskt 
inflytande. De erbjuder däremot inget bevis på att de hade ett betydande inflytande på 
politiska beslut eller det dagliga politiska livet: de agerade för petitionärernas och sina 
familjers vägnar.42 Korrespondensen visar ett minskande inflytande: från att under 
1600-talet ha spelat en viktig roll som mellanhand mellan land och stad, allmänhet och 
formell myndighet, krympte petitionsverksamheten allt mer under 1700-talet.43  
   Utrikespolitiken påverkade könsrollen. Under 1600-talet innebar männens frånvaro i 
fält att kvinnor agerade som deras ställföreträdare hemma och att allmänheten hade 
anledning att vända sig till dem under kontakt med myndigheterna: fattiga kvinnor vars 

                                                        
32 Norrhem 2007, s. 175 
33 Norrhem 2007, s. 175 
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35 Norrhem 2007, s. 176 
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män var ute i fält vände sig i egenskap av petitionärer till rika kvinnor, som agerade 
ställföreträdare för sina frånvarande män inom affärsverksamhet, hushållsfinanser och 
nätverkskontakter. Efter freden 1721 fick hustrurna sällan anledning att agera 
ställföreträdare för sina makar.44  
   1700-talets professionalisering sägs ha inneburit en minskad maktbas för kvinnor, 
eftersom det innebar att mindre angelägenheter sköttes via en privat krets av 
familjenätverk utan i stället offentligt av män som gjorde karriär via egna meriter utan 
familjekontakter. Andra menar att detta gav kvinnor möjlighet att agera mecenater förse 
dessa män med de kontakter de saknade för att kunna göra karriär.  
   Norrhem bedömer att båda linjer kan stämma: under 1700-talets fredsperiod och 
byråkratisering fick männen mer tid att vara närvarande i det offentliga livet snarare än 
ute i fält, och de var inte som förut beroende av sin hustrus rikedom och familj, utan av 
egna meriter, och deras hustrur saknade i högre grad jord, förmögenhet, kontakter och 
kunskap om godsverksamhet, eftersom den nya ämbetsadeln sällan gifte sig med den 
gamla jordadeln.45 Samtidigt finns det gott om exempel på att kvinnor ur både jordadeln 
och ämbetsadeln fortsatt bedrev petitionärsverksamhet och utövade inflytande på sina 
makar och politiska skeenden, även om det minskade.46 Norrhem menar att det inte går 
att säga att maktbasen minskande av byråkratiseringen, men konstaterar att den 
påverkades av den. 47 
   Under 1600-talet kunde en adelskvinna utöva inflytande utan att utmana könsrollen, 
eftersom hennes petitionärsverksamhet ägde rum inom hennes roll som 
familjehushållets stöd och ställföreträdande överhuvud i makens frånvaro.48 Denna roll 
byggde på godshushållet och en snäv krets av besläktade politikerdynastier och 
försvann under 1700-talet, då politikerkretsen började fokusera på meriter och gods 
och familjekontakter blev mindre betydelsefulla, och en kvinna som utövade politiskt 
inflytande under 1700-talet utmanade därför könsrollen mer än hon hade gjort under 
1600-talet.49  
   Tillgången till en politiker gav i sig inflytande till dennes kvinnliga anhöriga. För att 
kunna utöva inflytande över mannen var hon beroende av hushållets ställning i 
samhället, och av sin ställning i hushållet. Hennes ställning skapades av de resurser hon 
fört till hushållet, och av hennes personliga relation till maken. Norrhems slutsats är att 
den adliga kvinnans politiska maktställning försvagades under 1700-talet på grund av 
hushållets och familjens minskade politiska ställning.50     
   Svante Norrhems teori utgår från frågan om vilken av två förklaringsmodeller av 
kvinnors informella politiska inflytande under tidigmodern tid som stämmer för Sverige, 
där tidigare främst formellt inflytande har studerats: att kvinnors inflytande minskade, 
eftersom hushållets betydelse minskande genom byråkratiseringen; eller ökade, 
eftersom de kontaktlösa karriäristerna behövde nätverk. Hans metod är en analys av 
156 politikerhustrur under tiden 1632-1772 utifrån de tre huvudfrågorna: vilken form 
av politisk makt hade de; vad var förutsättningarna för den; och huruvida förändringar i 
detta kunde observeras över tid.  
   Min egen teori utgår från frågan vilka politiska möjligheter för kvinnor som finns 
omnämnda i ett samtida tidsdokument. Till skillnad från Norrhem begränsar jag mig i 
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mitt urval av personer till en enda källa, men på samma sätt rör jag mig inom ämnet 
politiskt aktiva elitkvinnor. Min metod är att dokumentera metoden för kvinnors 
politiska inflytande, kategorisera dem och analysera den roll de spelade, och min metod 
med kategorisering och analysering är i linje med Norrhems. 
   Svante Norrhems studie ger en bild av elitkvinnors inflytande i svensk hovmiljö under 
tidigmodern tid, och en kvinnas möjligheter att utöva inflytande inom adliga 
politikerkretsar både i och utanför det kungliga hovet. Min egen uppsats undersöker 
vilka politiska roller för kvinnor som presenteras under den följande tidsperioden, den 
gustavianska, i främst samma miljö: inom och i närheten av det svenska hovet. 
Norrhems studie ger därmed en god analytisk utgångspunkt för mig då jag ska sätta in 
aristokratiska kvinnors politiska manöverutrymme i Sverige under 1700-talet i kontext.   
 
En tredje bok jag har använt mig av under tidigare forskning är Fabian Perssons: 
Servants of fortune. The Swedish court between 1598 and 1721. (1999), som behandlar 
det svenska hovets uppbyggnad mellan 1598 och 1721.  
   Under en tid när medborgare sällan såg sina monarker, hade hovets medlemmar 
tillgång till dem och utgjorde ofta dess vänner. Persson frågar sig om tillgången till en 
monark spelade lika stor roll under en epok av ökad byråkratisering.51 Forskare har på 
senare tid framhävt den makt som utövades via informella kanaler parallellt till den 
växande administrationen under nymodern tid och att hoven var ett centrum för 
patronatsverksamhet. I det sammanhanget blir hovets uppbyggnad och dess 
medlemmar kring maktens centralfigur, monarken, viktig.52  
   Hovpersonalen kan i kontexten enligt författaren indelas i tre grupper: de som 
tjänstgjorde i monarkens ”kammare” och var närmast monarken; de som tjänstgjorde i 
”förrummet”; och de som tjänstgjorde i palatset och inte var nära monarken, men nära 
de som var monarken nära.53 Närheten till makthavaren var viktig under en tid när 
inhemska och utländska petitionärer framlade sina ansökningar vid hovet, och hovet var 
menad att göra intryck på besökarna genom prakt och pompa och vackra kläder, 
eftersom det inramade och representerade makten och nationen.54 Ett hov spelade en 
stor samhällsekonomisk roll och spenderade ofta en tio- eller femtedel av statens 
inkomster.55 Dess betydelse som föredöme och maktfaktor ska dock inte överskattas.56 
Sveriges hov under karolinsk tid var mindre kaotiskt än under Vasatiden, men var 
jämförelsevis övergivet av utlänningar eftersom adeln sällan besökte det. På grund av 
detta började kungahuset arrangera mottagningsdagar vid högtider, ”cours”, och dela ut 
hovtjänster utan lön, vilket uppmuntrade hovets funktion som kontaktkanal mellan 
kungahus och elit.57 Det tidigmoderna hovets funktion framställs ofta som monarkins 
redskap för kontroll av adeln, något som enligt Persson inte gällde i Sverige.58  
   Persson gör en analys av det svenska hovet utifrån en prosografisk studie av cirka 
1900 adliga hovfunktionärer av båda könen vid det svenska hovet mellan 1598 och 
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1721. Syftet är en första systematisk studie av det tidigmoderna svenska hovet, och 
generellt informell makt under den tidigmoderna epoken.59    
   Studien stärker inte tesen om hovet som ett sätt för monarken att kontrollera adeln, 
utan snarare som ett redskap för adeln att utöva inflytande på monarken för sig och sina 
klienter.60  Hovets medlemmar influerade strömmingar inom och utanför hovet. 
Möjligheten att utöva informell makt var få och poster med en sådan potential tillkom 
oftast adeln. Ambitionen misslyckades ofta, men hoppet gjorde hovet till en attraktiv 
karriärarena trots att den formella lönen som regel var låg. Även personer från 
Skottland, Frankrike och Österrike kom till det svenska hovet. Lycksökarnas mål var ofta 
politisk makt och medföljande rikedom och status. Med politisk makt menas också 
makten att påverka tjänstetillsättningar som till exempel en kyrkoherdepost. 
   Nyckeln till inflytande var närheten till kungahusets medlemmar.  Hovet var också en 
kunglighets personliga hushåll. Persson använder David Starkeys distinktion av en 
kunglighet som distant eller deltagande.61 Monarker kunde använda sitt hov för att göra 
sig mer tillgängliga eller mer distanta beroende, på hur de organiserade det eller 
använde sig av de redan existerande ämbetena. De karolinska monarkerna använde sig 
av sitt hov till distans mer än de extroverta Vasadynasterna.  Kristina kunde till gå från 
att först vara tillgänglig till att bli distant genom att utöka personalen i sitt ”förrum”, och 
begränsa chansen för hovets besökare att få kontakt med monarken. 
   Under 1600-talet var det svenska hovet militariserat, och det var vanligt för män att 
parallellt tjänstgöra i ett hovämbete och ett militärt ämbete, vilket sågs som naturligt 
eftersom hovmännen förväntades följa den manliga kunglighet de uppvaktade ut i fält: 
pager, till exempel, förväntades stiga i graderna till att bli officerare. Denna parallella 
karriär upphörde att vara en självklarhet i början av 1700-talet.62 
   En annan förändring var hovfunktionärernas nationalitet: under expansionismen blev 
utlänningar från de baltiska och tyska provinserna medlemmar av hovet, en utveckling 
som fick sin höjdpunkt under drottning Kristina och som integrerade de nya 
provinsernas adel med Sverige.63 Under absolutismens slut däremot fick endast två 
utlänningar svenska hovämbeten, båda protestantiska flyktingar från Österrike. Det 
karolinska hovet rekryterade efter hand endast medlemmar från en snäv krets av 
svensk hovadel: denna tillhörde snarare den nya ämbetsadeln än den gamla jordadeln, 
och det skapades aldrig en motsvarighet till den franska hovadels ärftliga ämbeten. Den 
kvinnliga hovpersonalen skiljde sig i det här fallet: hovdamer kom oftare från den gamla 
uradeln, vars släktingar hade innehaft samma tjänst före dem, och de få nykomlingarna 
mötte hårt motstånd från hovdamer ur de ”gamla” familjerna.64  
  Karolinska hovfunktionärer kom normalt ur familjer med erfarenhet av hovtjänst. 
Medan denna under vasatiden hade varit en tillfällig spångbräda blev det under 
karolinsk tid en livslång karriär.65 Det gjorde att färre fick erfarenhet av den och att 
toleransen mot nykomlingar minskade, med intolerans mellan gammal och ny och 
mellan inhemsk och utländsk adel.66 Kunde hovet ändå fungera som kontaktkanal 
mellan monark och elit?67 Att nyadeln tog en allt större del av hovämbetena mot slutet 
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av 1600-talet vägdes upp av att fler behöll sin hovtjänst livet ut, och att det svenska 
hovet blev mer stabilt än många andra hov, där tronskiften innebar en personaländring. 
En hovkarriär grundad på meriter blev därför ändå svåråtkomlig.  
   Det karolinska hovet var genom sina livslånga hovtjänster mer stabilt och 
välorganiserat än vasahovet med dess tillfälliga tjänster, men dess medelålder var högre. 
Det uteslöt en stor del av eliten från hovet och isolerade kungahuset från adeln, och det 
påverkade hovets effektivitet, eftersom personalen kvarblev i tjänst trots 
åldersrelaterade funktionsproblem. Isolationen skapade fientlighet från eliten mot 
monarkin och de som via en lång hovtjänst kunde bli gunstlingar genom sin nära 
relation till kungligheterna.68  
   Det svenska hovet strukturerades främst utifrån kejserlig tysk modell, och följde den 
tidigmoderna förändringen från ett resande till ett bofast hov.69 Det var liksom de 
kontinentala hoven ett nätverkscentrum för patronatsverksamhet. Liksom i Danmark 
och Brandenburg var det militariserat, billigt och litet i jämförelse med det engelska och 
franska.70  
   Persson betonar det svenska hovets förvandling under tidsepoken från ett resande 
ungdomligt militärhov, till ett bofast och stabilt hov, men också att det samtidigt fortsatt 
var ett militärhov fram till Karl XII:s död.71 Denna monark deltog personligen i 
krigföringen och hans hov följde honom på slagfältet även när de inte var militärer, som 
till exempel kungens pager. Efter freden 1721 upphörde epoken där monarker deltog i 
strid, och militärhoven upphörde. Samtidigt omorganiserades också det svenska hovet.72  
   Fabian Perssons teori utgår från frågan om hur den informella makten utövades vid 
det tidigmoderna svenska hovet, och om tillgången till en monark spelade lika stor roll 
under en tid av ökad byråkratisering. Metoden för att undersöka den tidigmoderna 
epokens informella kanaler till inflytande är en strukturanalys av det svenska genom en 
prosografisk studie av 1900 adliga svenska hovfunktionärer tiden 1598-1721.  
   Liksom Persson kartlägger även jag i min teori ett huvudsakligen informellt inflytande 
under tidigmodern tid, främst vid svenska hovet, men jag gör det ur en något senare 
tidsperiod och begränsar mig till en enskild persons anteckningar. Liksom jag väljer 
även Persson personer ur ett begränsat sammanhang: han hovfunktionärer, jag de som 
omnämns i en samtida dagbok. Hans studie analyserar och strukturerar det svenska 
hovets uppbyggnad under tidigmodern tid, dess politiska roll och det möjligheter till 
inflytande det erbjöd dess medlemmar. Dess epok ligger nära den tid jag studerar, och 
ger mig en bakgrund till det svenska hovets uppbyggnad och maktstrukturer, och till 
många av de attityder som kan väntas dröja kvar i den epok jag studerar, som också till 
stor del handlar om politisk aktivism vid det svenska hovet.  
 
Det fjärde och sista av de studier jag tar upp i tidigare forskning är Ann Öhrbergs Vittra 
fruntimmer. Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare. (2001)  
   Denna studie presenterar 141 kvinnliga författare under frihetstiden i Sverige 1720-
1772 och diskuterar deras verksamhet ur främst två kategorier av tryckt litteratur: 
politisk debatt och tillfälleslitteratur, poesi för högtider som bröllop och begravning.73 
Den tar också upp deras retorik och språkliga förmåga, och hur de använde sig av den.   
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   De flesta av dessa kvinnor har inte varit föremål för forskning. Studiens frågor var: hur 
många kvinnliga författare fanns under tidsperioden; vad skrev de om; vilka var de; 
varför skrev de; för vilka skrev de; och hur skrev de?74 Öhrberg gör en analys av de två 
kategorierna utifrån ett urval från småtryck funna i svenska arkiv.75  
   I analysen ses en sociologisk och textmässig analys som en nödvändig kombination: 
svensk litteratur var dominerad av ämbetsförfattare, och kvinnor var utestängda från 
ämbeten, vilket motiverar könsanalys enligt forskare som Joan Wallach Scott.76  
   En annan analysmetod var klass enligt Merry Wiesners koncept, då det liksom kön 
avgör maktförhållande, och en kvinna som saknar laglig auktoritet på grund av sitt kön 
ändå kan utöva social auktoritet genom sin klass, vilket ändå gav dem makt.77  
   En tredje metod är retorikanalysen.78 Litteraturen vid denna tid baserade sig på en 
klassisk, aristotelisk, övertalande retorik, som under såväl antiken som frihetstiden 
praktiserades i de tre offentliga arenorna domstolar, politisk scen och vid högtider, då 
retorisk kunskap var bunden vid makten.79 Även kvinnor använde sig av denna retorik, 
trots en konflikt med könsrollen som sade att kvinnor inte skulle vara ”offentliga”. 
Författaren analyserar därför om könens användning av retorik skilde sig åt.80  
   Kvinnors underordning bestämdes av hustavlan, som beskrev hierarkin där kungar 
styrde över män, som i sin tur styrde över sina hustrur.81 Öhrberg påpekar samtidigt att 
Sverige var ett jordbruksland beroende av hushållets bidrag till ekonomin, att 
matmodern i varje hushåll spelade en viktig roll oavsett klass, och att kvinnans 
underordning i praktiken inte kunde tas för given.82  
   Ann Öhrberg påpekar att högre formell utbildning var stängd för kvinnor, och att 
kvinnliga författare ofta efterlyste utbildning för kvinnor.83 De flesta av dem kom ur den 
bildade klassen och förmodas ha fått undervisning av privatlärare. Studien konstaterar 
att de var bildade i retorik, men inte hur. En hypotes är imitation och studier av 
handböcker i retorik.84 Slutsatsen är att orsaken till att de kunde spela en offentlig roll 
som annars sågs som olämplig för kvinnor, var för att de tillhörde en högre 
samhällsklass, och att deras klass överordnades deras kön: under denna tid kvarlevde 
ett ideal för högreståndskvinnan som sade att hon kunde spela en offentlig roll av 
representativa skäl.85 Hon förväntades använda retorik vid konversation, brevskrivning 
och diktning, och för att representera familjen och hushållet vid familjehögtider som 
bröllop och begravningar, en representation som användes för att upprätthålla ett 
nätverk bland klassgelikar. Samma nätverk var till hjälp för en författares karriär.  
   Merparten av Sveriges litterära marknad bestod inte av tidningar och romaner utan av 
tillfällighetslitteratur tryckt inför högtider inom familj och samhälle. 84 % av författarna 
i undersökningen var aktiva inom denna genre.86 De skrev i mindre grad poesi inom 
andra ämnen samt handböcker.87 Öhrberg ser denna tradition som en orsak till varför 
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kvinnliga författare till högre grad uteslöts när nya ideal inom poesin uppkom omkring 
1800.88 
   Studiens andra del avhandlar tillfällighetspoesin utifrån bokhistorisk och sociologisk 
vinkel, följd av analys av specifika texter. Nästan samtliga författare oavsett kön skrev 
tillfällighetspoesi, som utkom i små upplagor men var sin tids populärgenre i Sverige, då 
ett av Europas mest läskunniga länder.89 Det fanns en viss skillnad på tillfällesdikten 
beroende på författarens kön. Kvinnor skrev främst av ”social obligation” och som gåva 
snarare än för pengar och karriär.90 En retorikanalys noterar knapp märkbar skillnad 
mellan könen, förutom kvinnors enklare figurativa språk, och att deras bröllopsdikter är 
allvarligare och till skillnad från mäns sällan nämner erotik.91  
   Kvinnor var formellt uteslutna från Sveriges dåvarande parlamentariskt system. 
Informellt var dock kvinnor politiskt aktiva: de skrev politiska texter, ledde politiska 
salonger och kommenterade politik i brev och dagböcker. I tredje delen av studien 
presenteras politiska publikationer av fem adliga kvinnor i kronologisk ordning från 
1738 till 1767.92  
   Kvinnor skrev om ett stort antal politiska ämnen; som pressfrihet, utrikespolitik och 
ekonomisk politik, och de publicerades i olika former; i tidningen, i dikter, skillingtryck 
och pamfletter.93 Ett viktigt exempel var Margareta von Bragner, som beskrivs som en 
av Europas första kvinnliga journalister.94 von Bragners tidningar exemplifierar hur en 
person utan formell skolning som var utesluten från politiska ämbeten kunde använda 
klassisk retorik för att propagera för ökade kunskapsmässiga och politiska rättigheter 
för kvinnor. von Bragner använder tre metoder; att tala till kvinnor; för kvinnor; och 
själv utgöra exempel på att en kvinna är kapabel att hantera kunskap och delta i offentlig 
debatten.95  
   Den sista delen av studien presenterar specifikt texter som behandlar ”kvinnofrågor”, 
där en skiljelinje görs mellan konservativa och radikala texter.96 Fokus läggs på den 
mest radikala, Hedvig Charlotta Nordenflycht och hennes poem Fruentimrets Försvar, i 
vilken hon bemöter Lettre à d’Alembert av Jean-Jacques Rosseau. Rosseaus verk 
grundlägger en ny kvinnosyn som under det följande seklet kom att bli förhärskande: 
den borgerliga kvinnan, begränsad inom hemmets fyra väggar. Nordenflycht använder 
logiska argument, ger exempel på lärda kvinnor och refererar till samtida filosofi. 
Öhrberg drar slutsatsen att Nordenflycht förutom att inkludera kvinnor i upplysningens 
diskurs gör en metafysisk framställning utifrån Leibnitz’ idéer, och framställer, som 
motbild till Rosseaus idé om den privata kvinnan, en upplyst människa.97 Av de övriga 
politiska kvinnliga författarna framlade ingen en konkret politisk programförklaring 
eller krav i andra kvinnors vägnar.98 I stället framställdes krav till den vedertagna 
makten. De ifrågasatte inte alla rådande ideal. Få ger intryck av ödmjukhet, vilket 
föreslås bero på att ödmjukhet var ett krav på klass i högre grad än kön.99  

                                                        
88 Öhrberg 2001, s. 299 
89 Öhrberg 2001, s. 300 
90 Öhrberg 2001, s. 300 
91 Öhrberg 2001, s. 300 
92 Öhrberg 2001, s. 300  
93 Öhrberg 2001, s. 301 
94 Öhrberg 2001, s. 301 
95 Öhrberg 2001, s. 301 
96 Öhrberg 2001, s. 301 
97 Öhrberg 2001, s. 301 
98 Öhrberg 2001, s. 301 
99 Öhrberg 2001, s. 302 



 17 

   Öhrberg drar slutsatsen att även om kvinnliga författare mötte nackdelar, fanns det 
också fördelar de kunde dra nytta av.100 En var den litterära genren, som innehöll 
element som gynnade kvinnor. En annan var att litteraturen under denna tid började 
skrivas på svenska. Den klassiska retorik som användes i det offentliga rummet, som var 
stängd för kvinnor, var möjlig att lära sig informellt genom oral praktik och imitation, 
imitatio.101 De litterära rollerna och friheten att använda psedonym gav kvinnor 
möjlighet att pröva och utrycka sig i andra roller.102 De tvingades som regel välja 
accepterade roller, men genom att alls bli offentliga kvinnor, bröt de ett tabu.103 
   Ann Öhrbergs teori utgår från frågeställningen: hur många kvinnliga författare fanns 
under tidsperioden; vad skrev de om; vilka var de; varför skrev de; för vilka skrev de, 
och hur skrev de? Metoden var en analys av 141 kvinnliga författare identifierade ur 
arkiv under perioden 1720-1772 utifrån två kategorier av författarskap. Kategorierna 
analyserades därefter utifrån en sociologisk analys utifrån kön och klass, och en 
textmässig analys utifrån retorisk kvalitet.  
   I min studie undersöker jag liksom Ann Öhrberg kvinnors uttrycksmöjligheter och 
handlingsutrymme i samhället utifrån ett specifikt ämne i Sverige under tidigmodern 
tid, men närmare tidsepok och frågeställning skiljer sig åt. Liksom Öhrberg kommer 
även jag att som metod identifiera och kategorisera de kvinnor jag finner agera inom ett 
visst område.     
   Ann Öhrbergs studie behandlar kvinnors möjligheter att agera politiskt och utöva 
inflytande på det svenska samhället och dess attityder under 1700-talet, något även min 
gör. Medan min studie lägger fokus på hovet och aristokratin, kan Öhrbergs studie 
erbjuda en vidare utblick på kvinnors politiska möjligheter i Sverige i det övriga 
samhället vid ungefär samma tid.  
 
2. Kvinnor och politiska praktiker i Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok 
 
2.1 Medlare 
  
En medlare kan definieras som en person anlitad för att agera mellanhand mellan två 
parter i en konflikt. I dagboken nämns åtskilliga tillfällen då kvinnor utförde denna roll i 
rättsliga och politiska sammanhang.  
   Jag definierar en medlares roll som en mellanhand som förmedlar kontakter mellan 
politiska aktörer, och därmed själva kan beskrivas som sådana, då de inverkar på 
politisk skeenden.  
 
Kvinnor nämns frekvent som medlare och mellanhänder i förbindelse med politiska 
händelser. Det kunde handla om ren förmedling och utförande av politiska akter. En av 
de arresterade under riksdagen 1789, Magnus Fredrik Brahe, fick tillstånd av kungen att 
tillbringa fångenskapen i husarrest i sin bostad på villkor att hans hustru Ulrika Katarina 
Koskull skriftligen tog på sig ansvaret att hålla honom där, med en eventuell avrättning 
på sitt ansvar.104 
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   Den vanligaste rollen för en medlare var dock den att be om nåd för någon annans 
räkning efter att ha anlitats av en supplikant. Dessa ärenden hade ofta politisk 
anknytning. I oktober 1790 försökte Klas Horn och Klas Wachtmeister utverka 
benådning för den dödsdömde Robert Montgomery. Efter att förgäves ha bett hertig Karl 
om att utverka benådning för Montgomery hos kungen, vände de sig till Charlotta och 
bad henne att försöka övertala Karl att gå med på saken. Hon gick med på det men 
misslyckades. Därefter lyckades dock Horn och Wachtmeister övertala Karl själva. Men 
sedan de påminde honom om saken då ett tillfälle infann sig för honom att göra det, 
återtog han sitt löfte. Ulla von Höpken försökte då förgäves övertala honom att hålla sitt 
löfte.105 
   Kvinnor kunde på eget initiativ anta denna roll. Under det svensk-ryska kriget 1788-90 
uppmärksammade Charlotta den säkerhetsrisk som uppkom när kungens yngste bror 
prins Fredrik lämnade sin militära tjänst i Finland i protest då kungen vägrade att ge 
honom en befälspost.106 
   Charlotta agerade här medlare då hon på eget initiativ försökte övertala kungen att ge 
Fredrik ansvar.107Hon blev också ombedd av hertig Karl att medla genom att övertala 
hans syster, prinsessan Sofia Albertina, att lugna Fredrik. Hon och Sofia Albertina kom 
överens om att gemensamt försöka lugna Fredrik. Vid sitt försök fann de honom i ett 
upproriskt tillstånd och i princip ansluten till oppositionen.108 
   Charlotta oroade sig över att han skulle utnyttjas av oppositionen, och när han kort 
därpå också fick kontakt med den, förklarade Fredriks sambo Sophie Hagman att hans 
ilska mot kungen gjorde att hon inte kunde ta ansvar för hans agerande.109  
   Charlotta underrättade Karl om sina och Sofia Albertinas försök att övertala Fredrik att 
återvända till sin tjänst i Finland, och förklarade att både hon och Sofia Albertina var 
beredda att anlita Sophie Hagman som medlare.110 
  Under konflikten mellan kungen och adeln om förenings- och säkerhetsakten under 
riksdagen 1789, agerade Charlotta som medlare för medlemmar ur den arresterade 
oppositionen. En av dem var oppositionsledaren Adolf Ludvig Stierneld. Efter sin 
arrestering friade han till Charlottas hovfröken Charlotta Gyldenstolpe och bad henne i 
samband med frieriet att be om hans frigivning hos kungen, något hon gjorde. Charlotta 
själv bad samtidigt kungens gunstling Gustaf Mauritz Armfelt att också be om nåd för 
Stierneld.111 Stierneld frigavs slutligen inte genom Gyldenstolpes eller Charlottas 
ansökan, utan efter segern vid Walkiala.112 
 
Samtliga föregående exempel var synbarligen inte framgångsrika, men dagboken ger 
också exempel på när en medlare lyckades med sitt uppdrag.  
   I juni 1788 anlitades Charlotta som medlare i en affär om subordinationsbrott.113När 
hertig Karl reste från sitt livregemente i Stockholm under kriget, överlät han befälet åt 
major Per Lagerhielm snarare än till regementets överstelöjtnant, greve Nils Cronstedt, 
eftersom Cronstedt var ogillad av monarken. Cronstedt konfronterade då Lagerhielm i 
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öppen konflikt och kritiserade Karl i ett brev till kungen. Som svar lät kungen arrestera 
Cronstedt och ställa honom inför en krigsrätt, som dömde honom till döden för 
insubordination.114 
   Greve Johan Gabriel Oxenstierna bad då Charlotta att ingripa mot dödsdomen genom 
att tala med kungen.115 Hon sände en privat kurir till hertig Karl för att underrätta 
honom om domen innan han informerades av kungen.116 Hon framförde sedan ansökan 
till kungen. Han svarade att han på grund av kriget måste visa sig sträng, att han 
misstänkte Cronstedt och greve Magnus Brahe för att ingå i ett pro-ryskt 
oppositionsparti, och att han vidhöll domen såvida inte Cronstedt själv bad om 
nåd.117Hon fick rådet att vända sig till kungens inflytelserika första generaladjutant 
Johan Kristofer Toll. Toll talade om för henne att endast hertig Karl kunde förmå kungen 
att ändra domen. Hon sände då en privat kurir till hertigen och bad honom att göra 
det.118 Hertigen gjorde detta, och bad också henne att tala med kungen.119 Kungen 
förstod genast i vilket ärende hon kom. Under mötet visade hon upp hertigens brev för 
honom. Han sade henne att beslutet var oryggligt och att hon på grund av sitt kön inte 
förstod politik.120 
   Resultatet blev att dödsdomen ändrades till 20 års fästning. Efter domen uppmanade 
hon på Karls önskan, med hjälp av Carl Göran Bonde och genom anonyma meddelanden, 
Cronstedt att försöka rymma. 121 Hon sände också Bonde till Cronstedt för att förklara 
att hans rymning hade hertigens stöd. Cronstedt avböjde dock förslaget om rymning. 
Han blev frisläppt samma år efter slaget vid Hogland, då kungen gav hertigen lov att be 
honom om en önskan. Cronstedt besökte då Charlotta för att tacka henne. 
   Ett annat exempel på ett lyckat medlaruppdrag handlade om Charlottas och Sofia 
Albertinas ansträngningar för att påverka domen mot konspiratören Magdalena 
Rudenschöld och förhindra dödstraff.  
   I väntan på domen ansökte Rudenschölds arbetsgivare Sofia Albertina hos den 
dåvarande regenten hertig Karl om att Rudenschöld skulle benådas från dödstraffet. 
Karl svarade genom Charlotta att han inte kunde förhindra någonting. När Sofia 
Albertina inte fick något tydligt svar från Karl, bad hon Charlotta att vända sig till dennes 
gunstling Gustaf Adolf Reuterholm. Reuterholm hänvisade till att det rådde dödstraff för 
abort och att Rudenschöld enligt hennes brevväxling med Gustaf Mauritz Armfelt hade 
utfört en sådan.122 
   Efter att ha misslyckats med uppdraget, gav Charlotta rådet till Sofia Albertina att själv 
vända sig direkt till Reuterholm och smickra hans fåfänga genom att antyda hans 
inflytande. Sofia Albertina följde detta råd.123 Charlotta arbetade också själv aktivt inte 
bara för att Rudenschöld skulle slippa dödstraff utan också någon form av offentlig 
bestraffning, och hon gav Reuterholm och rikskansler Fredrik Sparres personliga 
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antagonism ansvaret för det straff som slutligen utfärdades.124 Magdalena Rudenschöld 
dömdes till att mista sitt adelskap, schavottera och fängslas på spinnhuset på livstid. 125 
    
2.1.1 Analys och sammanfattning: Medlare 
 
Att medla framställs i dagboken som en vanlig och accepterad uppgift för en kvinna att 
utföra.  
Hennes roll som mellanhand tycks ibland bero på att hon betraktas som en icke politisk 
person. Gustav III ger Ulrika Katarina Brahe i uppdrag att se till att hennes makes 
husarrest efterlevs, och lägger därmed ansvaret för en oppositionell politikers liv och 
död i hennes händer, likväl som i princip utförandet av en politisk bestraffning. Här 
tycks hon som kvinna uppfattas som ett politiskt neutrum.  
   Kvinnor anlitades ofta av supplikanter som mellanhänder mellan två parter. De gavs 
då uppgiften att framföra ett önskemål från en supplikant och part i målet och till en 
makthavare, och utverka att supplikantens önskemål verkställdes. Detta tycks vara en 
medlares vanligaste roll. Charlotta anlitas själv för just denna roll vid åtminstone fyra 
tillfällen: när hon anlitades för att be om nåd för Robert Montgomery, när hon ombads 
att dämpa prins Fredriks opposition, när om ombads att be om nåd för Nils Cronstedt, 
och när hon anlitades för att vädja för Magdalena Rudenschöld.        
   Kvinnan själv kan i det fallet betraktas som en neutral mellanhand, som utförde någon 
annans ärende. Hon kunde också anlitas direkt av den utsatta parten, som då Adolf 
Ludvig Stierneld bad Charlotta Gyldenstolpe att be om nåd för hans räkning.    
   En medlare kunde också på eget initiativ utföra ett medlaruppdrag, och därmed kan 
hennes akt att agera mellanhand mellan en utsatt part och en makthavare också spegla 
hennes egna åsikter och sympatier. Ulla von Höpken ingrep uppenbarligen på eget 
initiativ då medlingen till förmån för Montgomery verkade misslyckas, och Sofia 
Albertina vädjade på eget initiativ hos hertig Karl för Magdalena Rudenschölds räkning. 
Charlotta och Sofia Albertina kom också gemensamt överens om att lugna prins Fredriks 
opposition mot Gustav III, oberoende av att hertig Karl uppmuntrade dem i detta. 
   Medlaren framstår som en närmast självklar och accepterad professionell inom 
hovsystemet, som öppet kunde anlitades som konsult och mellanpart av supplikanter, 
ungefär som en klient anlitar en advokat att driva dess ärende. 
 
De metoder en medlare använde sig av var uppenbarligen sitt kontaktnät: genom sin 
närhet till makthavare, kunde en medlare kontakta de personer som hade utsikt att 
lyckas med hennes klients ärende. Ibland kunde hon själv vara i position att utföra det, 
men andra gånger kunde hon bedöma att andra var i bättre position att framföra 
ärendet, och fler mellanhänder kunde därför i sin tur anlitas. När Charlotta anlitades för 
att be om nåd för Cronstedt, bedömde hon tydligen att hertig Karl skulle ha större 
utsikter att genomföra uppdraget hos Gustav III, och vidarebefordrade det därför till 
honom, men att döma av den benådades tacksamhet, var det ändå hon som ansågs ha 
utfört uppdraget. En veritabel kontaktkedja illustreras också av hur hertig Karl anlitade 
Charlotta för att i sin tur be Sofia Albertina lugna ned prins Fredriks opposition mot 
kungen, och hur både Charlotta och Sofia Albertina sedan kom överens om att det vore 
nödvändigt att anlita Sophie Hagman för att få någon framgång i ärendet. Huruvida 
Sophie Hagman faktiskt anlitades i slutändan framgår inte, men Charlotta ser Fredriks 
ändrade attityd som Hagmans förtjänst. Intrycket är att Sophie Hagman inte formellt 
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anlitades av Charlotta och Sofia Albertina, men uppfattade situationen och på eget 
initiativ övertalade Fredrik att dämpa sin öppna opposition.  
   Metoden var uppenbarligen beroende av faktorerna personliga kontakter, och 
personligt inflytande och tillgång till makthavare.  
   Att medling var en tjänst som kunde ha politisk anknytning framgår genom de fall som 
citeras. Medlare handhade ofta just politiska fall: de bad om nåd för dömda politiska 
fångar, och kunde avstyra att dessa avrättades, fängslades och utverka att de släpptes 
fria. I denna uppgift agerade de mellanhänder mellan politiska aktörer och kunde 
potentiellt göra skillnaden mellan liv och död.  
   Medlarens roll kan sägas ha varit potentiellt inflytelserik på politiska händelser, och 
kvinnor uppfattades av allt att döma som viktiga och accepterade kontaktkanaler för 
politiska ärenden i denna roll. Medlarens roll var samtidigt i första hand en passiv roll, 
som ofta endast kanaliserade andras ärenden, och, även i det fall en medlare handlade 
på eget initiativ, handlade om enskilda händelser, som sedan i slutändan ändå 
överlämnades åt den slutgiltiga makthavaren. Huruvida uppdraget lyckades berodde 
helt på det personliga inflytande medlaren kunde utöva på den makthavare som 
tilltalades.  
 
2.2 Diplomater 
 
En diplomat definieras som en person som fått i uppdrag att representera en stat inför 
en annan stat, och sköta förhandlingar mellan dessa stater. En förhandling definieras 
som en överläggning mellan olika parter i en intressekonflikt för att uppnå en lösning.  
   Jag definierar här en diplomat som en kvinna som fått i uppdrag att delta i 
internationella förhandlingar. Rollen påminner om medlarens, men till skillnad från en 
medlare, som sköter förhandlingar mellan en makthavare och en utsatt part, har en 
diplomat i uppdrag att sköta förhandlingar mellan två suveräna stater och makthavare.  
 
Dagboken ger bilden av att kvinnor i en viss ställning lätt kunde tilldelas rollen av 
förhandlare. I november 1787 beskrev Charlotta spekulationerna kring kungens initialt 
hemlighållna, veckolånga besök i Köpenhamn.  
   Under sitt besök hade han sänt många brev till drottning Sofia Magdalena, något som 
hade orsakat spekulationer om att han hade bett henne om bistånd i politiska 
förhandlingar med hennes bror, den danske kungen Kristian VII. Charlotta betvivlade att 
detta var fallet.126 
   Trots detta uppgav hon att förhållandet mellan kungaparet just då var bättre än det 
någonsin varit, ”förmodligen därför att han torde vara i behof af hennes medverkan”.127 
   Det finns också bekräftade fall där kvinnor verkligen gavs en förhandlingsroll. 
Prinsessan Sofia Albertina reste 1787 till Tyskland för att tillträda sin plats som 
regerande abbedissa av det protestantiska tyska stiftet Quedlinburg. Inför sin resa fick 
hon i uppdrag av kungen att ta reda på om det låg någon sanning i ryktet om att den 
danske tronföljaren hade inlett förhandlingar om en äktenskapsallians med Preussen.128 
   Förhandlingarna kunde gälla gränsdragningar. År 1774, samma år som Hedvig 
Elisabeth Charlotta av Holstein-Gottorp blev Gustav III:s svägerska, hade Oldenburg och 
Delmenhorst förlänats till hennes familj av Danmark i utbyte mot Holstein-Gottorp. 
Hennes bror, hertig Wilhelm av Oldenburg, furstebiskop av Lübeck, var 
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omyndigförklarad på grund av psykisk sjukdom, och hennes kusin Peter var i hans ställe 
regent över Oldenburg och Delmenhorst. Gustav III godkände aldrig bytet av 
landområden. Han gav henne i uppgift att förhandla med Danmark för att hennes familj 
skulle få behålla furstebiskopsdömet Lübeck. Hon uppger att hennes förhandlingar var 
resultatlösa, och att ”detta förhållande kan till äfventyrs i en framtid blifva en 
krigsorsak”.129 Det framgår inte när förhandlingarna skedde, men anteckningen är gjord 
1794 som tillägg till februari 1780.  
 
Kvinnor handhade också rollen diplomat i frågor om fred och krig. Under svensk-ryska 
kriget 1788-90 fick Sofia Magdalena i uppdrag av Gustav III att initiera 
fredsförhandlingar med Danmark. Orsaken var för att förhindra att Danmark anföll 
Sverige vid utbrottet av det svensk-ryska kriget.   
  Charlotta informerade i ett brev hertig Karl om att Sofia Magdalena hade tagit kontakt 
med henne, utryckt sin oro över det politiska läget och visat henne ett brev från kungen, 
där han gav henne uppdraget att förhandla med Danmark för sin och Sveriges 
räkning.130 
   Redan innan kungen gav henne detta uppdrag, hade både Charlotta och Nils Fredrik 
Gyldenstolpe försökt övertala henne att självmant erbjuda kungen just denna tjänst. 
Charlotta uppger att Sofia Magdalena hade haft viljan att göra det men avstått fram till 
att hon ombads av kungen, på grund av sin lojhet och hämningar inför att lägga sig i 
politik.   
   Sofia Magdalena utförde uppdraget och skötte förhandlingarna genom Danmarks 
ambassadör i Sverige, Fredrik von Reventlow. Hon kallade honom till enskild audiens, 
höll ett tal för honom, och gav honom sedan ett brev till den danske kungen. 
Förhandlingarna blev dock resultatlösa.131 
   Detta var inte det enda tillfälle då kvinnor fick en förhandlingsroll under svensk-ryska 
kriget. Det andra tillfället gällde Charlotta och Camille du Bois de la Motte, dotter till 
Frankrikes ambassadör Louis Marc du Pons. Sveriges och Rysslands gemensamma 
allierade, Frankrike, motsatte sig kriget, och kungen undvek den franske ambassadören. 
När denne efter en utlandsvistelse återkom till Sverige i juli 1788, befann sig kungen i 
fält i Finland.  
   Ambassadören planerade att resa till kungen i Finland för att få kontakt med honom i 
krigsfrågan, men han utryckte en önskan om att kungen först skulle göra ett formellt 
uttalande till diplomatiska kåren i Stockholm för att reda ut de många ryktena från 
Finland. Han bad sin dotter att vidarebefordra hans önskan till Charlotta, med vilken 
hon hade en vänskapsrelation, något hon också gjorde.132 I september 1788 fick Camille 
du Bois de la Motte genom Charlotta möjlighet att träffa kungen. Under mötet övertalade 
hon honom att gå med på ett möte med hennes far. Mötet skedde dagen därpå i Karlberg 
slottspark. Så som Charlotta återger samtalet, framgår det att det var ambassadörens 
dotter snarare än ambassadören som skötte förhandlingarna med kungen.  
   Kungen erbjöd Frankrike att komma till Sveriges räddning mot Ryssland, men hävdade 
att han var desperat nog att be Storbritannien och Preussen om hjälp. Han gav sitt 
tillstånd till ambassadören att besöka honom i Finland enbart om den kategoriserades 
som en nöjesresa. Under samtalet ska han ha uttalat sig förklenande om Frankrike, 
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något som fick Camille du Bois de la Motte att nämna för Charlotta att hon misstänkte 
kungen för att vilja bedra Frankrike. Charlotta uppger själv att hon trodde att kungen 
ville undvika att Frankrike tvingade fram en fred för tidigt.133  
   Mötet resulterade i att kungen gick med på fransk bemedling genom ambassadören. 
Denna korrespondens skulle förmedlas genom Charlotta.134 Den franske ambassadören 
förberedde sedan de tänkta fredsförhandlingarna mellan Sverige och Ryssland genom 
sin kollega, Frankrikes ambassadör i Ryssland. Han tog sedan kontakt med Charlotta och 
bad henne att skriva om saken till kungen, och dessutom att ansöka hos kungen om 
passersedel för kurirer mellan Stockholm och Sankt Petersburg. Hon ville dock inte 
skriva själv utan accepterade bara att vidarebefordra hans förseglade brev till kungen. 
Orsaken var hennes misstankar om att kungen tänkte lura ambassadören.135 
   Kungens brev gick enbart genom henne till ambassadören, medan ambassadörens 
brev gick via kurirer mellan Ryssland och Paris. Charlotta uppger att hon aldrig läste de 
förseglade breven utan enbart vidarebefordrade dem till adressaten.136 Trots det uppger 
hon att hon visste vad de innehöll.137 De enda som kände till saken var hon själv och 
ambassadörens dotter, men hon informerade även hertig Karl om saken.138 
   Charlotta själv stödde alliansen mellan Frankrike och Sverige och var också kritisk till 
det svensk-ryska kriget, hon tvivlade på kungens avsikter och utryckte inför hertig Karl 
att hon inte förstod varför hon hade fått detta uppdrag.139 
   I oktober avstannade den diplomatiska korrespondensen, och hon misstänkte att 
kungen övervägde att överge alliansen med Frankrike. Sedan kungen haft ett möte med 
Englands och Preussens representanter Hugh Elliot och Henrik Adrian von Borck, växte 
misstanken att han hade inlett förhandlingar om en allians med dessa länder.140 Senare 
samma månad skrev kungen till rådet om en uppgörelse med Storbritannien. Samtidigt 
mottog hon ett brev från honom med uppdraget att lämna fram det till Frankrikes 
ambassadör 24 timmar därpå.141 
   I november uppger hon att kungen avbrutit alla fredsförhandlingar genom Frankrike 
och i stället stödde sig på England och Preussen, som önskade fortsatt krig. Hon 
konstaterar att Frankrike hade svikits, och att den diplomatiska korrespondens hon fått 
sköta hade upphört sedan hon överlämnat det brev hon fått instruktion om att inte 
överlämna förrän om 24 timmar.142 Ambassadören ska inte ha nämnt saken för henne, 
men hans dotter meddelade henne öppet att hennes far kände sig sviken av kungen. 
Charlotta skrev att hon nu förstod varför kungen, som annars aldrig ville blanda in 
kvinnor i statsaffärer, hade anförtrott henne uppdraget och beskrivit henne som sin 
förtrogna inför ambassadören.143  
   Hon beskriver hur kungen uppträdde generat mot henne efter sin högtidliga 
hemkomst, och tillskriver det den roll han gett henne.144 På sin första cercle efter 
hemkomsten uppger hon att han uppträdde generat mot ambassadören och dennes 
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dotter. Han sade då till Camille du Bois de la Motte att mycket hade hänt sedan deras 
förra möte som måste ha förvånat henne, men hon hade då inte låtsats förstå vad han 
syftade på.145  
 
Dagboken ger ytterligare ett exempel på en kvinna som fått agera diplomat och 
mellanhand.   
   I april 1796 gick rykten om ett krigshot mellan Sverige och Ryssland. Bakgrunden var 
att Katarina den stora ska ha låtit dra samman trupper vid gränsen i förberedelse inför 
ett eventuellt anfall. Orsaken var officiellt Sveriges allians med Frankrike, men den 
verkliga orsaken befarades vara att den svenska kungen hade trolovats med Sofia 
Charlotta av Mecklenburg snarare än med Alexandra Pavlovna av Ryssland.   
   För att förhindra ett krigsutbrott försökte förmyndarregeringen under Gustaf Adolf 
Reuterholm arrangera ett inofficiellt möte med den ryske ambassadören i Sverige, baron 
Andrej von Budberg, och hertigen-regentens representant, sedan man först hade 
misslyckats med att övertala kungen till att möta von Budberg enskilt. Efter ett 
misslyckat försök från von Budbergs sida att anlita spionen Ferdinand Christin som 
mellanhand, bedömdes en fransk emigrant, Constance Wilhelmine de Saint Priest, som 
lämplig att förmedla mötet. Denna ansågs allmänt vara rysk agent: i juli året före hade 
hon och hennes make portförbjudits vid svenska hovet på Drottningholm för misstänkt 
spioneri.146 Hon var beroende av det underhåll hon fick från Ryssland, och skulle vid en 
eventuell krigsförklaring tvingas lämna Sverige.  
   Sedan det svenska hovet utan framgång hade anlitat hovstallmästare baron Hugo 
Wilhelm Hamilton att förhandla med de Saint Priest, lyckades Spaniens chargé d’affaires 
Pantaleone Moreno y Daoiz övertala henne att acceptera uppdraget. Hon framförde 
saken till von Budberg, som gav henne i uppdrag att föreslå kungens nära vän baron 
Claes Adolph Fleming att besöka von Budberg. Hon framförde budskapet, men det var i 
stället baron Hans Henric von Essen som fick närvara vid den konferens mellan 
Rysslands och Sveriges representanter som sedan hölls hemma hos de Saint Priest.147 
   När von Budberg brådstörtat lämnade Sverige samma månad rådde oro för att det 
berodde på ett kommande krigsutbrott. Constance de Saint Priest försäkrade då att det 
inte fanns någon orsak till oro. Charlotta anmärkte att de Saint-Priest säkert inte visste 
någonting av vikt, men att det var ett bevis på Reuterholms ombytlighet att han anlitade 
henne för ett sådant viktigt uppdrag när han tidigare inte kunnat tåla henne.148 
   I juni bevisade von Budbergs återkomst att krigshotet var avvärjt. Att Reuterholm hade 
använt sig av de Saint Priest som mellanhand blev enligt Charlotta förlöjligat, eftersom 
det bevisade en ombytlighet då Reuterholm var känd för att förakta henne, och för att 
hon var känd som ”skvalleraktig, intrigant och lättfärdig”. Constance de Saint Priest 
belönades för sina tjänster genom att hennes älskare, Johan Gabriel Aminoff, fick en 
högavlönad tjänst som adjutant hos kungen, medan hon själv och hennes make återfick 
tillstånd att besöka Drottningholm.149 
   Vid avskedsmiddagen för den ryska beskickningen inför kungens resa till sin 
trolovning i Ryssland i augusti 1796, uttalade de Saint Priest öppet att det var tack vare 
henne som denna politiska äktenskapsallians kom till stånd. Charlotta förlöjligade detta 
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och skrev att alla visste att de Saint Priests enda roll hade varit att vidarebefordra brev 
och ställa sin våning till förfogande.150 
 
2.2.1 Analys och sammanfattning: diplomater 
 
Dagboken ger flera exempel på kvinnor som ges rollen av förhandlare mellan två 
oberoende makthavare i en intressekonflikt. Hennes roll kan jämföras med diplomatens.  
   Rollen som diplomat framstår som mer accepterad och mindre kontroversiell för en 
kvinna än vad som kanske kunde antas. Det är anmärkningsvärt att Charlotta antecknar 
att hon befunnit sig i en förhandlingsposition mellan Sverige och Danmark angående 
gränsdragningen av Holstein-Gottorp, och endast antecknade det i sin dagbok i ett 
tillägg flera år senare, som om det vore en småsak knappt värd att nämna. Det kan 
antyda hur okontroversiell en sådan roll uppfattades, och hur naturlig den betraktades. 
   Förutsättningen för en förhandlingsroll tycks vara att befinna sig i en position med 
tillgång till båda parter i en konflikt. Konflikterna här gäller dem mellan stater, som 
under denna tid främst styrdes av dynastier som monarkier. Det framgår att ett 
medlemskap i två sådana dynastier ansågs utgöra en god utgångspunkt för 
förhandlingar. Både Sofia Magdalena, Charlotta och Sofia Albertina kan räknas till denna 
kategori.  
   Sofia Magdalena ansågs som medlem av det danska kungahuset av födsel och av det 
svenska kungahuset genom giftermål var en självklar tillgång när kungen misstänktes 
för att föra politiska förhandlingar med Danmark 1787. Man misstänkte att kungen 
försökte dra nytta av detta när det blev känt att han brevväxlade med henne under sitt 
besök i Köpenhamn. Uppenbarligen sågs en sådan eventuell roll som okontroversiell och 
som en naturlig tillgång för kungen att använda sig av.  
   Charlotta hade samma status som en medlem av två olika regerande dynastier, i detta 
fall Sveriges och Holstein-Gottorps. När kungen ifrågasatte gränsdragningen kring 
Holstein-Gottorp valdes hon ut som diplomat i dessa förhandlingar. Sofia Albertina fick 
1787 i uppdrag att undersöka sanningshalten om en eventuell äktenskapsallians mellan 
Danmark och Preussen. Det var inget spionuppdrag utan något hon öppet väntades fråga 
om under sitt besök i Berlin. Varför hon valdes ut uppges inte, men Sofia Albertina var 
genom födsel medlem av både Sveriges och Preussens styrande dynastier.   
 
Frågan är då om det var möjligt att inta rollen som diplomat i sådana sammanhang utan 
att ha en dynastisk status. Dagboken ger exempel på incidenter när en sådan inte 
spelade in.  
   Under svensk-ryska kriget inledde Frankrike genom sin ambassadör i Sverige försök 
till fredsförhandlingar mellan Sverige och Ryssland så som allierad till båda stater. 
Frankrike agerade därmed som medlare mellan Sverige och Ryssland, och 
korrespondensen mellan de båda ländernas monarker skulle gå mellan Frankrike och 
dess ambassadörer.  
   Det var Frankrike som tog initiativet till detta genom sin ambassadör i Sverige. 
Ambassadören anlitade sin dotter Camille du Bois de la Motte för att få fram detta 
förslag till kungen, och hon i sin tur anlitade Charlotta, som lyckades arrangera ett möte 
mellan du Bois de la Motte och kungen och därefter mellan kungen och ambassadören. 
Vid både möten närvarade både ambassadörens dotter och Charlotta. Mötet resulterade 
i att kungen gick med på planen om förhandlingar med Ryssland genom fransk 
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mellanhand. Korrespondensen mellan kungen och ambassadören skulle vidarebefordras 
av Charlotta.  
   Charlottas roll som mellanhand tonas ned av henne själv då hon hävdar att hon bara 
vidarebefordrar breven. Hon erkänner samtidigt att hon var medveten om deras 
innehåll. Det var också hon som tillsammans med Camille du Bois de la Motte hade 
åstadkommit realiseringen av förhandlingsplanerna. Hon hade också möjlighet att själv 
skriva breven och därmed utforma och tolka dem. Hon avstod från möjligheten därför 
att hon antog att kungen tänkte lura Frankrike, något uppenbarligen också Camille du 
Bois de la Motte misstänkte, en misstanke som sedan visade sig stämma. Båda kvinnor 
hade under denna affär fungerat som fransk respektive svensk diplomat och intagit en 
ledande roll. Den uppfattades också som en politisk roll, något som visas av Charlottas 
kommentar att hon borde ha förstått att kungen aldrig skulle ha blandat in kvinnor i 
statens affärer på detta sätt om han hade varit allvarlig. 
   Rollen som diplomat tycks ha uppfattats som naturlig för en kunglig kvinna, 
uppenbarligen på grund av hennes ställning som medlem i två dynastier, men också när 
denna inte spelade någon roll, så som i fallet då Charlotta deltog i förhandlingarna med 
Frankrike under svensk-ryska kriget. Men samma incident visar också att det inte var 
nödvändigt att vara kunglig alls genom exemplet Camille du Bois de la Motte, som av de 
inblandade öppet tycks erkännas som fransk diplomat. Det framgår att det var 
ambassadörens dotter snarare än ambassadören själv som skötte förhandlingarna med 
kungen och fick honom att gå med på förhandlingar, och hon fungerade därmed i 
praktiken själv som Frankrikes ambassadör. Hennes ledande roll i affären antyds också 
av att kungen kommenterade den till henne sedan det visade sig att han hade lurat dem. 
   Den diplomattjänst som utfördes av Constance de Saint Priest, där hon anlitades som 
diplomat i förhandlingarna mellan Sverige och Ryssland, visar liksom fallet med Camille 
du Bois de la Motte att kunglig status inte var en nödvändighet för en kvinnlig diplomat. 
Båda icke kungliga diplomater som nämns hade däremot liksom de kungliga kvinnorna 
värdefulla utländska kontakter: den ena som ambassadörsdotter, den andra som agent i 
tjänst hos det land som då var den ena i konflikten.  
   Under det svensk-ryska kriget anlitades Sofia Magdalena av kungen för att som 
diplomat sköta förhandlingarna mellan Danmark och Sverige för att förhindra krig 
mellan de två staterna. Det framgår att Sofia Magdalenas position återigen uppfattades 
som en naturlig förutsättning för rollen som diplomat. Både Charlotta och Nils Fredrik 
Gyldenstolpe hade försökt övertala henne att anta denna roll redan innan hon fick 
uppdraget av kungen, och även Sofia Magdalena själv hade uppenbarligen varit 
medveten om att hennes position gav henne möjlighet att spela den, och varit villig att 
utföra den innan hon formellt fick uppdraget. Det visar inte bara att hon genom sin 
position sågs som naturligt lämpad för rollen. Det visar också att hon uppenbarligen 
själv kunde ta initiativ till att utföra den.  
   Betraktades denna roll som en formell politisk uppgift? Under svensk-ryska kriget 
avstod Sofia Magdalena att själv ta initiativet till den på grund av sin ovillighet att blanda 
sig i politik, något som visar att detta uppfattades som just ett politiskt uppdrag. När hon 
väl fick uppdraget, visade hon upp det brev där kungen gav henne det, och det framgår 
att det uppfattades som en officiell fullmakt som gav henne befogenhet att utföra det.  
   Metoden som används under en förhandling beskrivs inte tydligt. Intrycket är att en 
sådan roll krävde att en förhandlare väntades ta egna initiativ och investera en 
engagemang och skicklighet i uppgiften. Det antyds att det var frivilligt för Sofia 
Magdalena att tacka ja, när Charlotta uppger att kungen var vänlig mot henne för att få 
henne att gå med på att anta en roll som förhandlare under Danmarksvistelsen 1787. 
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Det tyder på att det var nödvändigt eller i alla fall önskvärt att få hennes frivilliga 
samarbete.  
   Arvoden för utförd tjänst nämns inte ofta i de fall dagboken beskriver, men det 
framgår att de kunde förekomma, som i fallet Saint Priest.  
   Frågorna en förhandlare eller diplomat kunde få i uppgift att åta sig var inte små. De 
frågor som handhades i de här exemplen är frågor om förhandlingar mellan suveräna 
stater, om allianser, gränsdragningar, krig och fred. Det var frågor som avgjort kan sägas 
ha tillhört storpolitiken. Deras insats kunde teoretiskt sett ha inneburit skillnaden 
mellan krig och fred. 
  
En sammanfattade slutsats är att rollen som diplomat framstår som accepterad och 
okontroversiell. En kunglig kvinna med medlemskap i två dynastier sågs som en naturlig 
tillgång i en konflikt mellan dessa två dynastier, något som visas av incidenterna med 
Charlotta, Sofia Albertina och Sofia Magdalena. Även i konflikter där dessa dynastier inte 
var parter i konflikter framgår en kunglig kvinnas diplomatinsats som okontroversiell, 
så som i fallet Charlotta under svensk-ryska kriget. Också icke kungliga kvinnor kunde 
anlitas för diplomatiska uppdrag, så som i fallen Camille du Bois de la Motte och 
Constance de Saint-Priest, om de befann sig i en situation med liknande kontakter 
mellan de två parterna.     
   En sådan tjänst var uppenbarligen något som ingick så naturligt i systemet att en 
kvinna lätt kunde misstänkas för att ha fått ett sådant uppdrag, och att hon själv kunde 
ta initiativ till det och föreslå sina tjänster för intresserad part, så som Sofia Magdalena 
föreslogs göra under svensk-ryska kriget. Det uppfattades som ett politiskt uppdrag, och 
monarkens medgivande sågs som en diplomatfullmakt. De frågor hon kunde handha 
tillhörde storpolitiken, och hon kunde få motta arvode efter fullgjord tjänst.  
 
2.3 Spioner  
 
En spion, eller en hemlig agent, kan definieras som en person som illegalt samlar 
information som den sedan med avsikt, och i hemlighet, lämnar vidare åt tredje part 
   En spion kan komma att utöva sin verksamhet genom att uttryckligen få i uppdrag att 
samla information, och därefter skapa eller placeras i för uppdraget gynnsamma 
omständigheter. Hon kan också värvas till spion därför att hon redan befinner sig i 
sådana gynnsamma omständigheter. Slutligen kan man också skilja på vad jag skulle 
vilja kalla yrkesspioner, som arbetar för materiella fördelar, och amatörer verksamma 
av idealistiska skäl.  
 
I mars 1778 anmärkte Charlotta: ”Kungen har sina spioner överallt, bland alla 
samhällsklasser i staden, för att uppsnappa hvad som säges.”151 Hon var rädd för att 
själv få en spion placerad hos sig, när Gustav III året därpå ville utnämna Antoinette 
Cederström till hennes hovfröken. Antoinette Cederström var syster till kungens 
gunstling Bror Cederström, och Charlotta uppger att orsaken till att hon inte ville få hans 
syster till hovfröken – och också lyckades undvika det – var hennes beslutsamhet att ”på 
inga villkor taga i min tjänst en spion, som helt säkert skulle inrapportera allt, som rörde 
mitt enskilda lif”.152   
   I samband med prinsessan Sofia Albertinas nådeansökan för Magdalena Rudenschöld, 
en av de dömda i den Armfeltska konspirationen, uppger Charlotta att Rudenschöld 
                                                        
151 Hedvig Elisabeth Charlotta I, s. 111 
152 Hedvig Elisabeth Charlotta I, s. 190 



 28 

hade tjänstgjort som spion i Sofia Albertinas hushåll för både kungens och Gustaf 
Mauritz Armfelts räkning under både svensk-ryska kriget och 1789 års riksdag.153 
   En person som verkligen fick en spion placerad i sitt hushåll var änkedrottning Lovisa 
Ulrika. Gustav III hade en ansträngt förhållande till sin politiskt aktiva mor, 
änkedrottning Lovisa Ulrika. Under den så kallade affären Munck ifrågasatte hon 
tronföljarens äkta börd, en högst politisk fråga. Charlotta uppger att kungen fick all 
information om Lovisa Ulrikas angelägenheter och agerande under denna affär genom 
en spion bland hennes anställda: den franska kammarfrun Michelle Elisabeth d’Ivry, som 
”åtnjöt uti hög grad änkedrottningens förtroende”.154  
   I augusti 1782 angav Charlotta att d’Ivry är bekräftad som den spion som höll kungen 
informerad om änkedrottningen, både skriftligen och genom hemliga samtal. D’Ivry ska 
också ha fått i uppdrag att ställa till konflikt mellan Lovisa Ulrika och Sofia Albertina för 
att få ensamrätt på den förstnämndas förtroende. Enligt Charlotta avslöjades d’Ivry av 
Lovisa Ulrika, som skulle ha avskedat henne om hon inte strax därpå hade insjuknat och 
dött.155 Efter Lovisa Ulrikas död, talade Charlotta med kungen för att bekräfta 
misstankarna om d’Ivry. Han försvarade först dennas karaktär, men gjorde sedan en 
vändning och påstod att han inte kunde förstå varför hans mor hade litat så på d’Ivry, 
som inte hade förtjänat hennes förtroende. Charlotta gissade att d’Ivry inte alltid hade 
varit sanningsenlig i sina rapporter. Att kungen inte helt litade på d’Ivry framgår av en 
incident i november 1780. Under kungaparets frånvaro hade Lovisa Ulrika utan tillstånd 
använt sig av parets loge på Operan. Då hon visade sig där, möttes hon med applåder 
från publiken. Gustav III blev upprörd över detta, och vid ett samtal med författaren 
förklarade han att han betraktade applåderna som ett offentligt ställningstagande mot 
hans agerande, och beskyllde d’Ivry för att ha upptagit dem.156 
   Charlotta uppger att kungen tillerkände d’Ivry större pensionsförmåner än de övriga 
ur änkedrottningens personal på grund av hennes tjänster som agent.157 
 
Privatpersoner kunde också de använda sig av spioner. I mars 1794 konfiskerades en 
kista med papper från Armfelts egendom i Östergötland och fördes till Stockholm för att 
undersökas under utredningen av den Armfeltska konspirationen. Charlotta påpekar i 
samband med detta att Magdalena Rudenschöld hade besökt landskapet föregående 
sommar. Den officiella orsaken till besöket hade varit ett besök hos systern, men 
Charlotta bedömer att Rudenschölds verkliga syfte hade varit att deponera papper i 
denna kista eller för att bedriva underrättelsetjänst i landskapet och undersöka 
stämningen och regeringens stöd i provinsen.158 
   Charlotta hade uppenbarligen själv ett kontaktnät av informatörer som höll henne 
politiskt uppdaterad. I ett brev till hertig Karl förklarar hon öppet för honom att hon 
anlitar privata spioner. I oktober 1788 nämner hon att hon har fått reda på att det 
iscensattes en regimfientlig sammansvärjning i Finland, som i besvikelsen över en 
utebliven vapenvila mellan Sverige och Ryssland ville gå över till Ryssland, och att de 
cirkulerade en lista i Stockholm på namn över personer som tog emot pengar från 
Ryssland, det vill säga ryska spioner. Hon meddelar att hon arbetade hårt på att få tag på 
listan över ryska spioner och att hon hade varit nära att få tag på den dagen innan hon 
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skrev brevet till honom, men att den i stället hade beslagtagits av den kejserlige 
ambassadören Johann Philipp von Stadion.159  
   Charlotta nämner då och då hur hon har fått se riksdokument och skrivit av innehållet i 
känsliga politiska brev mellan olika politiska aktörer innan de blivit avsända.160  
   Hon såg också till att informera sig genom samtal med insatta personer och sedan 
sprida vidare informationen. I ett brev till hertig Karl förklarar hon att hon endast 
anförtror sig till Carl Göran Bonde och Nils Fredrik Gyldenstolpe, men i övrigt endast 
talade om politik för att hålla sig informerad.161  
   Charlotta upprätthöll en tät korrespondens med hertig Karl vid dennas tid i fält under 
det svensk-ryska kriget. Brevväxlingen var utpräglat politisk, och hon höll honom 
uppdaterad om det politiska läget och informerad om relevanta politiska händelser, så 
som den växande oppositionen mot Gustav III på grund av kriget.162  
   Hon talade om för honom om det uppdrag hon fått av kungen, där hon agerar 
mellanhand i förhandlingarna mellan Sverige och Frankrike om fred mellan Ryssland 
och Sverige.163  
   Att hon informerade honom politiskt var inget hon dolde utan öppet medgav som en 
plikt, som till exempel då riksrådet Carl Sparre närmade sig henne och bad henne 
informera hertigen om hans rådgivare fältmarskalk Vilhelm Klingspors opålitlighet.164   
  Hon försökte vid upprepade tillfällen att få kungens tillstånd att få sända Karls 
förtrogne, Carl Göran Bonde, som uppenbarligen också fungerar som hennes egen spion 
och politiska samarbetspartner, till hertig Karl i Finland.165 
  Charlotta underrättade hertig Karl om den växande oppositionen mot kungen och 
hertigens egen växande popularitet, och gjorde klart för honom att han skulle gå 
skadefri även om kungen störtades. Hon underättade honom om att det gick rykten om 
att kungen skulle föra ett uppbåd från Dalarna, ”dalkarlarna” till Stockholm, och att 
oppositionen stod redo att uppvigla armén mot honom om han gjorde det.166 Hon 
varnade Karl för dåliga rådgivare och gav honom rådet att inte riskera den popularitet 
han åtnjöt inom armén.167 
   I oktober 1788 bad hertig Karl henne att tala om för honom om det låg någon sanning i 
ryktena om kungens planer på att göra revolution. Han talade om för henne att han i 
sådana fall skulle känna sig tvungen att agera mot kungen, och att han lämnade 
avgörandet till henne.168 Charlotta blev rädd för att han skulle ställa till ett kuppförsök, 
och efter att ha rådgjort med sina förtrogna, Bonde och Gyldestolpe, kom de överens om 
att hon skulle tillbakavisa ryktet i sitt svar till Karl, något hon gjorde. Hon bad honom att 
hålla sig lugn tills hon kunde sända Bonde till honom, skrev att hon ständigt hade en 
kurir redo att förse honom med politiska uppdateringar, och bad honom att bränna 
hennes brev.169 
   Hon kunde senare underrätta honom om att kungen planerade att sluta ett 
fredsfördrag med Ryssland, och att ett av villkoren i fördraget skulle vara att ge hertig 

                                                        
159 Hedvig Elisabeth Charlotta II, s. 402 
160 Hedvig Elisabeth Charlotta II, s. 389, 444 
161 Hedvig Elisabeth Charlotta II, s. 332 
162 Hedvig Elisabeth Charlotta II, s. 331 
163 Hedvig Elisabeth Charlotta II, s. 357 
164 Hedvig Elisabeth Charlotta II, s. 400 
165 Hedvig Elisabeth Charlotta II, s. 357 
166 Hedvig Elisabeth Charlotta II, s. 356 
167 Hedvig Elisabeth Charlotta II, s. 400 
168 Hedvig Elisabeth Charlotta II, s. 379 
169 Hedvig Elisabeth Charlotta II, s. 381 



 30 

Karl det ryska Livland som hertigdöme. Hon förklarade att Livland kunde duga lika bra 
som hertigdöme som Kurland, som vid ett tidigare tillfälle hade föreslagits honom.170 
Hon förklarade att hon hade fått denna uppgift av sin kontakt Gustaf Adolf Reuterholm i 
utbyte mot tystnadslöfte, och att hon bad Karl att lova henne detsamma.171 
Uppenbarligen misstänkte kungen hertig Karl för att planera ett kuppförsök. I oktober 
1788 mottog Charlotta ett brev, där kungen enligt henne satte tilltro till de rykten som 
spreds ut om hertig Karl, och placerade sin maka, son och syster under hennes beskydd 
”i vilken ställning hon än skulle komma att inta”.172   
   Charlottas aktiviteter gjorde att hon själv anklagades för att bedriva spioneri, en 
incident som också inkluderar en kvinnlig utländsk agent.   
   Under svensk-ryska kriget hamnade Charlotta i konflikt med Adolf Fredrik Munck, 
Gustaf Mauritz Armfelt och Erik Ruuth, som hon beskriver som kungens då främsta 
rådgivare. Den svenska flottan låg i juli 1789 för ankar i Karlskrona under bland annat 
hertig Karls befäl, och var förhindrad att avsegla på grund av dess dåliga tillstånd och en 
epidemi hos besättningen. Denna orsak hade inte gått att hemlighålla för de utländska 
ambassadörerna i Stockholm, och Munck utpekade Charlotta som ansvarig för spioneri 
genom att ha utelämnat dessa militära krigshemligheter till sin personliga vän, den 
franska ambassadörens dotter Camille du Bois de la Motte, som i sin tur ska ha 
informerat de diplomatiska kårerna. Munck, som vid samma tidpunkt reste till hertigen i 
Karlskrona, meddelade denna misstanke till både kungen och hertig Karl, enligt 
Charlotta för att misskreditera henne och skada hennes ställning.  
   Charlotta fick reda på Muncks anklagelse genom sina egna kontakter, det vill säga 
spioner, och förvarnade Karl om anklagelsen innan Munck hann göra det, men var rädd 
för att det bara skulle öka kungens ovilja, som hon beskriver som allt större sedan 
riksdagen.173 Efter Muncks återkomst från Karlskrona anklagade han Charlotta för att 
fungera som Karls spion genom att hålla honom uppdaterad om allt som hände i 
Stockholm, men också för att i huvudstaden vidarebefordra allt denne talade om för 
henne om tillståndet i Karlskrona. Av bifogade brev framgår att Carl Göran Bonde 
informerade henne om flottans tillstånd och bad henne att inte föra saken vidare.174  
    
Misstänkt spionverksamhet av kvinnliga agenter för främmande makt, det vill säga 
utlandet, förekommer i flera varianter. Det fanns ett medvetande om att svenskar kunde 
anlitas som informatörer av utlandet.  
   Gustav III:s sanktioner mot friherrinnan Jeanna von Lantingshausen, som tillsammans 
med en rad andra kvinnor hade demonstrerat sin opposition mot förenings- och 
säkerhetsakten av år 1789, gav upphov till rykten. Orsaken till sanktionerna var inte 
kända av allmänheten, och rykten uppkom därför om att von Lantingshausen hade ägnat 
sig åt underrättelseverksamhet. Enligt Sofia Albertina gick rykten bland tjänstefolk om 
att von Lantingshausen hade underhållit en brevväxling med rikets fiender och 
spionerat för Rysslands räkning, och hon fick därför öknamnet ”svensk ryss”. Enligt 
Sofia Albertina var dessa rykten utplanterade av polismästare Nils Henric Lilliensparre, 
och kungen fick därför bland allmänheten rykte om sig att visa mildhet, eftersom de 
sanktioner han visade von Lantingshausen ansågs för milda för en rysk spion.175 
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   Ett annat exempel på hur utländsk makt kunde anlita inhemska agenter nämns i en 
beskrivning av Ulrica Eleonora Rålamb. Rålamb, som var gift med friherre Claes Rålamb, 
beskrivs som en populär och ledande medlem av den dåvarande societeten i Stockholm. 
Hon umgicks bland annat med den franske greve Francois-Emmanuel Guignard de Saint 
Priest, som allmänt misstänktes för att vara rysk agent, och var enligt Charlotta 
uppvaktad av greve Carl Mörner af Tuna, som ryktades vara hennes älskare. Enligt 
Charlotta anförtrodde Mörner, som hade en förtrolig ställning vid hovet och var väl 
informerad om statens affärer, känsliga uppgifter till Rålamb, som hon i sin tur lämnade 
vidare till de Saint Priest, som vidarebefordrade dem till Katarina den storas favorit 
Platon Zubov i Ryssland.176 
   Också utländska spioner anlitade av utländsk makt förekommer, förutom den tidigare 
nämnda Camille du Bois de la Motte. I maj 1792 cirkulerade varningar i brev till 
privatpersoner i Sverige om att Frankrikes kommande sändebud till Sverige, Raymond 
de Verninac Saint Maur, skulle vara jakobin. Ett sådant varningsbrev skickades till 
Charlotta själv från hennes privata vän i Frankrike, Camille du Bois de la Motte, på 
uppdrag av Frankrikes drottning Marie Antoinette.177  
   Verninac utmålades som en jakobinsk spion, som med obegränsade resurser hade 
kommit för att värva anhängare bland ”småfolket” i Sverige; även hans maka och hennes 
två ”utmärkt vackra” kammarjungfrur utmålades som spioner med uppdrag att med alla 
medel värva anhängare för revolutionen.178 Det är uppenbart att man här antyder att 
Verninac skulle komma att använda sig av mutor och hans hustru och två 
kammarjungfrur av sin sexualitet.  
   I juli 1794 portförbjöds den franska grevinnan Constance Wilhelmine de Saint Priest 
och hennes make greve Francois-Emmanuel Guignard de Saint Priest från det svenska 
hovet på Drottningholms slott med hänvisning till att de misstänktes för att vara farliga 
spioner i rysk tjänst.179  
   En till namnet okänd svensk adelskvinna bosatt i det då ryska Livland ska i mars 1795 
ha färdats från Livland till Sverige för att göra anspråk på ett arv som tillfallit henne. För 
att undvika att trakasseras, förklädde hon sig till man under resan och ansökte om pass 
under denna falska manliga identitet. En rapport gick då till Sverige om hennes avresa. 
Det är oklart om det var den svenska ambassaden som sände denna varning.  
   Vid hennes ankomst till Sverige blev hon kvarhållen, visiterad och tvingad att utelämna 
alla medförda baket och brev. Då hon nekade till att ha medfört brev ska hon ha 
fängslats. I fängelset insjuknade hon, och bad då att få en präst sänd till sig. Då detta 
beviljades, anförtrodde hon prästen att hon hade ett brev från den landsförvisade 
konspiratören Gustaf Mauritz Armfelt till dennes fängslade medbrottsling Magdalena 
Rudenschöld gömd i sin ena känga. Hon hade gått med på att föra med sig brevet sedan 
hon läst det och övertygat sig om att det endast innehöll en bön om förlåtelse. Kvinnan 
avled strax därpå. Prästen lämnade brevet till regeringen, vilket gjorde historien 
känd.180 Charlotta beskriver incidenten som en berättelse som då cirkulerade och var 
inte säker på om den var sann.  
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2.3.1 Analys och sammanfattning: Spioner 
 
Dagboken nämner kvinnliga spioner i snart sagt alla variationer: amatörer och 
professionella; inhemska kvinnor som spionerar för inhemsk makt; inhemska kvinnor 
som spionerar för utländsk makt; utländska kvinnor som spionerar för inhemsk makt, 
och utländska agenter som sänds till Sverige på uppdrag.  
   Spionerna nämns öppet av Charlotta, som tycks se dem som en naturlig del av hovlivet, 
och som utan omsvep nämner i ett brev till hertig Karl att hon själv använder sig av 
sådana.  En del exempel är uppenbart fabricerade, men de ger alla exempel på samtiden 
var medveten om de olika formerna av agentverksamhet, dess motivation och metod.  
 
Dagboken ger intryck av att spioneri var vanligt och uppfattades som en naturlig faktor 
som de flesta tog hänsyn till i det politiska livet.     
   Svenska myndigheter troddes kunde anlita spioner som informatörer. Charlotta 
nämner att kungen hade spioner överallt, av alla samhällsklasser. Bland dem kan 
nämnas Michelle Elisabeth d’Ivry, som uppenbarligen hade placerats i änkedrottningens 
hushåll som monarkens agent.     
   Man visste att svenska kvinnor kunde värvas till spioner av utlandet. Misstankarna 
mot Jeanna von Lantingshausen, som framstår som ett rykte som planterats ut som 
desinformation för att framställa sanktionerna mot henne i bättre ljus inför allmänheten, 
tydliggör detta, och de uppfattades uppenbarligen som trovärdiga. En annan sådan 
kvinna var Ulrica Eleonora Rålamb, som misstänktes för att samla information från en 
insatt svensk och därefter föra den vidare till en misstänkt rysk agent.  
   Man var medveten om att utländska kvinnor i Sverige kunde fungera som spioner för 
utländsk makt. Constance de Saint-Priest var misstänkt för att med sin make fungera 
som Rysslands spioner i Sverige, misstankar som var starka nog för att få dem förvisade 
från hovet. Den franska ambassadörens dotter, Camille du Bois de la Motte, utpekades 
även hon som spion för sitt hemland Frankrike. Att ambassadörer och deras anhöriga 
uppfattades som potentiella spioner visar också de rykten som spreds ut inför 
ankomsten av den franska ambassadören Verninanc, som inte enbart gällde honom själv 
utan också hans maka och dennas kammarjungfrur.  
   Slutligen behövde spioner heller inte vara anställda av vare sig den svenska staten 
eller utländsk makt: även privatpersoner kunde samla och föra vidare känslig 
information för politiska syften, både för egen del, och så som ”kontakter” åt privata 
politiska aktörer.  
   Charlotta motsätter sig uttryckligen att få Antoinette Cederström placerad i sitt hushåll 
för att hon betraktade denna som en potentiell spion, och det första intrycket är att hon 
menade att Cederström skulle spionera åt sin bror, som var kungens gunstling, även om 
saken inte tydlige framgår och det också kan ha syftat på spioneri för monarkens egen 
räkning. Även Magdalena Rudenschöld nämns som en privatpersons, Gustaf Mauritz 
Armfelts, spion.  
   Charlotta själv bedriver en rad olika former av spioneri. Hon fungerar som spion åt 
hertig Karl då hon samlar information som hon sedan meddelar honom för politiska 
syften; hon fungerar, medvetet eller omedvetet, som kontakt åt en utländsk spion då hon 
för vidare information till Camille de la Bois de la Motte; hon sänder ut sina egna kurirer 
och spioner på uppdrag att samla information åt henne, och hon försöker sända sin 
spion Carl Göran Bonde till hertig Karl i Finland. 
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   En spions bevekelsegrunder anges både som ekonomiska och som idealistiska, och 
utifrån detta tycks agenterna också kunna delas in i kategorin professionella agenter och 
amatörer.  
   Som en rent professionell spion kan Michelle Elisabeth d’Ivry räknas. Hon placerades i 
en tjänst i Lovisa Ulrikas hushåll för att samla information, och utifrån vad det verkar 
vidarebefordrade hon regelbundna rapporter i utbyte mot ekonomisk kompensation. Ett 
annat exempel är Constance de Saint Priest, som tillsammans med sin make bedrev 
underrättelseverksamhet för Ryssland, eftersom de var beroende av ett ryskt underhåll. 
I ett brev till hertig Karl 1788 nämner Charlotta förekomsten av en lista på ryska spioner 
som cirkulerar i Stockholm, och hon beskriver dem som personer som ”tar emot pengar 
från Ryssland”.  
   Bland amatörerna, som bedrev spioneri av andra orsaker än de monetära, kan nämnas 
Camille du Bois de la Motte, som ger intryck av att utöva patriotiskt och politiskt 
motiverad agentverksamhet. Charlotta själv bedriver en politiskt idealistisk 
agentverksamhet på hög nivå då hon själv och hennes kontakter samlade och spred 
information för sina egna politiska ändamål. Magdalena Rudenshöld räknas också till 
denna kategori.   
 
Agenternas metoder för insamling av information framgår inte lika tydligt, men kan 
ändå urskiljas i viss mån. Det framgår av misstankarna mot von Lantingshausen hur 
enbart en korrespondens med Ryssland kunde tas för spioneri, och att spioner sände 
information visa korrespondens och skrivna meddelanden.  
   Historien om den icke identifierade kvinnan från Livland illustrerar flera 
föreställningar kring en kvinnlig spions, eller i varje fall kurirs metoder. Genom att 
befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt anlitades hon för att vidarebefordra politiskt 
känslig information. Hon dolde brevet i sina kläder, klädde ut sig till man och färdades 
under ett falskt pass.     
    Att kvinnliga agenter använde eller troddes använda sig av sin sexualitet ansågs 
uppenbarligen förekomma då det antyds i fallet om Verninancs hustru och 
kammarjungfrur och möjligen, i viss mån, ifråga om Rålamb.  
   Utifrån vad som nämns i materialet var det dock varken den enda eller ens den 
vanligaste metoden. En agent kan ha värvats för att hon redan befann sig i en gynnsam 
situation för att samla information, så som du Bois de la Motte, von Lantigshausen, de 
Saint Priest eller Rålamb. Andra kan ha placerats i en sådan position av uppdragsgivare, 
så som Cederström eller d’Ivry. d’Ivrys karriär är ett illustrativt exempel på hur en 
hemlig agent placeras i en tjänst med uppdrag att fungera som just informatör åt en 
arbetsgivare. De utnyttjade då sin position för att vinna förtroendet från inflytelserika 
personer. d’Ivry hade uppdraget att spionera på en kvinna, och hon gjorde det utifrån en 
tjänst i dennas hushåll, sedan hon hade vunnit dennas förtroende. Camille du Bois de la 
Motte utnyttjade på samma sätt den plats i societeten i tillträde till hovet hennes 
ställning som ambassadörsdotter till att inleda en vänskapsrelation med kungens 
svägerska, genom vilken hon ska ha fått veta krigshemligheter.         
   Charlotta själv talar politik med politiskt insatta människor för att samla och 
sammansätta information, rykten och politiskt agerande, och blir också själv utfrågad 
om hur hon skulle agera i politiska scenarion, och hon skriver uttryckligen att hon gör 
det för att informera sig.     
   Hon anlitar spioner som medvetat samlar och meddelar henne information, hon 
skaffar sig genom sina kontakter tillgång till att se dokument och brev innan de sänds 
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iväg till sin avsändare och kopierar dem, och hon för vidare denna information till andra 
per korrespondens via sina egna kurirer.   
 
2.4 Oppositionella  
 
Politisk opposition brukar beskrivas som nödvändig för en demokrati, där den har 
uppgiften att analysera, kritisera och bedriva opinion mot en sittande regering.  
   Som oppositionella definierar jag här kvinnor som påverkade opinionen genom att  
framföra och demonstrera sin kritik mot den sittande makthavaren. I dagboken finns 
exempel på kvinnor som intar en aktiv oppositionsroll genom att bedriva 
opinionsbildning och demonstrera sin kritik mot den rådande politiken.  
 
Att kvinnors politiska opposition var något en makthavare kunde ta på allvar framgår av 
dagboken.  
   Charlotta uppger under ständernas sammanträde i februari 1789 att kungen lätt 
fattade misstankar om politisk opposition. När hon under en supé förklarade sig önska 
fred, angreps hon av Gustav III, som krävde att få veta om hon tillhörde oppositionen, 
förlöjligade kvinnors krigsmotstånd och förklarade att han vägrade sluta fred om den 
inte blev ”ärofull”. Hon uppgav i dagboken att hon från säker källa visste att Ryssland 
var villig att sluta fred med Sverige genom Frankrike.181  
   En kvinnas politiska ställningstagande kunde uppenbarligen också tas på allvar nog att 
bestraffas även om hon inte hade begått ett brott.  
   I samband med att Gustaf Mauritz Armfelt, under sin vistelse i Italien, dömdes till 
döden i Sverige i sin frånvaro och därmed tvingades till exil, hade hans maka, Hedvig 
Ulrika De la Gardie, fått en reskassa skickad till sig av regenten, hertig Karl, för att kunna 
ta sig hem till Sverige. Hon tackade inte för denna, något som förnärmade regenten. Kort 
därpå publicerades en artikel i Leyden i Nederländerna, där hon offentligt förnekade att 
hon skulle ha mottagit en reskassa av Sveriges regent, och att hon heller inte hade bett 
om att få någon. När hon strax därpå förklarade sin avsikt att återvända till Sverige för 
att ordna sina affärer, lät regenten meddela henne att hon borde kvarstanna utomlands 
och istället utnämna ett ombud som kunde sköta hennes affärer i Sverige.182  
   Kungen var uppenbarligen medveten om att kvinnor kunde demonstrera genom en 
form av social bojkott. Under ett samtal med Ulla von Höpken om huruvida det vore 
klokt att sammankalla en riksdag under hösten 1788, uttalade han sig på ett sätt som 
kan tyda på att han hade tidigare erfarenhet av sådan aktivitet från hovdamerna. 
Kungen hade då svarat att damer alltid var missnöjda och att de ibland kunde 
demonstrera sitt missnöje genom att vägra spela med eller dansa vid hans 
tillställningar.183 Denna typ av demonstration från kvinnor vid hovet och societeten 
skulle också komma att användas under den stora konflikten mellan kungen och adeln 
under riksdagen 1789, och den incidenten kan sägas utgöra det mest markanta 
exemplet på öppen kvinnlig politisk opposition från dagboken.   
 
Under riksdagen 1789 hamnade Gustav III i konflikt med adelsståndet, som motsatte sig 
det svensk-ryska kriget 1788-90 och den reform i styrelseskicket som kallades 
förenings- och säkerhetsakten. Många representanter för den adliga oppositionen blev i 
samband med riksdagen arresterade av kungen för sin opposition.  
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   Den här situationen blev orsak till politiska demonstrationer till sympati för 
oppositionen och kritik av monarken från kvinnliga medlemmar av adeln och 
kungahuset. För att demonstrera sin åsikt använde de sig av sociala umgängesregler och 
markeringar.  
   Redan kort efter arresteringarna av medlemmarna av oppositionen, förbjöds flera 
kvinnor att avlägga besök hos de anhöriga till de arresterade: Charlotta förvägrades 
själv tillstånd att få besöka Hedvig Katarina De la Gardie, gift med den arresterade greve 
Fredrik Axel von Fersen. Efter detta iscensattes en form av närmast allmän 
demonstration av de kvinnliga medlemmarna av societeten, som offentligt 
demonstrerade sitt stöd för den arresterade oppositionen genom att vägra delta i 
kungens representativa sällskapsliv.  
   Charlotta skriver uttryckligen att hon och Sofia Albertina vägrade att visa sig offentligt 
som en politisk demonstration.184 Deras exempel följdes sedan av många kvinnliga 
medlemmar av societeten. Eftersom monarkin representerades av ett könsblandat 
sällskapsliv, innebar kvinnornas bojkott en form av strejk som skadade den offentliga 
bilden av monarkin.  
   I mars 1789 noterar till exempel Charlotta att kungen inte längre höll cercle vid hovet, 
eftersom han var medveten om att inga kvinnor skulle delta vid dem. Ett annat exempel 
var att de offentliga balerna på Börsen, som också var en del av hovets offentliga 
representation, hade fått ställas in därför att inte tillräckligt många kvinnor som 
presenterats vid hovet hade infunnit sig för att det skulle vara möjligt för medlemmarna 
av kungahuset att dansa.185  
   Demonstrationen uppmärksammades och nådde fram med sitt budskap: de kvinnor 
som deltog i den fick enligt uppgift ”vackra verser” riktade till sig i de anonyma 
smädeskrifter och nidvisor som kritiserade kungen vid denna tid.186 
   Den 29 mars 1789 hölls tronföljarens examenshögtid. Charlotta och Sofia Albertina 
blev inte inbjudna till högtiden, något Charlotta tolkade som ett sätt för kungen att visa 
sitt missnöje över deras sätt att markera stöd för den politiska oppositionen genom sin 
vägran att utföra sina representativa uppgifter. Charlotta uppger att kungen var väl 
medveten om hennes och Sofia Albertinas politiska markering och ofta visade sig 
ohövlig mot dem. Hon bedömde i gengäld att allmänheten visade henne sitt gillande och 
stöd av samma orsak: ett exempel var då hon under en sjukdom vid samma tid mottog 
formella förfrågningar om sin hälsa även från personer hon normalt inte hade något 
med att göra.187 
   Charlotta bedömde att även drottning Sofia Magdalena delade hennes uppfattning om 
förenings- och säkerhetsakten. Sofia Magdalena ska ha berömt adelsståndets agerande 
inför henne och förfrågat sig om olika häktade. Hon ska också ha beklagat sig över att 
Karl Adam Wacthmeister hade avgått från sin post som kronprinsens guvernör.188 
Charlotta uppgav att Sofia Magdalena visade de oppositionella fängslade sitt stöd under 
hela affären kring förenings- och säkerhetsakten.189   
   Under konflikten kring förenings- och säkerhetsakten upptäckte kungen att 
tronföljaren, som på hans order skulle hållas okunnig om samtida politik och endast 
informeras om sådana frågor av honom själv, redan kände till en del frågor som kungen 
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hade velat informera honom om själv. En av kronprinsens kavaljerer, Erik Gustav Boije, 
föreslog att det var drottningens hovdamer som hade talat med kronprinsen om ämnet 
under hans besök hos sin mor.  
   Kungen ska ha blivit mycket upprörd och bett guvernören Nils Filip Gyldenstolpe att 
tala om saken med drottningen och be henne uppmana sina hovdamer att inte tala om 
politik med kronprinsen. Gyldenstolpe överlät denna uppgift till Boye, som ska ha 
framställt den som en befallning snarare än en anmodan. Detta orsakade ett uppträde 
från drottningen, vars indignation inte förminskades då Gyldenstolpe därefter själv 
försökte upprepa kungens begäran. Hela affären orsakade slutligen ett sådant häftigt 
gräl mellan kungaparet att kungen enligt Charlotta mer eller mindre tvingades be 
drottningen om ursäkt. Sofia Magdalena var bland annat kritisk mot att kronprinsens 
förre guvernör Wachtmeister hade avgått av politiska skäl.190 
   Charlotta uppger att kungen var väl medveten om demonstrationen och upprörd över 
den. Hon beskriver hur han vid flera tillfällen markerade sin ilska över adelsdamernas 
oppositionella agerande genom att göra dem till föremål för pikar och verbala 
trakasserier under supéerna, och hon nämner flera exempel.  
   Vid ett tillfälle kritiserade kungen sin syster Sofia Albertina genom att göra en 
jämförelse mellan henne och den tysk-romerske kejsaren Josef II:s syster, Maria 
Kristina, som var sin brors generalguvernör i de Österrikiska Nederländerna. Under en 
diskussion om den då pågående resningen i de Österrikiska Nederländerna, beskrev han 
hur dess generalguvernör, Maria Kristina av Österrike, hade evakuerat Bryssel, trots att 
hennes personliga popularitet gjorde det ofarligt för henne att stanna, därför att hon 
inte ville skapa intrycket att hon tillhörde oppositionen mot sin bror. Han riktade sig 
under detta samtal mot sin syster då han sade att inte alla prinsessor tyckte att det var 
lämpligt att ta ställning mot sin bror.191  
   I ett brev från Sofia Albertina till Caroline Ehrencrona nämner den förra ett samtal 
mellan kungen och den benådade Fredrik Horn, som antyder vilken vikt kungen fäste 
vid kvinnornas demonstration. När Horn bad om nåd för sina olyckskamrater Ludvig 
Adolf Stierneld och Lorentz Peter Almfelt, ska kungen ha nekat detta med orden: ”så 
länge de sköna damerna behaga intrigera och politisera och trakassera mig, så vågar jag 
icke släppa ut dem.”192 
 
Bland de kvinnor som deltog i demonstrationen av social bojkott mot kungen som stöd 
för oppositionen mot förenings- och säkerhetsakten, nämns tre kvinnor utanför 
kungahuset som de ledande: Eleonora Vilhelmina De Geer, Ulrika Katarina Brahe och 
Johanna ”Jeanna” von Lantingshausen som de ledande. Dessa tre demonstrerade sin 
åsikt genom att bojkotta alla tillställningar som ägde rum i kungens närvaro, samtidigt 
som de däremot fortsatte att avlägga besök hos Charlotta och Sofia Albertina, som var 
kända för sitt stöd för oppositionen.  
   Kungen ska ha varit särskilt missnöjd över Jeanna von Lantingshausens opposition, 
eftersom han enligt Charlotta tidigare hade haft en vänskapsrelation med henne.  
   I januari 1790 utfärdade kungen ett informellt förbud för von Lantingshausen att 
vistas på något ställe där hon kunde förväntas komma i kontakt med honom, så som på 
teatern eller Börsen. Hon svarade att hon tänkte fortsätta att visa sig överallt där hon 
hade betalat inträde, såvida hon inte mottog ett formellt och officiellt förbud. Enligt 
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Charlotta var det tack vare Armfelts inflytande som kungen denna gång avstod från att 
utfärda ett sådant.193 
   I februari mottog von Lantingshausen verkligen ett formellt förbud. Den 2 februari 
1790 skulle en bal hållas hos Charlotta, dit von Lantingshausen var inbjuden och hade 
planerat att infinna sig. På morgonen samma dag sände kungen polismästare Nils Henric 
Lilliensparre till von Lantingshausen. Han medförde ett formellt brev med kungens 
officiella signatur, där Jeanna von Lantingshausen förbjöds att visa sig på kungliga 
slottet eller på någon annan plats där hon kunde komma i kontakt med någon medlem 
av kungahuset. Motivet angavs vara att hon hade försummat att infinna sig på kungens 
cercle trots att hon (i egenskap av före detta hovfröken) tillhörde drottningens hov, 
samt kungens missnöje över hennes oförsiktiga yttranden.194 
   Jeanna von Lantingshausen bad först polismästaren att läsa upp kungens order. Sedan 
han hade gjort detta, förklarade hon att ordern inte var tillräckligt detaljerad för henne, 
och bad honom att återkomma. Då han återvände, tvingades han på hennes uppmaning 
att läsa upp ordern för henne i närvaro av hennes gäster, däribland oppositionsledaren 
greve Fredrik Axel von Fersen.195 Genom denna befallning var hon i praktiken 
portförbjuden på en rad offentliga platser där medlemmarna av kungahuset brukade 
infinna sig, så som till exempel teatern, operan och de offentliga parkerna.  
   Händelsen väckte stor uppmärksamhet och orsakade en skandal. Man kritiserade 
också att befallningen hade framförts av polismästaren, därför att denne annars hade till 
uppgift att arrestera prostituerade. Enligt Sofia Albertina gick rykten bland tjänstefolket 
om att von Lantingshausen hade spionerat för Ryssland och att det var detta som hade 
orsakat bestraffningen. Hon uppger att dessa rykten, som gjorde att kungen berömdes 
för sin mildhet mot von Lantingshausen, hade planterats ut av polismästare 
Lilliensparre.196 
 
Den 4 februari skrev Charlotta till kungen och bad om tillstånd att få fortsätta träffa von 
Lantingshausen i hemlighet, uteslutande av rent emotionella skäl.197 
   I sitt svar beskrev kungen hur han först hade varnat Jeanna von Lantingshausen, 
eftersom han var medveten om hennes vänskap med Charlotta och hade hoppats att hon 
skulle bättra sig med hänsyn till denna. Han förebrådde sedan Charlotta för att hon 
skulle ha kunnat utöva inflytande över von Lantingshausen om hon hade velat, och 
fortsatte sedan med att anklaga henne för att leda en politisk oppositionsgrupp mot 
honom. Han gav Charlotta ansvaret för att ha uppmuntrat societetens kvinnor att ”bilda 
liksom en egen öfver alla andra stående kår och att genom sin tjusningskraft och sina 
behag med envåldsmakt härska över allas åsikter och intressen”.198 Han förklarade att 
hon, om hon hade hyst samma politiska åsikt som sin make, hade kunnat utöva 
inflytande över societeten och avvärja den opposition som rådde mot honom där och 
som nu hade stört sällskapslivet.199 Han fortsatte med att dessa i stället hade trott sig ha 
hennes stöd och därmed störtat sig själv i olycka, och poängterade att han var fast 
besluten att krossa alla oppositionella, oavsett kön.200 Han avslutade med rådet att 
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aldrig mer vända sig till honom i frågan, att inte umgås med oppositionella för att inte 
själv misstänkas vara det, och att aldrig offentligt uttala klander mot honom.201  
   I september 1790 uppger Charlotta att kungen ville ”försona sig med societeten”, och 
att han sedan dess hade visat sig vänligare mot henne och Sofia Albertina.202  
   Sedan sanktionen mot Jeanna von Lantingshausen, hade inga fler av de kvinnor, som 
deltagit i demonstrationen till stöd för de arresterade genom att besöka prinsessorna 
samtidigt som de bojkottade kungens hovliv, utsatts för några kraftåtgärder. I oktober 
beskriver Charlotta ändå en incident när kungen med avsikt provocerade Sofia Albertina 
till ”konvulsioner” genom sexuella skämt vid en middag på Drottningholm.203  
   I december uppger Charlotta att kungens försök att försona sig med adeln fortfarande 
var lönlöst.204 I maj 1791 uppges kungen ha betalat Sofia Albertinas skulder och utökat 
hennes underhåll mot villkor att hon inte lämnade landet för att besöka sitt stift 
Quedlinburg i Tyskland, där hon hade lagstiftande makt. Sofia Albertina själv uppger att 
hon var rädd för att orsaken till att hon hade beviljats medel var för att åstadkomma en 
spricka mellan henne och prins Fredrik, som själv blev missnöjd över att inte ha fått en 
motsvarande ökning.205  
   Kungen försonades slutligen med Jeanna von Lantingshausen på sin dödsbädd i mars 
1792. Hon skrev då det brev ”han länge önskat motta”, varpå han på hennes makes 
framställning svarade att han ville se dem vid hovet så snart han hade tillfrisknat.206  
   Jeanna von Lantingshausens förvisning upphävdes av hertig Karl i maj samma år.207 
 
2.4.1 Analys och sammanfattning: Oppositionella 
 
Kvinnors möjlighet att föra en öppen oppositionspolitik, agitera, demonstrera och 
bedriva opinion mot politik de var kritiska till, förekommer i dagboken, även om 
exemplen inte är många.  
   Av materialet framgår det att kvinnor förutsattes ha politiska åsikter och delta i den 
politiska debatten. Inför riksdagen 1789 angreps Charlotta av Gustav III, som anklagade 
henne för att tillhöra den pacifistiska oppositionen. De antogs också kunna agera i 
enlighet med sina politiska sympatier. När Hedvig Ulrika De la Gardie offentligt 
förnekade att hon hade fått en reskassa av regenten och heller inte hade bett om någon, 
tycks det ha uppfattats som ett politiskt ställningstagande mot regenten och hans 
regering. Det kan noteras att hon alltså inte initialt förutsattes dela sin makes opposition 
och därmed betraktades som en enskild person, något som möjligen bidrog till att 
hennes demonstrativa publika ställningstagande också uppfattades som värre.  
   Det ges exempel på vilka metoder kvinnor kunde använda sig av för att demonstrera 
politiskt och ge utryck för kritik och opposition. Gustav III hade uppenbarligen 
erfarenhet av en typ av social bojkott av kvinnor vid hovet. I sitt samtal med Ulla von 
Höpken inför riksdagen nämnde han att han visste att kvinnor kunde demonstrera sitt 
missnöje genom att vägra delta i hans sociala aktiviteter, och genom sammanhanget 
framgår det att missnöjet också kunde gälla politiska frågor.  
   En sådan form av politisk demonstration bör inte betraktas som obetydlig eller 
verkningslös. Det dåtida politiska systemet, den absoluta monarkin, skapade sin 
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propaganda genom sin representation, och denna bestod av just sällskapslivet vid hovet 
och societeten. Denna representation var tvåkönad, och att hälften av deltagarna 
bojkottade den gjorde att den inte kunde fungera, och skadade alltså den offentliga 
presentationen av det politiska systemet.  
   Den här demonstrationsmetoden illustreras också av den incident som upptar mest 
plats i dagboken som exempel på kvinnligt öppet oppositionsarbete, och som också 
beskrivs detaljerat: när de kvinnliga medlemmarna av adeln iscensatte en 
demonstration mot Gustav III genom att vägra delta i det representativa hovlivet. Adeln 
hade hamnat i oppositionen med Gustav III under riksdagen 1789. De motsatte sig det 
svensk-ryska kriget genom sina representanter i riksdagen, men monarken kunde med 
stöd av de övriga stånden genomdriva stöd för kriget och en konstitutionsreform kallad 
Förenings- och säkerhetsakten. I samband med detta arresterades många av adelns 
ledamöter.  
   De kvinnliga medlemmarna av adeln iscensatte som svar vad som kan kallas en social 
bojkott eller en strejk av det representativa hov- och sällskapslivet. Det hela tycks ha 
börjat då kungen förbjöd flera kvinnor att avlägga besök hos de anhöriga kvinnorna till 
medlemmarna av den arresterade oppositionen. Orsaken till förbjudet tycks ha varit att 
dessa ceremoniella besök uppfattades som ett sätt att visa stöd. Det var inte personliga 
besök utan offentliga ritualer som ingick i representationen. Betydelsen av dessa rituella 
besök återkommer nedan.  
   Charlotta och Sofia Albertina reagerade genom att vägra att ”visa sig offentligt”. 
Formuleringen antyder precis vad det handlade om: de utförde en bojkott av hovlivet 
och en strejk av den offentliga representativa roll de utförde för monarkin. De utförde 
därmed en bojkott mot monarken och en demonstration mot hans politik. Det var deras 
medvetna syfte, och det var också så det uppfattades.  
   Deras exempel följdes av kvinnorna inom adeln, och Charlotta och Sofia Albertina kan 
alltså uppfattas som ledarna i denna demonstration. Som sådana symboliserade de 
också den sak de markerade mot: en protest mot förenings- och säkerhetsakten, och 
stöd för dess opposition. Kvinnorna som följde dem markerade denna åsikt genom att 
vägra besöka de mottagningar där monarken närvarade som protest, samtidigt som de 
avlade ceremoniella besök hos Charlotta och Sofia Albertina, och därmed markerade sitt 
stöd för deras ståndpunkt.  
   De kvinnor som deltog uppfattades offentligt som politiska demonstranter, och blev 
hyllade i de anonyma skrifter som cirkulerade i den offentliga debatten vid denna tid.  
   Demonstrationen orsakade skada på den offentliga representationen av monarkin, 
eftersom denna var tvåkönad och krävde deltagande även av kvinnor för att kunna 
fungera. Charlotta ger ett exempel på att den offentliga balen på Börsen, som var en del 
av monarkins offentliga bild, inte kunde utföras på grund av demonstrationsbojkotten.  
   Det framgår inte riktigt av dagboken hur länge demonstranterna bedrev denna bojkott, 
men det står klart att den fortsatte efter rättsåtgärderna mot Jeanna von 
Lantingshausen, och att kungen i december 1790 hade misslyckats i sina försök att 
försona sig med ”societeten”. Gustav III avled i mars 1792, och försonade sig på sin 
dödsbädd med Jeanna von Lantingshausen och andra som hade deltagit i 
demonstrationen, och förberedde då upphävandet av rättsåtgärderna mot henne. 
Intrycket är att demonstrationen fortsatte från riksdagen 1789 till kungens död 1792.  
 
Deras kritik kunde tas på allvar, och uppfattas som ett politiskt hot. Gustav III 
markerade sitt missnöje med dem som deltog i adelskvinnornas bojkott efter riksdagen 
1789, bland dem Charlotta och Sofia Albertina för deras ledande roll i den. Han drog vid 
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ett tillfälle en parallell mellan den tysk-romerske kejsarens syster och Sofia Albertina, 
som till skillnad från den förstnämnda inte visade lojalitet mot sin regerande bror. Det 
visar att kvinnor väntades stödja den rådande politiken, men också att deras kritik av 
den togs på allvar. Kvinnorna mottog parallellt stöd från allmänheten för samma 
demonstration, något som också visar att deras ställningstagande hade betydelse. När 
Gustav III avvisade den benådade Fredrik Horns ansökan om nåd för 
oppositionspolitikerna Ludvig Adolf Stierneld och Lorentz Peter Almfelt, hänvisade han 
också direkt till kvinnornas politiska kritik och aktivitet som orsaken till varför han 
avvisade denna begäran: ”så länge de sköna damerna behaga intrigera och politisera och 
trakassera mig, så vågar jag icke släppa ut dem.”208 
   Att kvinnors kritik kunde tas på allvar illustreras också av att de kunde utsättas för 
sanktioner och bestraffningar då de deltog i oppositionsarbete. Hedvig Ulrika De la 
Gardie bestraffades av regenten hertig Karl sedan hon uppfattades ha tagit ställning för 
sin makes opposition mot regeringen. Från att först ha uppfattats som en enskild person 
utan del i makens brott och åsikter, och därmed välkommen tillbaka till Sverige, 
uppfattades hon som delaktig i makens åsikter sedan hon offentligt tagit avstånd från 
regentens reskassa och därmed hans stöd. Hon meddelades då att hon inte längre var 
välkommen i Sverige och dömdes därmed informellt att dela makens politiskt 
motiverade landsförvisning.  
   Kungen vidtog rättsliga åtgärder mot den demonstration den sociala bojkotten mot 
förenings- och säkerhetsakten 1789 innebar. Ledarna för denna demonstration kan 
sägas ha varit Charlotta och Sofia Albertina, men trots att han uppenbarligen var 
medveten om detta faktum valde Gustav III att inte bestraffa dem direkt. I stället valde 
han ut en av de tre ledande demonstranterna utanför kungahuset: Jeanna von 
Lantingshausen.  
   Rättsåtgärden mot von Lantingshausen riktas mot just de sociala regler hon hade 
använt sig av i demonstrationen. Hon förbjöds att visa sig överallt där hon kunde 
komma i kontakt med någon medlem av kungahuset. Därmed förhindrades hon också 
att demonstrera sitt stöd eller sitt avståndstagande någon av de politiska fraktioner 
kungahusets medlemmar hade kommit att representera under konflikten kring 
förenings- och säkerhetsakten.  
   Förbudet motiverades med att hon hade försummat att infinna sig på kungens cercle 
trots att hon tillhörde drottningens hov, samt kungens missnöje över hennes oförsiktiga 
yttranden. Den första motiveringen hänvisar till hennes roll i representationen av 
monarkin, som demonstranterna strejkade mot genom sin bojkott, och den andra 
motiveringen klargör att hon blev bestraffad i egenskap av oppositionell.  
   Förbudet hade först varit informellt, men det blev sedan en offentlig och lagligt 
bindande rättsakt mot en politiskt aktiv person för politiskt oppositionsarbete, och bör 
betraktas som ett sådant. von Lantingshausen betraktade den uppenbarligen också just 
så, och insåg att den skulle uppfattas som sådan av andra. Hon säkerställde att denna 
rättsåtgärd skulle offentliggöras genom att tvinga polismästaren att läsa upp den inför 
en församling av hennes politiska sympatisörer. Detta kan i sig också ses som en politisk 
akt från von Lantingshausens sida: genom att offentliggöra att kungen hade bestraffat en 
av oppositionens sympatisörer, kunde hon skapa mer sympati för denna mot monarken.  
   Kanske förutsåg monarken detta, om Sofia Albertina hade rätt i sin förmodan att 
monarken genom polismästaren hade låtit plantera ut ryktet att bestraffningen mot von 
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Lantingshausen i själva verket hade gällt hennes aktivitet som rysk spion, ett rykte som 
förstörde hennes förtroende i allmänhetens ögon.  
   Bestraffningen av von Lantingshausen framstår som en varning till de övriga som 
deltog i bojkotten och som ett exempel på hur det skulle gå för dem om de inte avslutade 
demonstrationen mot honom. Efter denna visade sig kungen också vänligare mot 
demonstrationens ledare, Charlotta och Sofia Albertina, uppenbarligen även det som ett 
exempel inför de övriga, men denna gång för att försona sig med dem.  
   Sofia Albertina misstänkte visserligen att orsaken till varför han beviljade henne 
bidrag var för att bestraffa henne genom att åstadkomma en spricka mellan henne och 
prins Fredrik, men det framstår snarare som ett led i hans försök till försoning med 
demonstranterna genom att gynna henne, som en av dess ledare.  
 
Orsaken till monarkens fruktan för deras kritik antyds i konflikten med Sofia Magdalena 
om kronprinsen. Enligt Charlotta visade Sofia Magdalena sympati för oppositionen och 
var upprörd över att kronprinsens guvernör Hans Adam Wachtmeister hade avgått av 
politiska skäl. När kronprinsen visade sig vara informerad om politik av annan källa än 
kungen, uppstod en konflikt som uppenbarligen berodde på en fruktan för att 
hovdamerna hade påverkad honom.  
   Det antyder att kungens rädsla för kvinnornas kritik åtminstone delvis berodde på 
risken att de skulle utöva inflytande på manliga makthavares ståndpunkt och agerande.  
   Om Sofia Albertina hade rätt i sin förmodan att kungen hade utökat hennes underhåll 
för att skapa en spricka mellan henne och prins Fredrik, kan också detta tas som ett 
tecken på varför han var rädd för kvinnors kritik. I Sofia Albertinas fall gällde det här 
hennes inflytande på sin bror prins Fredrik.  
   Gustav III var väl medveten om att Charlotta stod bakom demonstrationen 1789. I det 
brev där hon ansökte om nåd för Jeanna von Lantingshausen, blottläggs mycket av 
orsaken till varför kungen tog kvinnornas kritik på allvar. Han anklagade han henne där 
direkt för att bära ansvaret för opinionen mot hans politik inom societeten, och för att 
genom sitt stöd och exempel ha blivit ledare för den oppositionsgrupp som genom sin 
demonstration hade stört det ceremoniella sällskapslivet och markerat adelns 
opposition mot monarken inför offentligheten.  
   Med sin anklagelse om att hon, om hon hade haft samma politiska övertygelse som sin 
make, hade kunnat avvärja oppositionen, tillerkänner han henne både politisk autonomi 
och politisk makt, åtminstone opinionsmässigt. Genom sitt förbud mot henne för att 
umgås med oppositionella understryker han den makt han erkänner henne ha, och på 
allvar han tog hennes och de övriga kvinnornas kritik. Han anger också skälet till detta. 
Han anklagade henne och de övriga kvinnorna för att ”bilda liksom en egen öfver alla 
andra stående kår och att genom sin tjusningskraft och sina behag med envåldsmakt 
härska över allas åsikter och intressen”. Det framstår som en tydlig farhåga för att 
kvinnorna väntades påverka opinionen och åsikterna hos de manliga aktörer som 
faktiskt hade de politiska ämbeten som behövdes för att reellt ingripa mot kungens 
politik.  
   Sammanfattningsvis framgår det att kvinnor i den kategori som skildras här kunde 
betraktas som enskilda personer, politiskt insatta och med egna synpunkter, som skilde 
sig från deras äkta makars, något som här exemplifieras av både Charlotta och Hedvig 
Ulrika De la Gardie, även om idealet tycks ha varit att de skulle stödja sina manliga 
anhörigas linje.   
   De kunde också agera för att offentligt markera sina åsikter och sin kritik av rådande 
politik. De metoder de använde var en form av offentliggörande: De la Gardie 
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offentliggjorde en markering i media, men en vanlig metod framstår som den sociala. 
Genom att använda sig av reglerna i det de ceremoniella sällskapsliv som 
representerade klassamhället och det politiska systemet utåt, kunde de demonstrera var 
deras sympatier låg och vilken politisk linje de kritiserade. En sådan offentlig 
åsiktsmarkering uppfattades av inte enbart deras egen klass utan också just offentligt 
och av allmänheten, något som framgår av de offentliga sympatiyttringarna i informell 
press under kvinnornas demonstration mot förenings- och säkerhetsakten 1789.  
   Politisk kritik från kvinnorna kunde tas på allvar även av manliga makthavare och 
uppfattas som ett allvarligt hot som kunde leda till formella bestraffningar, något som 
illustreras av både Gustav III:s behandling av Jeanna von Lantingshausen och hertig 
Karls av Hedvig Ulrika De la Gardie. Orsaken till varför kvinnors kritik och opposition 
kunde tas på sådant stort allvar, trots att kvinnor, med undantag av kvinnliga regenter, 
saknade formella maktbefogenheter under denna tid, framstår som rädslan för hur 
kvinnors opinionsarbete kunde påverka manliga makthavares agerande inom politiken.  
 
2.5 Inflytande 
 
Begreppet inflytande kan vara svårt att kategorisera. Det kan beskrivas som en informell 
medveten eller omedveten påverkan av en annan människas beslut.  
   Min definition handlar om kvinnor som hade, eller ansågs ha, ett personligt inflytande 
över makthavare som gjorde det möjligt för dem att påverka den politiska 
händelseutvecklingen.  
 
Att kvinnor ansågs kunna utöva inflytande över statens affärer uppfattades som en 
realitet i dagboken. Inför Gustav IV Adolfs kommande äktenskap antecknar Charlotta att 
både kungens och hela rikets välgång beror på att han får ett lyckligt äktenskap, och hur 
viktigt ett eventuellt gott inflytande från hans blivande brud kunde vara.209 
   Ett inflytande över kungen från drottningens sida uppfattades tydligen som något 
normalt, och Charlotta fann det värt att anmärka att Sofia Magdalena inte hade något 
sådant inflytande över Gustav III: ”Efter kronprinsens födelse tycker man, att 
drottningen borde hafva vunnit större inflytande, men så har ingalunda varit 
förhållandet.” Hon tillskriver Sofia Magdalenas brist på inflytande hennes personliga 
egenskaper, men också på kungens brist på attraktion för kvinnor, som gjorde det 
omöjligt för någon kvinna att ”få något välde” över honom.210 
   Kvinnors inflytande över makthavare uppfattades också synbarligen som en viktig 
faktor att ta hänsyn till inom politiken. I oktober 1792 nämns oron över regenten hertig 
Karls förälskelse och uppvaktning av Magdalena Rudenschöld, som var känd som 
kärlekspartner till den oppositionelle Gustaf Mauritz Armfelt. Det rådde oro för om hon 
skulle acceptera hans närmanden, eftersom alla då väntade sig att hon skulle utnyttja 
sitt inflytande för att få Armfelt återkallad och återinsatt i sin position.211 
   Att kvinnors inflytande också var välkänt och beryktat bland allmänheten, där den 
kunde bidra till en makthavares dåliga rykte, framgår av en incident i samband med den 
Armfeltska konspirationen.  
   I samband med bestraffningen av konspiratören Magdalena Rudenschöld, ska 
åskådare enligt ryktet ha ropat att hertigens mätress Charlotte Slottsberg i stället borde 
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ha stått på hennes plats. En mängd skrifter cirkulerade under den här tiden som beskrev 
Karl som en svag regent, och Slottsbergs vagn ska ha utsatts för smutskastning.212  
 
Att kvinnor öppet kunde utrycka sina politiska åsikter till makthavare och ge dem råd 
framgår av materialet. Hösten 1788 debatterades huruvida kungen borde låta 
sammankalla riksdagen för att stöd och finanser för de impopulära svensk-ryska kriget. 
Kungens personliga vän Ulla von Höpken frågade honom då öppet vid en middag om det 
inte vore bäst att undvika en konflikt genom att avstå och vidhålla läget som det var. 
Enligt Charlotta var detta inte något märkligt, eftersom von Höpken alltid vågade yttra 
sig fullkomligt uppriktigt med kungen.213     
   Kungen hade då svarat att damer alltid var missnöjda och att de ibland kunde 
demonstrera sitt missnöje genom att vägra spela med eller dansa vid hans tillställningar. 
När hon svarade att damerna gärna hade gjort detta för att avvärja den då latenta 
konflikten, svarade han att hans krigsära hotades av oppositionen och att det kanske 
skulle bli nödvändigt att krossa högadeln.214  
   Grevinnan Hedvig Eleonora von Klinckowström uppges ha stått i en sådan relation till 
monarken att hon kunde säga honom vad hon ansåg i politiska frågor och ge honom råd 
i statsangelägenheter. I januari 1782 tog von Klinckowström tog upp frågan om 
Colinisterna med kungen. Collinisterna beskrivs av Charlotta som farliga 
samhällsomstörtare. Det nämns hur de rubbar samhällsordningen, eftersom de 
samanträder om nätterna och lockar tjänstefolk att bli medlemmar och försumma sitt 
arbete. De tillät alla sina medlemmar att predika, även kvinnor, något som även det bröt 
mot samhällsordningen. De förorsakade också upplopp och gatubråk. Hedvig Elisabeth 
Charlotta utrycker sin förvåning över att Gustav III visat sig tolerant mot dem och ovillig 
att tillgripa lagen mot dem.  
   Hedvig Eleonora von Klinckowström kritiserade hans toleranslinje mot dem med 
sociala argument. Hon kritiserade deras ”samhällsvådliga grundsats att ej behöfva lyda 
andra än dem, som tillhöra deras egen sekt”, och att sekten, om den tilläts växa, kunde 
leda till en underminering av samhällsordningen och husbondes auktoritet över sina 
anställda. När Gustav III påpekade att hans politik hade religionsfrihet som princip, 
invände hon med argumentet att en sådan princip endast kunde gälla ”vanliga 
religioner” och inte samhällsomstörtande föreningar.  
   Kungen gjorde då en jämförelse med hur det hade gått för Francois I av Frankrike, som 
hade lyssnat och följt de råd han hade fått av damer i religionspolitiken: ”flera damer 
vände sig då till honom på samma sätt som ni nu gör till mig, han följde deras råd, men 
hvad inträffade? Jo, det blef en allmän sammansvärjning, som kostade honom lifvet.”215 
   Vid ett tidigare tillfälle hade von Klinckowström synbarligen inflytande på ett av 
Gustav III:s beslut under affären Munck och konflikten mellan Gustav III och Lovisa 
Ulrika i tronföljdsfrågan. I december 1779 förebrådde Charlotta kungen för att han inte 
hade försonat sig med Lovisa Ulrika efter att hon offentligt hade undertecknat intyget 
om tronföljarens äkta börd. Hedvig Eleonora von Klinckowström blandade sig då i 
samtalet och avrådde från en försoning, och enligt författaren var det von 
Klinckowström kungen lyssnade på och hennes linje han följde. Då Charlotta frågade von 
Klinckowström varför hon hade understött kungen i hans linje, svarade hon att hon 
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bedömde en försoning i rådande situation som skadlig för monarkens anseende inför 
utlandet.216 
   Ett annat tillfälle när personligt inflytande faktiskt tycks ha inverkat på en politisk 
aktörs beslut gäller prins Fredriks älskarinna Sophie Hagman.  
   Under svensk-ryska kriget 1788-90 uppkom en potentiell säkerhetsrisk då kungens 
yngre bror, prins Fredrik, demonstrativt lämnade sin militärtjänst i Finland sedan 
kungen hade vägrat att ge honom en post som befäl.217 
   Hertig Karl bad vid det här tillfället Charlotta, som var vän med hans syster Sofia 
Albertina, att i sin tur be Sofia Albertina, som stod Fredrik nära, använda sitt personliga 
inflytande över Fredrik för att lugna ned hans opposition mot kungen. Charlotta försökte 
samtidigt påverka kungen att tillmötesgå Fredriks önskan om mer ansvar.218 Hon och 
Sofia Albertina försökte gemensamt påverka Fredrik, men fann honom i ett upproriskt 
tillstånd och i princip ansluten till oppositionen.219   
   Charlotta oroade sig över att han skulle utnyttjas av oppositionen, och när han kort 
därpå också fick kontakt med den, förklarade Fredriks sambo Sophie Hagman att hans 
ilska mot kungen gjorde att hon inte kunde ta ansvar för hans agerande.220 
   Charlotta underrättade maken om sina och Sofia Albertinas ansträngningar att 
övertala Fredrik att återuppta sitt befäl i Finland, och att både hon och Sofia Albertina 
var beredda att anlita Sophie Hagman för att använda sitt inflytande över på honom.221 
När prins Fredrik i oktober erbjöd sig att återinträda i tjänst, tillskrev Charlotta detta 
Hagmans inflytande.222  
   Ytterligare ett exempel på denna typ av kedjereaktion handlar om hur Sofia Albertina 
fick sitt underhåll höjt. I maj 1791 uppges kungen ha betalat Sofia Albertinas skulder och 
utökat hennes underhåll mot villkor att hon inte lämnade landet för att besöka sitt stift 
Quedlinburg i Tyskland, där hon hade lagstiftande makt. Kungen ska ha gått med på 
detta på ansökan av sin favorit Gustaf Mauritz Armfelt. Denna ska i sin tur ha påverkats 
av sin svärmor och av sin älskarinna, Magdalena Rudenschöld, som båda tillhörde Sofia 
Albertinas hov.223 Sofia Albertina uppger att hon var rädd för att orsaken till att hon 
hade beviljats medel var för att åstadkomma en spricka mellan henne och prins Fredrik, 
som blev missnöjd över att inte ha fått en motsvarande ökning.224 
   Charlotta beskriver själv detaljerat hur inflytande kunde användas i en personlig 
relation, då hon beskriver sitt eget inflytande över hertig Karl. Hon var inte medveten 
om den Armfeltska konspirationen mot regeringen förrän Karl som regent den i 
december 1793 plötsligt gav order om arresteringen av konspiratörerna, och hon 
förklarade uttryckligen att hon vid den tidpunkten inte hade hans förtroende. Hon 
uppgav att han litade mindre på henne än före riksdagen 1789, och att han aldrig talade 
med henne om politik eller informerade henne om något.225 I februari året därpå 
meddelar Charlotta hur hennes forna bundsförvant Gustaf Adolf Reuterholm sällan talar 
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med henne om politik i förtroende, och att orsaken var för att han inte ville riskera sitt 
inflytande på Karl, med tanke på makarnas då kyliga relation.226  
   I november 1795 uppger Charlotta att hertig Karl återigen hade förtroende för 
henne,227 och i december informerade han henne om en statshemlighet: att fången 
Magdalena Rudenschöld skulle friges inför kungens myndighetsförklaring.228  
   I samband med ett försök att övertala Karl att närvara vid proklamationen av kungens 
kommande äktenskap, beskrev Charlotta vilken taktik hon använde för att få honom att 
rätta sig efter hennes linje. Hon uppgav att hon först informerade honom om sin åsikt i 
en fråga, för att sedan ge honom betänketid. När hon sedan återkom, blev resultatet 
vanligen att han, som vid detta tillfälle, delade hennes åsikt. Den här gången förklarade 
hon också för honom, att hon inte tillhörde de hustrur som ville få sin vilja fram, utan att 
det var hennes plikt att ge honom de råd som var de bästa för honom, och att hans vilja 
alltid var hennes lag.229 
 
Det fanns uppenbarligen tillfällen när en kvinna kunde utöva inflytande utanför sfären 
av personliga emotionella relationer.  
   Under svensk-ryska kriget 1788-90 gjorde spåkvinnan Ulrika Arfvidsson flera politiska 
förutsägelser om krigslyckan. Hon blev alltså konsulterad av politiska aktörer som ville 
ha råd om hur de borde bete sig under politiska skeenden, och uppenbarligen togs 
hennes rapporter på allvar.  
   Carl Göran Bonde nämnde förutsägelserna i ett brev till hertig Karl. Hon förutsade att 
ett skepp skulle brinna, vilket ansågs syfta på det skepp av amiral Harald Christiernin 
som sedan faktiskt brann; att hertigen skulle förlora två skepp; att hertigen skulle vinna 
en sjöbatalj större än den där han tog sex skepp; att storamiralen skulle inta en fästning 
på en ö, något som av Bonde tolkades som Kronstadt; att en fästning skulle intas, vilket 
av Bonde tolkades som Fredrikshamn; att hertigen skulle undgå all skada; att Katarina 
den stora skulle dö under vintern och Rysslands tronarvinge storfurst Paul tillfångatas.  
   Bonde tilläger att hon förutsagt saker om Sveriges kommande inrikespolitik som han 
inte vågade skriva ned men påminde om ett Romeo och Julia-drama, och att allt tycktes 
honom överensstämma märkligt med ”en högre auktor”. Han tillägger att hon tidigare 
förutsagt saker om general Johan Kristofer Toll, och att dennes anhängare fortsatt 
konsulterade henne.230    
   Det finns också exempel på hur en kvinna kunde få direkt inflytande över en 
statsangelägenhet tack vare personligt inflytande på en makthavare. I samband med 
redogörelsen för den nya klädförordningen mot lyxkonsumtion i januari 1794, meddelar 
Charlotta att en kvinna hade varit regeringens konsult under utformningen av 
förordningen om kvinnors klädedräkt. Den tillfrågade var rikskansler Fredrik Sparres 
maka Sigrid Charlotta Wrede af Elimä. Charlotta utdömde henne som ett våp som inte 
motsvarade kraven på klokskap och opartiskhet och som endast bidrog till att göra 
förordningen otydlig.231 
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2.5.1 Analys och sammanfattning: Inflytande 
 
Inflytande kan tyckas vara ett diffust begrepp. Inte desto mindre var det något som 
dagboken framställer som ett allmänt erkänt faktum som man tog hänsyn till inom det 
samtida politiska systemet. I ett politiskt system där de formella möjligheterna att 
påverka var begränsande, framstår något så informellt som personligt inflytande också 
som en naturlig metod att ta till för att påverka systemet.      
   Kvinnors politiska inflytande tycks normalt sett utgå från personliga relationer mellan 
kvinnan ifråga och den makthavare hon påverkar.  
   Utgångspunkten för att kunna utöva politiskt inflytande var en position som gav fysisk 
tillgång till en makthavare. Därför framstår en makthavares hustrus eller blivande 
hustrus inflytande som en potentiell möjlighet, även när man inte visste vem hon var, så 
som i fallet inför spekulationerna kring Gustav IV Adolfs äktenskap. Även Charlotte 
Slottsberg misstänktes utöva inflytande över regenten hertig Karl så som hans mätress.  
   Men tillgången till en makthavare ledde inte nödvändigtvis till något inflytande. Vad 
som var nödvändigt för att få inflytande, var att använda sig av den möjlighet den fysiska 
tillgången gav för att skaffa sig någon form av emotionell tillgång till makthavaren. 
Charlotta framhåller att den som skulle komma att gifta sig med Gustav IV Adolf hade 
möjligheten att utöva ett inflytande som gagnade riket, och antyder att detta inflytande 
kan bli politiskt. Men hon framhåller också att detta inflytande var beroende av om 
äktenskapet blev lyckligt eller inte. Därför var inflytande ingenting som automatiskt 
följde av tillgången till en makthavare. Charlotta antyder att orsaken till varför Sofia 
Magdalena misslyckades att utöva inflytande, trots att hon i egenskap av drottning 
befann sig i rätt position för att kunna skaffa sig ett sådant, var för att hon saknade de 
nödvändiga personliga egenskaperna för att utnyttja möjligheten, och för att kungen 
inte var attraherad av kvinnor.  
   Det emotionella förhållandet som oftast utgjorde förutsättningen för ett personligt 
inflytande behövde dock inte ha varit sexuellt. När hertig Karl ville övertala prins 
Fredrik att återinträda och tjänst och därmed upphöra med sin offentliga protest, bad 
han Charlotta att be Sofia Albertina, det syskon han tycks ha stått emotionellt närmast, 
att övertala honom. Trots att Charlotta förklarar att Gustav III inte var attraherad av 
kvinnor och att de därför inte kunde ”få något välde” över honom, står det klart att 
kvinnor visst kunde utöva politiskt inflytande över honom. Både Ulla von Höpken och 
Hedvig Eleonora von Klinckowström, uppges öppet kunna tala politik med honom och 
ge honom råd, och han lyssnar på och besvarar deras åsikter om ämnen som huruvida 
riksdagen bör sammankallas, successionsfrågor och religionspolitik.  
 
Den verkliga förutsättningen för politiskt inflytande var alltså någon form av emotionell 
position hos en makthavare. En makthavares känslomässiga sympatier var därför något 
man uppmärksammade som en eventuell politisk faktor. Ett exempel är den oro som 
uppkom av hertig Karls förälskelse i Magdalena Rudenschöld, som uppfattades som en 
potentiell möjlighet för henne att utöva inflytande till förmån för den politiska 
oppositionen; ett sådant inflytande troddes hon för övrigt också ha använt sig av 
tidigare, när hon sades ha övertalat sin äskare kungens gunstling Gustaf Mauritz Armfelt 
att i sin tur övertala Gustav III att betala Sofia Albertinas skulder. Prins Fredriks 
älskarinna Sophie Hagman förutsattes tydligen också kunna utöva inflytande på grund 
av deras kärleksförhållande, och därför uppgav både Charlotta och Sofia Albertina inför 
hertig Karl att de var beredda att i sista hand anlita henne som medlare.  
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   Samtiden var medveten om denna metod att agera politiskt och behandlade det som 
en faktor att ta hänsyn till i det politiska systemet och hålla sig informerad om. Därför 
uppmärksammades till exempel hertig Karls förälskelse i Magdalena Rudenschöld.      
   Metoden som används för att utnyttja ett sådant inflytande framstår som emotionell 
manipulation och psykologisk teknik, anpassad efter personligheten hos den man vill 
påverka, sedan man tack vare tillgången till makthavaren har fått lära sig hur den 
fungerar som person.  Charlotta beskriver den teknik hon själv använder för att påverka 
hertig Karl, och som hon anpassar efter vad hon bedömer som effektivt sedan hon lärt 
känna hur han som person fungerar.  
    Flera exempel förekommer på kvinnor som har eller tros ha använt sig av inflytande 
för att påverka politiska skeenden, och det framgår att de troddes kunde uträtta mycket 
med denna metod när det gäller påverkan av statsangelägenheterna. Det mest konkreta 
exemplet här är Sigrid Charlotta Wrede af Elimä, som fick direkt inflytande på 
utformningen av en lag – här överflödsordningen för kvinnors klädedräkt – när hon fick 
agera konsult åt lagstiftarna: Charlotta nämner inte varför hon tillfrågades, men påpekar 
att hon var rikskanslerns maka.  
   Charlotta framställer inflytande på en make som något positivt, åtminstone då det 
utövades av en hustru, och framställer det rentav som en plikt för en hustru att ge sin 
make råd. I ett politiskt samtal mellan Gustav III och Hedvig Eleonora von 
Klinckowström tog han upp ett exempel på en negativ konsekvens för en annan monark 
som han sade hade följt kvinnors råd i politiken, och antyder då att det var negativt att 
göra det, men medger genom detta samtidigt att det var etablerat med kvinnliga 
politiska rådgivare inom absoluta monarkier. Att döma av behandlingen av Charlotte 
Slottsberg, framgår det att allmänheten inte behövde uppfatta metoden som något 
positivt vare sig för den som utövade den, eller den som lät sig påverkas. Hertig Karl 
beskrevs som en svag regent för att han lät sig påverkas, och hans älskarinna Charlotte 
Slottsberg attackerades och ansågs förtjäna att stå vid skampålen. 
   Frågan var då om en kvinna kunde utöva informellt inflytande över en makthavare 
genom något annat än en emotionell relation. Dagboken nämner ett fall som kan passa 
in här. Ulrika Arfvidsson blev under svensk-ryska kriget uppenbarligen konsulterad för 
att förutsäga krigsutvecklingen. Carl Göran Bonde frågade henne uppenbarligen om hur 
kriget skulle utveckla sig, och han vidarebefordrade hennes svar till hertig Karl. Han 
nämner att också general Johan Kristofer Tolls anhängare gjorde detsamma, och 
uppenbarligen togs hennes förutsägelser på allvar. Det nämns inte om dessa aktörer 
rättade sig efter hennes förutsägelser i sitt agerande under kriget, men denna position 
gav henne teoretiskt möjlighet att styra krigsutvecklingen.  
   Sammanfattningsvis framställs politiskt inflytande som något naturligt och normalt, 
men också något som, i de flesta fall, är helt beroende av hur den enskilda kvinnan 
lyckas utnyttja sin tillgång till makthavaren, och därför bräckligt.  
 
2.6 Intriger 
 
En intrig kan i sammanhanget beskrivas som en hemlig plan, en ränk, en konspiration 
eller en sammansvärjning; det vill säga ett hemligt samarbete mellan en grupp individer 
med ett illegalt syfte. I detta fall syftar jag på politiska intriger.  
   Hovintriger, komplotter och kupper är klassiska ingredienser inom fiktion, och de 
förekom i verkligheten som informella metoder att agera politiskt i det monarkiska 
systemet.  
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Antydningar om misstänkta intriger förekommer då och då i dagboken. Trots drottning 
Sofia Magdalenas politiska passivitet, utgjorde hon i Charlottas ögon ändå en potentiell 
maktfaktor.  
   I juli 1788 cirkulerade ett rykte om att drottningen, som varit inblandad i en konflikt 
med kungen strax före dennes utlandsresa, var engagerad i en hemlig plan och 
upprätthöll en hemlig korrespondens med fältmarskalken och politikern greve Johan 
Kristofer Toll.232  
   Allvarligare misstankar om Sofia Magdalena återkommer vid kungens död. Gustav III 
mördades i ett attentat under en sammansvärjning 1792. I sin dagbok ger Charlotta 
stort utrymme åt det faktum att Sofia Magdalena inte visade någon sorg över makens 
död utan gav intryck av att vara nöjd över händelseutvecklingen, och att hon därmed 
drog uppmärksamhet till makarnas olyckliga relation och gav upphov till misstankar om 
att hon hade varit medveten om konspiratörernas planer på att göra henne till regent, 
och rentav inblandad i sammansvärjningen.  
  Sofia Magdalena ska enligt henne inte ha besökt maken ofta på hans dödsläger. När han 
dog ska hon inte ha visat någon sorg, och avstått från att bära sorgdräkt förutom då hon 
tog emot besök. Hon ordnade också sina affärer och organisationen av sin nya tillvaro, 
sitt nya hov, bostad och liknande, med vad som sågs som skandalös snabbhet.233  
   Enligt de planer som gjordes upp av Gustav III:s mördare, skulle enligt Charlotta genast 
ständerna sammankallas och utropa drottningen till regent för Gustav IV Adolfs 
förmyndarregering, medan hertig Karl skulle gripas och möjligen mördas, medan prins 
Fredrik skulle förvisas till sitt gods.234  
   Charlotta påpekar att Sofia Magdalena var informerad om mördarnas planer på att 
göra henne till regent, men trots detta inte dolde att hon inte hade kommit överens med 
sin make och gav intryck av att vara nöjd över att han var död.235 
  
Den kanske mest kända av de intriger som beskrivs handlar om den så kallade affären 
Munck, där tronföljarens börd ifrågasattes. Att ifrågasätta en tronarvinges börd under 
denna tid handlade i grunden om vem som hade rätt att inneha politisk makt. 
   När kung Gustav III tillkännagav drottning Sofia Magdalenas graviditet i februari 1778, 
talade änkedrottning Lovisa Ulrika om för sin andra svärdotter, Charlotta, att hon 
tvivlade på den väntade tronarvingens börd. Hon sade att hon var övertygad om att 
kungen hade övertalat drottningen att begå äktenskapsbrott och låta sig befruktas av en 
annan man, eftersom det var kungens enda möjlighet att få en tronarvinge.236 Hon 
uppmanade Charlotta att varna sin make hertig Karl, som i egenskap av kungens äldre 
son var tronarvinge fram till födelsen av kungens egna barn, att den väntade 
tronarvingen var illegitim och att Karls rättigheter som tronarvinge därmed illegalt 
hotades.237 Charlotta vägrade dock att framföra budskapet.238  
   Lovisa Ulrika talade sedan själv med Karl, och tvingade honom att förhöra den 
misstänkte barnafadern, Adolf Fredrik Munck.239 Munck talade därefter om saken för 
kungen. När Gustav III konfronterade Karl, lade denne skulden för förhöret och ryktet på 
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Lovisa Ulrika. Hela affären åstadkom en brytning mellan kungen och hans mor.240 
Kungen förberedde därefter en plan att utvisa änkedrottningen till Svenska 
Pommern.241 
   Brytningen och hotet om utvisningen gjorde att kungens syskon och svägerska 
gemensamt försökte övertala kungen att försona sig med sin mor och avstå från 
utvisningen.242 Kungen gav till slut efter för att inte riskera en brytning med syskonen. 
Han gick också med på att Charlotta skulle få försöka övertala Sofia Magdalena att 
försona sig med hans mor.243 Kungen förvarnade om att hon aldrig skulle gå med på 
saken trots att han önskade det. Innan han släppte in Charlotta till Sofia Magdalena, gick 
han in och förvarande henne och talade med henne en stund innan han släppte in 
Charlotta. Som han hade förutsagt, vägrade Sofia Magdalena att gå med på en försoning 
med Lovisa Ulrika.244  
   I utbyte mot att avstå från att utvisa Lovisa Ulrika, krävde Gustav III att denna skulle 
underteckna ett officiellt dokument där hon erkände den väntade tronarvingen som äkta 
och legitim och tog avstånd från ryktena om tronarvingens illegitimitet.245  
   I juni 1778 undertecknade änkedrottning Lovisa Ulrika det dokument där hon officiellt 
tog avstånd från sitt tvivel på monarkens väntade barn och förklarade det som äkta och 
därmed legitim tronarvinge. Deklarationen undertecknades i närvaro av kungen, hans 
tre syskon och svägerska och sex riksråd, och följdes sedan av samtliga ovannämnda 
vittnens signaturer. Handlingen deponerades sedan i riddarhusets arkiv.246 
   Vid födseln av tronarvingen i oktober 1778, skickade kungen ett brev för att 
underrätta änkedrottningen om födelsen. Hon skickade ett svar där hon meddelade att 
hon skulle komma på besök för att se barnet. Hennes svar innehöll en fras som av både 
kungen och de övriga närvarande tolkades som en ny beskyllning om barnets 
utomäktenskapliga börd. Detta ledde till att kungen sände ett meddelande som förbjöd 
henne att komma, eftersom han var rädd att hon skulle attackeras av allmänheten på 
vägen dit. Enligt dagboken, uttalades dessa hotelser med anledning av brevets innehåll, 
som på grund av den scen den förorsakade snabbt spreds ut i staden.247 
   I juli 1779 omtalade kungen med författaren att två anonyma skrifter hade uppmanat 
ständerna att, i det ena fallet, ”frälsa riket från en elak trollpackas förföljelselusta, 
eftersom kungen i sin egenskap av son var oförmögen att göra det”, och en annan, att 
ständerna borde skipa fred mellan de två drottningarna och bestraffa den elaka eller den 
skyldiga till brottslighet.248 Charlotta påpekade i december 1779 för kungen att 
dokumentet om tronföljarens börd inte borde ha upprättats, eftersom den orsakade 
större tvivel än den släckte. Kungen svarade henne då att det var drottningen som hade 
begärt att det skulle upprättas.249 
   Intriger som också hade beröring med ett eventuellt maktskifte antyds under ytan av 
den oroa som skapades när det fanns misstankar om att kungen hade drabbats av en 
kanske dödlig sjukdom. I juli 1780 beskriver Charlotta de åtgärder som utfördes när 
Stockholm nåddes av underlättelsen om att Gustav III hade insjuknat under sin 
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utlandsresa i Spa, och tillståndet ansågs vara livshotande. Drottningen skickade då på 
eget initiativ en budbärare för att ta reda på kungens hälsotillstånd, men med orden att 
vända tillbaka om han på vägen fick veta att kungen hade tillfrisknat. Lovisa Ulrika 
gjorde sig redo att avresa till Tyskland i frånvaro av positiva nyheter.  
   Överståthållaren Karl Sparre ska vid detta tillfälle ha rått den fyraåriga tronföljarens 
guvernant och hovmästarinna, Hedvig Sofia von Rosen, att föra in tronföljaren från 
Ulriksdal till staden, där han ansåg honom i säkerhet för Lovisa Ulrikas ”ränker”. von 
Rosen, som genom sin tjänst hade ansvaret för tronföljarens hov och uppfostran, hade 
inför kungens resa till fått en ”oinskränkt fullmakt” över tronföljaren under monarkens 
frånvaro.  
   Kungen tillfrisknade snabbt från sjukdomen, men hans potentiella död orsakade stor 
uppståndelse, och det framgår att det rådde oro för en kupp från änkedrottningens sida 
och fruktan för att denna skulle ta makten över en eventuell förmyndarregering om 
kungen skulle dö när hans tronarvinge var minderårig. Charlotta bekräftar denna tes när 
hon nämner att Fredrik Adolf Munck, med vilken Lovisa Ulrika hade en svår konflikt, vi 
samma tid hade ordnat för överförig av sina ekonomiska medel utomlands: ”Han kan ej 
hafva haft något annat skäl till en sådan försiktighetsåtgärd än fruktan att blifva utsatt 
för änkedrottningens hämnd, ifall hon möjligen skulle hafva fått något att göra med 
regeringsangelägenheterna”.250 
   I samband med Lovisa Ulrikas död förekom ytterligare antydningar och misstankar om 
intriger. Vid Lovisa Ulrikas död i juli 1782 var endast hennes yngre svärdotter Charlotta 
och hennes två yngsta barn, Fredrik och Sofia Albertina, var närvarande vid hennes 
dödsbädd. Efter hennes död förseglades änkedrottningens egendom och Sofia Albertina, 
som bodde hos modern, visade alla hennes lönnfack för kungens representanter.251 
   Charlotta uppger, att Fredrik och Sofia Albertina strax före moderns död samma natt 
skickade Lovisa Ulrikas hovkvartersmästare Isaac Laurent och slav Gustav Badin till 
hennes stadsresidens Fredrikshof för att tillvarata hennes privata papper. De återkom 
med en koffert med hastigt hopsamlade papper några timmar efter Lovisa Ulrikas död. 
När Charlotta påpekade att de inte hade laglig rätt att gömma undan något om Lovisa 
Ulrika skulle dö, svarade att det gjorde det på hennes order.  
   Hon upptäckte sedan att syskonen var sysselsatta med att gå igenom innehållet i 
kofferten och bränna papper, och att de blev störda och tycktes missnöjda med att bli 
upptäckta. De talade om för henne att de handlade på Lovisa Ulrikas order, och hon 
lämnade rummet med orden att hon inte ville bli inblandad.252 När de var klara sökte de 
upp henne och upprepade att de hade bränt papper på Lovisa Ulrikas order. De 
motiverade sig med att det nästan enbart hade gällt memoarer, som hon inte hade velat 
att kungen skulle se, och bad henne att vittna om saken om hon skulle bli tillfrågad. Hon 
svarade att hon skulle vittna om hon tillfrågades, och att hon skulle avstå från att nämna 
att de hade behållit några dokument i stället för att bränna dem.253 
   Charlotta blev också tillfrågad av kungen om de brända papperen, och svarade som 
avtalat att hon hade sett Fredrik och Sofia Albertina bränna papper, men nämnde 
ingenting om att de skulle ha behållit några, något uppenbarligen både hon och kungen 
misstänkte att de hade gjort.254 Det verkar som om både hon och kungen misstänkte 
Fredrik för att vilja göra bruk av eventuella känsliga dokument. På grund av detta ska 
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kungen en tid ha förlorat sitt förtroende för Charlotta och anklagat henne för att stå på 
Fredriks sida.255 
 
Den andra stora intrig som omnämns i dagboken handlar om ett regelrätt försök till 
direkt avsättning och byte av politiskt styre.  
   Under det svensk-ryska kriget rådde en stor opposition inom adelsståndet mot kriget, 
något som ledde till en öppen konflikt mellan kungen och adeln vid riksdagen 1789. 
Adeln ställde sig då också emot kungens regeringsreform om utökad kungamakt och 
försvarade 1772 års regeringsreform mot kungen. Kungens bror hertig Karl, som just då 
åtnjöt popularitet på grund av sin militärtjänst under kriget, blev då en potentiell 
symbol för oppositionen på grund av sitt öppet uttalade stöd för 1772 års 
regeringsform. Charlotta skulle komma att bli djupt inblandad i denna konflikt.  
   Hertig Karl meddelade under pågående riksdag i februari 1789 Charlotta sin avsikt att 
agera mot kungen om denne försökte förändra 1772 års regeringsform. Han tillade att 
kungen var medveten om hans opposition och hade varnat honom för sitt missnöje. 
Tillsammans förberedde de hans flykt till Finland, om kungen skulle agera mot honom, 
och kom överens om att Charlotta skulle utverka hans frigivande om han blev gripen.256  
   Utan hertigens vetskap rådgjorde hon parallellt med Gustaf Adolf Reuterholm och Carl 
Göran Bonde om situationen. Trion kom överens om att hon, i händelse av hertigens 
arrestering, först skulle be kungen att frige honom, precis som hon redan hade kommit 
överens om med Karl. Men om detta inte lyckades, skulle hon antingen klaga inför rikets 
ständer, eller också vända sig till militärens garden och utnyttja den popularitet hertigen 
fått genom sin krigstjänstgöring till att vända dem mot monarken.257  
   Under en supé hos kungen 16 februari vände sig en gäst till Charlotta och meddelade 
henne att oppositionen fruktade våldsåtgärder från kungen om de inte fick stöd av Karl. 
Charlotta framförde budskapet till hertig Karl i sällskap med Reuterholm och Bonde, och 
Karl bad då adeln att samlas kring Riddarhuset och frimurarnas hus, där han skulle möta 
upp och öppet ge dem sitt stöd.258 Kungen kallade därefter Karl till sig. När han kom 
tillbaka sade han till henne att kungen endast hade för avsikt att ge adeln en reprimand. 
Hon var inte övertygad om att kungen talade sanning, bland annat därför att han hade 
gett order om dalkarlarnas ankomst till Stockholm.  
   Vid riksdagen den 17 februari närvarade Charlotta som vanligt inkognito med Sofia 
Albertina vid ”ett fönster, som från ett angränsande rum vetter åt rikssalen”.259 De 
bevittnade därmed kungens tal mot adeln, där han framställde ett krav på att de skulle 
be lantmarskalk Charles Emil Lewenhaupt om ursäkt offentligt. Lewenhaupt ansågs vara 
ett av monarkens verktyg av adeln, som hade förolämpat honom och försvårat hans 
uppdrag. Kungen förnekade att han eftersträvade envälde och anklagade oppositionen 
för att försöka förhindra hans kamp för rikets oberoende mot Ryssland genom att 
motsätta sig kriget. Han bekräftade att han hade kallat dalkarlarna till Stockholm, även 
om han förnekade sin avsikt att använda dem mot sina politiska motståndare.260 Efter 
häftiga uppträden begav sig adeln på tillsägelse till riddarhuset, där många av dem 
undertecknade ursäkten till lantmarskalken, medan ytterligare en grupp vägrade.  
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   Charlotta mottog under tiden flera varningar om att det förbereddes en arrestering av 
prinsarna och oppositionens representanter. Carl Göran Bonde bad henne att fråga 
oppositionsledaren Adolf Ludvig Stjerneld om oppositionens planer och erbjuda dem 
Karls hjälp vid en eventuell motaktion. Hon följde rådet men fick till svar att några 
planer ännu inte var fattade. Hon framförde svaret till hertig Karl och prins Fredrik, och 
de ska sedan ha tillbringat en stor del av natten under rådläggning i Karls våning.261 
   Den 18 februari försökte prins Fredrik förgäves övertala hertig Karl att agera mot 
kungen genom att ta kontrollen över artillerigården. Han klagade över Karls 
obeslutsamhet hos Charlotta och sade sig frukta att Karl och han själv när som helst 
skulle kunna bli arresterade. Hon svarade honom att hon då i så fall själv skulle agera 
enligt hans plan och befria dem.262  
   Påföljande dag fortsatte Fredrik gemensamt med Bonde och Reuterholm i sina försök 
att övertala hertig Karl att agera mot kungen. Karl vädjade till slut till Charlotta och 
förklarade att han inte ville bli skuld till att kungen avsattes. Hon svarade att ingen 
begärde något annat av honom än att han höll sitt upprepade offentliga löfte att försvara 
1772 års konstitution, att beskydda oppositionen och medla mellan parterna.263 
   Vid denna tidpunkt misstänkte Charlotta att Karl i själva verket var införstådd med 
kungen och visste mer om dennes planer än han medgav.  
   Den 20 februari skedde arresteringen av oppositionen med hjälp av borgargardet. 
Charlotta fick då Karl att nästan medge att han hade känt till arresteringarna i förväg.264 
   Företrädare för oppositionen och dess sympatisörer bad om Karls stöd mot kungen i 
närvaro av Charlotta, men han undvek att ta ställning. När Karl därpå kallades till 
kungen, ville både Charlotta och prins Fredrik hindra honom att gå i fruktan för att han 
skulle bli gripen, och Fredrik erbjöd sig att i annat fall själv följa med honom. Karl 
försäkrade dem att ingen arrestering skulle förekomma av någon av dem, och bad 
Fredrik att vänta på honom tillsammans med Charlotta. Vid sin återkomst meddelade 
han att han fått befälet över huvudstadens säkerhet.265  
   Charlotta förebrådde honom då över att han tagit befälet under kungens ledning och 
förklarade att han i stället kunde ha varit regent, om han bara hade ställt sig på 
oppositionens sida.266 När Karl svarade henne att han aldrig skulle stå i spetsen för en 
statskupp förnekade hon att hon hade försökt åstadkomma en sådan och förklarade att 
hon bara hade velat att han skulle försvara oppositionen mot kungen. Han anklagade 
henne då för att stödja oppositionen enbart på grund av sin vänskap för familjen von 
Fersen. Charlotta lyckades sedan, genom att påpeka att många av de gripna även var 
hans vänner, avverka hans löfte att framlägga en protest till försvar för oppositionen vid 
sammanträdet nästa dag.267 
   När hon talade om saken för Fredrik frågade han henne rakt ut om Karl stod på 
oppositionens sida. Hon svarade att Karl vägrade att ta på sig ansvaret för en statskupp, 
men att han hade lovat att tala till stöd för armén och oppositionen. Fredrik lovade 
henne då att själv att uttala sig offentligt, och hon berömde och uppmuntrade hans 
beslut.268 
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   Vid följande plenum plenorum 21 februari kunde Charlotta och Sofia Albertina inte 
närvara, men de befann sig i ett rum i närheten medan de väntade på underrättelser från 
sina spioner om vad som pågick, medan de oroade sig för att kungen skulle arrestera 
Karl och Fredrik.  
Sofia Albertina hade dagen förut lugnats av Adolf Fredrik Munck med löftet att det bara 
skulle inträffa några få arresteringar, och hon hade då bett honom framföra ”av bittra 
sanningar uppfyllda hälsningar”. Hon sade till Charlotta att hon var beredd till allt för att 
rädda sina bröder och Sverige. Själv var Charlotta beredd på att övertala vakterna att 
rädda hertigen även om det skulle kosta kungens liv. Hon uppger att hon kände till 
vaktfördelningen och att hon och Sofia Albertina var beredda att söka hjälp hos 
högvakten och de andra truppavdelningarna vid behov. Gustaf Adolf Reuterholm var 
den enda som var invigd i denna plan.269  
   När hertig Karl höll sitt tal försvarade han armén och adeln enligt planen, men 
omintet-gjorde därefter syftet genom att avsluta med att stödja kungen och förenings- 
och säkerhetsakten, som kullkastade 1772 års konstitution. Enligt Charlotta hade 
Reuterholm gått igenom Karls tal innan och strukit hans stöd för förenings- och 
säkerhetsakten, men strax före sammanträdet hade kungen gått igenom Karls tal och 
justerat det tillbaka till ett stöd för reformen.270  
   Charlotta beskriver hur Karl var generad då han visade sig inför henne efter 
sammanträdet. Hon meddelar att hon skällde ut honom, och att han försvarade sig med 
att förenings- och säkerhetsakten var en betydligt mildare form av envälde än en annan 
akt som kungen först hade velat införa. När Charlotta påpekade att reformen redan var 
att betrakta som en förändring till ett envälde försvarade han sig med att han som 
tronarvinge nummer två inte kunde väntas motarbeta en enväldig konstitution, och att 
han oavsett vad inte ville bli orsak till en statskupp.271  
 
Den så kallade Armfeltska konspirationen, som även den handlar om en kupp för att 
avsätta regeringen, i detta fall Gustaf IV Adolfs förmyndarregering, får mycket utrymme 
i dagboken.  
   I december 1793 beskrev Charlotta hur deltagarna i en misstänkt komplott mot hertig 
Karls liv och Gustav IV Adolfs förmyndarregering hade arresterats. Bland dem fanns 
hovfröken Magdalena Rudenschöld, kungliga sekreteraren Johan Albrecht Ehrenström, 
dennes bror överstelöjtnant Nils Albrecht Ehrenström, överstelöjtnanterna Johan 
August Sandels och Johan Otto Lillje, samt källarmästare Forster och major K. von 
Holthusen.  
   Rudenschöld hade arresterats på grund av sin korrespondens med sin älskare, Gustav 
III:s gunstling Gustav Mauritz Armfelt, som var känd som oppositionell sedan han 
lämnat landet efter att ha uteslutits ur förmyndarregeringen, och för att hon tog emot de 
fyra övriga hos sig och deltog i hemliga möten med dem. Bröderna Ehrenström, Sandels 
och Lillje hade enligt Charlotta varit Armfelts spioner under hans tid som gunstling, och 
hade haft till uppgift att assistera Magdalena Rudenschöld inför kuppen. Rudenschöld 
hade på grund av detta stått under bevakning av polisen, som hade läst hennes brev, och 
arresteringen verkställdes då den innehöll uppenbara förberedelser om att attentat mot 
regeringen.272  
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   På grund av att en beredskapsorder hade utfärdats till polisgarnisonen före 
arresteringen, troddes Rudenschöld ha blivit förvarnad av sina spioner och hunnit göra 
sig av med en del papper med hjälp av kammartjänaren Mineur, som besökte henne en 
kort tid före hennes arrestering och därefter lämnade Stockholm. När ryttmästare Johan 
Gabriel Aminoff kom för att arrestera henne, ska hon inte ha gett intryck av att vara 
förvånad, och inget misstänkliggörande återfanns bland hennes papper.273 En 
efterlysning på kammartjänaren Mineur utfärdades, men kunde inte verkställas på 
grund av dennes flykt.274 
   Rudenschöld försökte skämta bort saken vid arresteringen. Hon förnekade att hon 
hade några sammansvurna, och då hon informerades om namnen på de övriga gripna, 
tillade hon att om hon hade några, skulle hon i så fall inte namnge dem. När brev till 
Armfelt skrivna med chiffer påträffades, påstod hon sig ha förstörts chiffrets ”nyckel” 
och glömt hur hon skulle tyda det.   
   Efter hennes arrestering fortsatte dock misstänkliggörande brev från Armfelt att 
anlända till hennes adress, och brev hon själv sänt till honom återsändes från 
postkontoret i Hamburg. Hon tvingades därför erkänna sig skyldig. Hon insisterade på 
att hon saknade medbrottslingar, och anhöll om att få erkänna sin skuld i brev direkt till 
hertig Karl.275  
   I sin bekännelse till hertig Karl tog hon ensam på sig skulden, försvarade Armfelt och 
vädjade om nåd med hänvisning till de känslor hertigen sade sig ha hyst för henne.276  
   Vid denna tidpunkt återfanns hennes efterlyste kurir, Mineur, på Armfelts gods, där 
han kunde gripas. Han uppgav att Rudenschöld på Armfelts order hade instruerat 
honom att bränna ett antal papper förvarades där.277  
   Magdalena Rudenschöld hölls först i husarrest på sitt rum i Sofia Albertinas palats, där 
hon övervakades på sitt rum av polismästaren och två officerare. Inför rannsakningen i 
hovrätten överfördes hon till hovrättens lokaler i kungshuset. Även där bevakades hon 
dag och natt av två officerare.278 Vid förflyttningen erbjöds hon att kvarstanna i 
husarresten i sin bostad på villkor att hon angav medbrottslingar, men hon förkastade 
förslaget med orden att hon aldrig skulle vilja skada eventuella medbrottslingar av ett 
sådant skäl.279 
   Under denna tid ska Rudenshöld upprepade gånger ha frågat om ”ännu en dam hade 
arresterats”. Ingen ytterligare kvinna blev dock gripen för inblandning i affären.280  
   Enligt den beslagtagna korrespondensen hade Magdalena Rudenchöld och Gustaf 
Mauritz Armfelt diskuterat både politik och sitt eget kärleksförhållande. Rudenschöld 
misstänktes för att vara komplottens huvudperson, även om Charlotta uppgav att hon 
själv trodde att hon bara hade varit Armfelts redskap.281 Armfelt ska ha lovat att gifta sig 
med henne om hon hjälpte honom att återkomma till makten.282 Charlotta drar 
slutsatsen att Armfelt hade stöd av Ryssland och upprätthöll en kontaktkanal till detta 
land via en fransk mellanhand.283 
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   En incident inträffade då en av de officerare som hade vakttjänst hos Rudenschöld, 
löjtnant Holger Ludvig Morman, blev överfallen och hotad till livet. Det ledde till att 
hertig Karl gav order om förstärkt bevakning, men Charlotta avvisar incidenten som 
uppdiktad och uppger att det skrattades åt Karl som tog den på allvar.284 Under den tid 
då Rudenschöld fortfarande satt i husarrest i Sofia Albertinas palats, ska hon ofta ha 
suttit vid sitt fönster, något som gjorde att hon misstänktes för att ta emot signaler från 
förbipasserande. Nils Filip Gyldenstolpe, som vid ett tillfälle promenerade förbi med 
kungen, utsattes för misstankar bara genom att ha hälsat på henne.285  
   Charlotta utrycker beundran för Rudenschölds beteende vid förhören och beskriver 
henne som värdig och ståndaktig. Hon berömde henne också för hennes fortsatta vägran 
att implicera andra, men tillägger att detta var den enda goda egenskap som återstod 
henne.286  
   Rudenschöld medgav ingenting annat än det hon var tvungen till. Hon bibehöll sitt lugn 
och gav sina svar långsamt och efter betänketid, vilket gav henne möjlighet att undvika 
att återta ett svar eller göra sig skyldig till motsägelser. Enligt Charlotta använde hon sig 
medvetet av gråtattacker och illamående för att skapa rum för betänketid.287  
   Rudenschöld vidhöll Armfelts oskuld. Hon medgav att hon skulle göra vad som helst 
för att han skulle bli inkluderad i regeringen, men att hon då syftade på hertig Karls 
regering snarare än en ny.288 När Christian Signeul greps misstänkt för att ha varit den 
som skulle utföra attentatet på hertig Karl förnekade hon allt samröre med honom.289  
   Arresteringen av La Source, som hade fungerat som Armfelts kurir i hans kontakt med 
Ryssland, och dechiffreringen av en del av den kodade korrespondensen mellan 
Rudenschöld och Armfelt tvingade Rudenschöld att medge att de hade litat på ryskt stöd 
för kuppförsöket.290 
   I mars 1794 utfärdades en offentlig proklamation med en beskrivning av de åtalades 
brott. Särskilt Rudenschöld framhölls, för att i samråd med Armfelt ha velat ”indraga en 
främmande makt” i landet för att med dess hjälp kullkasta regeringen.291 
   Magdalena Rudenschöld hade fått i uppgift att få den omyndige monarkens stöd för 
kuppen mot förmyndarregeringen. På en bal överlämnade hon ett brev från Armfelt till 
kungen, där han ombads att svara med ett tillstånd för Armfelt att vidta alla steg han såg 
som nödvändiga för monarkens väl. Detta tillstånd skulle sedan möjligen visats upp för 
Katarina den stora för att säkerställa ryskt stöd för kuppen. Kungen lämnade dock 
tillbaka brevet sedan han frågat om han fick visa det för vem som helst och fått nej som 
svar. Rudenschöld hade då överlämnat det till kungens guvernör Nils Filip Gyldenstolpe, 
som i sin tur lämnade fram det till kungen en andra gång. Inte heller denna gång hade 
planen att utverka tillstånd lyckats, då kungen bara hade svarat att Armfelt hade hans 
vänskap så länge han fortsatte att visa honom och hertig Karl sin lojalitet.292  
   Den 9 april 1794 lades de papper som hade beslagtagits från Armfelt i Italien fram 
inför rätta. Papperen bevisade konspiratörernas planer på att avsätta 
förmyndarregeringen med aktivt ryskt militärt stöd. Dokumenten tvingade både 
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Rudenschöld och Ehrenström, som var de första att tillsammans konfronteras med dem, 
att bekänna.293 
   Charlotta var orolig för att Rudenschöld skulle dömas till döden, och ursäktar henne 
med att hon var förledd av sin kärlek till Armfelt. Hon var övertygad om att hertig Karl 
skulle vara benägen att benåda Rudenschöld på grund av sin tidigare förälskelse i denna, 
men att den verkliga makten och avgörandet låg hos Karls gunstling Gustaf Adolf 
Reuterholm.   
   I väntan på domen ansökte Rudenschöld s arbetsgivare Sofia Albertina hos hertig Karl 
om att Rudenschöld skulle benådas från dödstraffet. Karl svarade genom Charlotta att 
han inte kunde förhindra någonting. När Sofia Albertina inte fick något tydligt svar från 
Karl, bad hon Charlotta att vända sig till Reuterholm. Reuterholm hänvisade till att det 
rådde dödstraff för abort och att Rudenschöld enligt hennes brevväxling med Armfelt 
hade utfört en sådan.294 Efter att ha misslyckats med uppdraget, gav Charlotta rådet till 
Sofia Albertina att själv vända sig direkt till Reuterholm och smickra hans fåfänga genom 
att antyda hans inflytande. Sofia Albertina följde sedan detta råd och vädjade direkt till 
Reuterholm.295 Charlotta arbetade själv aktivt inte bara för att Rudenschöld skulle slippa 
dödstraff utan också någon form av offentlig bestraffning, och hon gav Reuterholm och 
Sparres personliga antagonism ansvaret för det straff som slutligen utfärdades.296 
Rudenschöld dömdes till att mista sitt adelskap, schavottera och fängslas på spinnhuset 
på livstid.297  
   Enligt Charlotta vändes allmänhetens förakt för Rudenschöld till sympati då hennes 
straff betraktades som orättfärdigt, och hon fick en status som martyr i egenskap av 
offer för den impopulära förmyndarregeringen.298 Rudenschölds status som 
oppositionens representant ledde till en del offentliga sympatiyttringar: vid ett tillfälle 
ska en bodhandlare, som sålde gravyrer över hennes bestraffning, ha blivit utsatt för 
trakasserier.299 Rudenschölds popularitet hos oppositionen skapade oro hos Charlotta, 
som i ett brev till Sofia Albertina säger sig hoppas att Magdalena Rudenschöld inte ska 
bli en svensk motsvarighet till madame de la Motte. 300 
 
I samband med den Armfeltska konspirationen utsattes även Charlotta för misstankar 
om intriger mot regeringen vid två olika tillfällen.  
   Charlotta beskriver Magdalena Rudenschölds värdighet under schavotteringen, och 
hur hon själv inte kunde hålla tårarna tillbaka medan den pågick.301 Hennes makes 
gunstling och inflytelserika rådgivare, Gustaf Adolf Reuterholm, varnade henne för att 
hennes medlidande kunde ge upphov till misstankar om att hon hade tagit del i 
konspirationen mot hertig Karl. Själv uppger Charlotta att hennes emotionella reaktion 
inte skulle ha blivit uppmärksammad av Karl om inte Reuterholm hade fäst dennes 
uppmärksamhet på saken, något som ledde till en konflikt.302 
   I en häftig konfrontation anklagade hertig Karl henne för att vara vän med hans 
fiender, och han namngav då särskilt hennes nära vän Sophie von Fersen, vars älskare, 

                                                        
293 Hedvig Elisabeth Charlotta IV, s. 140 
294 Hedvig Elisabeth Charlotta IV, s. 169 
295 Hedvig Elisabeth Charlotta IV, s. 197 
296 Hedvig Elisabeth Charlotta IV, s. 197 
297 Hedvig Elisabeth Charlotta IV, s. 226 
298 Hedvig Elisabeth Charlotta IV, s. 233 
299 Hedvig Elisabeth Charlotta IV, s. 258 
300 Hedvig Elisabeth Charlotta IV, s. 311 
301 Hedvig Elisabeth Charlotta IV, s. 228 
302 Hedvig Elisabeth Charlotta IV, s. 229 



 57 

baron Evert Taube, hade tillhört de misstänkta deltagarna i komplotten. Karl var 
övertygad om att Taube var skyldig, även om han inte hade kunnat bevisas vara delaktig.  
   Reuterholm medlade mellan makarna, men Charlotta utpekade honom som ansvarig 
för att från första början ha skapat konflikten och misstänkliggjort henne genom att 
informera hertig Karl om hennes reaktion inför bestraffningen av de dömda.303  
   Vid försäljningen av Magdalena Rudenschölds bohag en tid senare köpte hennes 
vänner många föremål för höga priser för att hjälpa henne. Även Charlotta köpte en 
antik ring. Reuterholm varnade henne nu för att även detta kunde göra henne misstänkt 
för delaktighet i kuppförsöket. Samtidigt noterar Charlotta att hon dagligen utsätts för 
”ovärdiga beskyllningar”.304 Även detta ledde till en konflikt med hertig Karl, som gav 
order om att de i fortsättningen skulle äta middag på skilda håll, och krävde att få se en 
lista på hennes gäster för att kunna stryka dem han inte godkände.  
   I den påföljande konfrontationen anklagade han henne för att ha deltagit i komplotten 
med anledning av den ring hon hade köpt. Sedan Charlotta hade avvisat detta som förtal, 
meddelade Karl att han hade blivit informerad om att grevinnan Sofia Ehrensvärd 
utpekat henne som deltagare i en komplott som förbereddes under hennes ledning, 
riktad mot honom och med syfte att återupprätta Magdalena Rudenschöld. Ehrensvärd 
ska också ha hört sägas att även Sofia Albertina var nära att låta sig övertalas att delta.305  
   Charlotta lyckades efter ett häftigt uppträde övertyga honom om att han påverkats av 
förtal. Hon påpekade att hon inte hade något att vinna på att avsätta honom som regent, 
något han tvingades medge.306  
 
2.6 .1 Analys och sammanfattning: Intriger 
 
Dagboken beskriver tre stora intriger, och ett antal mindre misstankar om sådana. En 
del av dem är obekräftade, men de ger alla en bild av miljön och möjligheterna för 
intriger, konspirationer, kupper och komplotter. En intrig definierar jag här som ett sätt 
att genom hemliga sammansvärjningar mellan konspiratörer påverka ett lands politiska 
styrelse. Dagboken nämner flera mycket långtgående sådana. Man kan rentav se denna 
metod som den mest långtgående och radikala av alla politiska metoder som nämns i 
dagboken. Det kan handla om direkt agerande för att åstadkomma en politiskt 
regimskifte genom en statskupp.  
   I dagboken antyds vid flera tillfällen misstankar om intriger. Trots att drottning Sofia 
Magdalena inte tycks ha varit politiskt aktiv, utgjorde hon i Charlottas och andras ögon 
uppenbarligen en potentiell politisk maktfaktor, något som antyder att hennes ställning 
som drottning gav eller ansågs ge henne politiskt kapital. Under det svensk-ryska kriget 
misstänktes hon uppenbarligen för att delta i en intrig med politikern Johan Kristofer 
Toll, sedan hon varit inblandad i en okänd konflikt med kungen.  
   Efter Gustav III:s död utsattes hon för allvarligare misstankar. Utan att säga det rakt ut, 
antyder Charlotta att Sofia Magdalena misstänktes, eller kunde misstänkas för, att vara 
inblandad i kungens död. Indirekt antyder hon att det åtminstone var logiskt att 
misstänka att Sofia Magdalena hade varit invigd i konspiratörernas mord på kungen, 
eftersom hon var känd för att ha en dålig relation till maken, inte hade visat någon 
omtanke om honom då han var döende, genom sitt uppträdande tycktes vara nöjd med 
hans död, och gynnades av konspiratörernas planer, som syftade till att göra henne till 
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regent i förmyndarregeringen efter mordet. Hon hade därmed motiv och uppträdde på 
ett sätt som riktade misstankarna mot sig.  
   Några sådana misstankar bekräftades aldrig och nämndes inte mer, men de tydliggör 
hur naturliga tankarna om kuppförsök och attentat var i monarkins politiska system. 
Även en i realiteten så politiskt passiv person som Sofia Magdalena uppfattades 
uppenbarligen genom sin bara position som drottning ha ett potentiellt politiskt kapital 
som gjorde att misstankar mot henne låg nära till hands.  
 
Affären Munck handlar på ett mindre radikalt sätt även det om en intrig för att påverka 
maktskiftet. Här är då frågan indirekt: det gäller inte en kupp mot den regerande 
monarken, men däremot om makthavaren i ett längre perspektiv genom en avsiktlig 
påverkan av tronföljden. Rykten om att den väntade tronföljaren var utomäktenskaplig 
kunde, om dessa fick vid spridning och blev trodda, leda till att dennas rätt till tronen 
ifrågasattes och underminerades och kanske i värsta fall till ett uteslutande ur 
tronföljden och ersattes med den som stod näst i tur. Att understödja sådana rykten var 
kort sagt ett klart ställningstagande för ett visst maktinnehav.  
   I detta fall underkände Lovisa Ulrika sitt väntade barnbarns rätt till tronen genom att 
kalla honom illegitim och ville genom detta ersätta honom som tronföljare med sin näst 
äldste son, hertig Karl. Detta erkände hon mer eller mindre öppet då hon påpekade för 
Charlotta att det var hennes makes rättigheter som hotades genom kronprinsens 
utomäktenskapliga födsel. 
   Det var en allvarlig anklagelse och ledde till åtgärder som illustrerade dess vikt. 
Kungen övervägde att förvisa Lovisa Ulrika, en livslång brytning ägde rum, och affären 
slutade genom att hon skriftligen tvingades att ta avstånd från ryktet om kronprinsens 
utomäktenskapliga börd offentligt i närvaro av sex riksråd och kungahusets 
medlemmar. Lovisa Ulrikas understöd av ryktet om tronarvingens börd uppfattades 
uppenbarligen som ett allvarligt hot och ett försök att ingripa i successionsordningen.  
   Situationen under den frånvarande kungens sjukdom sommaren 1780 beskriver den 
oro som uppkom vid tanken på ett maktskifte, och den synliggör också maktstrukturer. 
Det rådde stor oro för att kungen skulle dö, och vad som i sådana fall skulle hända i det 
politiska landskapet. Det framgår att man i det här läget var rädd för en kupp från 
änkedrottningens sida.  
   Det framgår att Karl Sparre var orolig för Lovisa Ulrikas ”ränker” vid kungens död, 
vilket tyder på att han misstänkte henne för att vilja ta kontrollen över en eventuell 
förmyndarregering, som skulle ha varit nödvändig om Gustav III hade avlidit, då hans 
tronföljare var två år gammal. Sparres agerande antyder att han var rädd för att Lovisa 
Ulrika i händelse av kungens död skulle försöka ta makten genom en kupp. Han gav 
order om att den omyndige tronföljaren skulle föras i säkerhet för att förhindra att 
Lovisa Ulrika tog honom i förvar, och därmed också fick möjlighet att ta kontrollen över 
förmyndarregeringen.  
   Charlotta bekräftar denna tes när hon nämner att Adolf Fredrik Munck vi samma tid 
hade gjort förberedelser för att fly utomlands för att undkomma Lovisa Ulrikas hämnd 
om hon skulle ha kommit till makten. Lovisa Ulrika betraktades alltså som en reell 
politisk faktor och en potentiell regent, och misstänktes för att vara redo att ta makten 
om hon fick möjlighet genom en kupp, en intrig.  
   Att Lovisa Ulrika var politiskt aktiv antyds av hur hennes kvarlämnade papper 
behandlades vid hennes död. Det framgår att både Charlotta och kungen misstänkte att 
Fredrik och Sofia Albertina hade bränt papper som kunde vara politiskt 
misstänkliggörande för Lovisa Ulrika. Av kungens agerande framgår att han misstänkte 
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Lovisa Ulrika för att ha ägnat sig åt politiska intriger, och att han misstänkte sina syskon 
för att dölja dessa och stå i opposition till honom, kanske också fortsätta med dem. Hans 
anklagelse mot Charlotta för att stå på deras sida mot honom på grund av detta kan 
också tyda på sådana misstankar.  
    
Charlotta beskriver förvånansvärt öppet om ett försök att avsätta kungen genom en 
kupp under vintern 1789 och uppsätta sin egen make hertig Karl på tronen, en intrig där 
hon själv spelade en ledande roll, och som kan sägas vara den intrig som beskrivs 
kanske mest utförligt, av dess kanske ledande aktör.   
   Tidpunkten var vid denna tidpunkt lämplig för en kupp. Adelns opposition mot 
kungens krig ledde under riksdagen 1789 till en öppen konflikt, där adeln också 
motsatte sig kungens regeringsreform, förenings- och säkerhetsakten. Det faktum att 
hertig Karl redan var känd för att stödja 1772 års regeringsform, gjorde att han 
hamnade i en position där oppositionen väntade sig stöd från honom mot kungen. Den 
popularitet han hade vunnit bland militären under sin krigstjänstgöring, gjorde att han 
kunde vänta sig dess stöd mot monarken. Sammantaget gjorde omständigheterna att 
hertig Karl under denna tid hamnade i en position där han med hjälp av militären skulle 
kunna avsätta kungen med oppositionens stöd. Hertig Karl meddelade också Charlotta 
att han var beredd att skydda konstitutionen mot kungen.  
   Det framgår att Charlotta uppfattade situationens potential för en statskupp. Hon har 
egna anhängare och rådgivare, Gustaf Adolf Reuterholm och Carl Göran Bonde, med 
vilka hon lägger upp planer utan Karls vetskap. Tillsammans planerar de en mycket 
aktiv roll för henne om Karl skulle gripas av kungen: deras sista alternativ ger henne 
rollen att uppvigla militären mot kungen för att frita Karl, något som i praktiken kunde 
ge henne rollen att öppet leda en palatsrevolution och personligen avsätta monarken. 
Oppositionen närmade sig Charlotta och bad henne om Karls stöd, och uppenbarligen 
övertalade hon och hennes rådgivare Karl att lova att öppet ta ställning för den.  
   Detta första försök avvärjdes dock av kungen, som tydligen insåg faran: han kallade 
Karl till sig och övertalade honom om sina goda avsikter, samtidigt som han kallade 
dalkarlarna till huvudstaden, något som Charlotta tolkade som ett militärt stöd för 
kungen mot oppositionen. Vid den följande riksdagen förvärrades konflikten mellan 
kungen och adeln, och Charlotta, som får varningar om att arresteringar av prinsarna 
och oppositionen förbereds, förhandlar med oppositionen inför ett eventuellt samarbete 
med den mot kungen. Vid denna tidpunkt har prins Fredrik förenat sig med Charlotta 
och hennes anhängare Bonde och Reuterholm i deras oppositionsgrupp mot kungen. Det 
framgår att gruppen är redo att iscensätta en kupp mot Gustav III, och de tre männen 
försöker övertala honom att ge sitt medgivande. Charlotta tonar inför Karl ned sitt 
deltagande och sina ambitioner, men vidhåller inför Fredrik att i händelse av en 
arrestering befria dem enligt tidigare plan, det vill säga genom att uppvigla militären 
mot kungen, ett rent kuppförsök.  
   Det är tydligt att den svaga länken i komplotten är just Karl, vars samarbete, i 
egenskap av hans plats i tronföljden, är avgörande för att den ska lyckas, och Charlotta 
misstänker honom i det här stadiet för att i själva verket samarbeta med kungen. Hennes 
misstankar verkar bekräftas av den följande utvecklingen. När arresteringarna av 
oppositionen iscensätts, tycks han ha känt till det i förväg, han avvisar oppositionen då 
den vädjar om hans skydd och visar ingen fruktan då han kallas till kungen: vid sin 
återkomst har han rentav fått befälet över huvudstaden. Charlotta förstår då att han har 
svikit dem och säger rakt ut att han skulle ha kunnat bli regent om han inte hade svikit 
dem för kungens skull.  
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   Karl säger rakt ut att han inte vill medverka i en statskupp, men Charlotta vill 
uppenbarligen inte låta tillfället förbrukas utan att försöka ännu en gång. Trots att hon 
nyss i princip erkänt att hon ville avsätta kungen för att göra Karl till regent, lyckas hon 
övertyga honom om att hon inte ville iscensätta en statskupp, och dessutom övertala 
honom att öppet föra oppositionens talan vid nästa riksdagsmöte. Karl framstår här som 
en marionett som kungen och Charlotta turas om att fjärrstyra.  
   Under nästa riksdag iscensätts alltså det sista försöket till en kupp, och det är tydligt 
att Charlottas planer är mer radikala än Karls. Hon har bett honom att öppet ta ställning 
för oppositionen med argumentet att hjälpa de gripna och försvara regeringsformen 
med stöd av Fredrik, men av hennes förberedelser att döma har hon betydligt mer 
radikala alternativ än så.  
   Hon är förberedd på att det offentliga ställningstagande hon har övertalat Karl och 
Fredrik till ska få betydligt värre konsekvenser än åtminstone Karl väntar sig: hon är 
beredd på att det ska leda till att de blir gripna av kungen som oppositionsledare. Inför 
denna eventualitet har hon informerat sig om vaktfördelningen, och tillsammans med 
Sofia Albertina är hon beredd att söka hjälp av palatsvakten mot kungen, även om det 
skulle leda till att han dödades. Charlotta antyder alltså att hon med Sofia Albertinas 
stöd är beredd att leda en palatskupp mot kungen med hjälp av vaktgardet om prinsarna 
skull arresterades. Hon skriver uttryckligen att bara Gustaf Adolf Reuterholm var invigd 
i planen, och om en kupp skulle ske, skulle det alltså vara Charlotta som var dess ledare. 
Reuterholm hade också sett till att Karls tal verkligen innehöll det stöd som Charlotta 
uppenbarligen väntade sig skulle leda till att Karl greps, något som skulle utlösa denna 
planerade händelsekedja.  
   Hela planen misslyckades därför att Karl i sitt tal inte läste upp något försvar av 
oppositionen, utan tvärtom ett stöd för kungen, som hade ändrat i hans tal efter att 
Reuterholm hade gjort det.   
   Under hela denna intrig att avsätta Gustav III framstår Charlotta som dess klara och 
erkända ledare. Hon inser tidigt att Karl med oppositionens stöd och sin popularitet hos 
militären kan uppsättas på tronen. I samarbete med en grupp rådgivare försöker hon 
placera Karl i en situation där han öppet förklaras vara oppositionens ledare och i 
motsättning till kungen. Väl där, väntar hon sig att han ska bli gripen. I en sådan 
situation planerar hon att själv befria honom med militärmakt och sedan placera honom 
på tronen i en palatsrevolution. Vid tre tillfällen försöker hon iscensätta en sådan 
situation. Karl behandlas av henne och hennes anhängare som en marionett som styrs åt 
olika håll för att åstadkomma rätt resultat.  
   Det hela faller på Karls ambivalens och passivitet. Det är uppenbart att inte bara hon 
utan också Gustav III utövar inflytande över Karl, och att det är kungen som vinner 
dragkampen.  
 
Ännu ett exempel på en intrig med syfte att åstadkomma ett maktskifte finns i 
Armfeltska konspirationen. Denna gång handlar det inte om att ingripa i det framtida 
maktinnehavet genom att ifrågasätta tronföljden, eller att störta en inhemsk monark 
med inhemsk makt, utan om att möblera om i den dåvarande förmyndarregeringen med 
utländskt stöd.  
   Syftet är att störta den dåvarande förmyndarregeringen och ersätta den med en ny, 
med all säkerhet inkluderande Gustaf Mauritz Armfelt, som befinner sig utomlands i 
opposition mot den dåvarande regeringen. Maktskiftet ska åstadkommas genom aktivt 
rysk militärt stöd, exakt hur beskrivs inte närmare.  
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   Det är inte kungen själv som ska avsättas, utan hans förmyndarregering, och 
konspiratörerna behöver då den omyndige monarkens godkännande, medvetet eller 
omedvetet, för att få rysk hjälp och iscensätta planen. Armfelt, som kan beskrivas som 
komplottens huvudperson och den som främst kommer att gynnas av den, befinner sig 
utomlands, men hans främsta kontakt i Sverige är en kvinna, Magdalena Rudenschöld, 
med vilken han sedan länge har ett förhållande. Hon står i regelbunden kontakt med 
Armfelt, och fungerar av allt att döma som hans främsta kontakt i Sverige och som den 
ledande i komplotten, försedd med en grupp invigda med uppgift att assistera henne. 
Parallellt stod Armfelt i kontakt med Ryssland, med vars hjälp han hoppades störta 
förmyndarregeringen.  
   Om kuppen hade haft framgång, så skulle Rudenschöld ha utverkat någon form av stöd, 
eller ett skriftligt uttalande som kunde tolkas som ett stöd, av den omyndige monarken, 
som skulle lämnas över till Ryssland. När denna försäkran var framlämnad, kunde 
Ryssland agera, och understödja en kupp mot förmyndarregeringen med vapenmakt. 
Den dåvarande regenten, hertig Karl, skulle då avsättas i ett attentat, och en ny 
förmyndarregering skulle bildas, troligen ledd av Armfelt och med ryskt militärt stöd i 
ryggen, motiverat av det tillstånd som utverkats av den omyndige kungen själv. 
Magdalena Rudenschöld själv skulle, enligt Armfelts löfte, få gifta sig med honom. 
Rudenschöld framstår här som kuppens befintliga ledande aktör och ombud för Armfelt 
i Sverige, och hade kuppen lyckats, skulle hon av allt att döma ha intagit en offentlig och 
synlig aktiv roll, medan Armfelt själv vid tidpunkten för kuppens utförande då troligen 
skulle ha befunnit sig utomlands.  
 
Under sin arrestering frågade Magdalena Rudenschöld ett antal gånger om en annan 
kvinna hade blivit arresterad för medverkan i konspirationen. Någon sådan arrestering 
gjordes aldrig, men Charlotta misstänktes själv för att ha varit inblandad i Armfeltska 
konspirationen.  
   Hon anklagar Reuterholm för att misstänkliggöra henne i Karls ögon genom att påpeka 
hennes sympati för Magdalena Rudenschöld. Karl hade tydligen lätt att misstänka henne 
för en intrig mot regeringen: sedan han hade vägrat medverka i hennes intrig för att 
avsätta Gustav III vintern 1789, hade han enligt henne visat henne mindre förtroende, 
och liksom vid det tillfället anklagade han henne för att vara inblandad genom hennes 
förbindelser med familjen von Fersen. Anklagelsen om att hon hade deltagit i Armfeltska 
konspirationen riktades mot henne två gånger, och följdes sedan av en anklagelse om att 
hon hade förberett en ny intrig, med syfte att avsätta honom för att upprätta Magdalena 
Rudenschöld. I båda dessa fall inkluderades ytterligare kvinnor; Sophie von Fersen 
nämns även hon som deltagare i Armfeltska konspirationen, och i den nya intrig som 
Karl anklagade henne för att förbereda, inkluderades både Sofia Ehrensvärd och Sofia 
Albertina.  
 
 Att kvinnor uppfattades som allvarliga och trovärdiga hot i egenskap av politiska 
konspiratörer framgår, och steget att misstänka dem för det tycks inte vara långt.  
   Oavsett om det handlar om bekräftade intriger eller enbart ogrundade misstankar, tar 
dagboken upp exempel på hur kvinnor i samtidens ögon kunde påverka maktinnehavet i 
samhället genom att intrigera. 
   De kunde påverka ett framtida maktinnehav för någon annans räkning, som då Lovisa 
Ulrika försökte ingripa i tronföljden och ersätta en tronföljare med en egen kandidat, 
vilket i det här fallet var att ersätta Gustav III:s barn med hertig Karl. De kunde föregripa 
händelseutvecklingen genom att avsätta en redan befintlig regering med en regering av 
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eget val, som då Charlotta försökte avsätta Gustav III och ersätta honom med hertig Karl, 
eller då Magdalena Rudenschöld försökte avsätta Gustav IV Adolfs förmyndarregering 
och ersätta den med en annan, kanske med en regim som de med rätt eller orätt tänkte 
sig skulle kunna ge dem indirekt makt. De kunde också, om de var i rätt position, själva 
gripa makten. Det var något som Lovisa Ulrika misstänktes för, då man under kungens 
sjukdom 1780 misstänkte henne för att vilja ta den omyndige tronarvingen i förvar och 
själv gripa makten över förmyndarregeringen, och som också Sofia Magdalena ryktades 
ha gjort, då hon misstänktes för att känna till och stödja Gustav III:s mördare, som 
planerade att göra henne till regent i förmyndarregeringen efter kungens död.  
   En intrig utfördes genom att en grupp personer tillsammans planlade hur de 
strategiskt kunde manipulera och utnyttja ett politiskt läge för att uppnå sitt mål, som i 
dagbokens exempel handlar om en kupp mot regimen. Detta gynnsamma läge kunde 
antingen uppkomma naturligt, så som vid Charlottas tänkta kupp 1789, eller avsiktligt 
framkallas, som vid den Armfeltska konspirationen, och det handlade då om att 
förbereda en plan för att utnyttja det tillfälle som uppkom. En eventuell kupp kunde 
stödjas både på inhemska krafter eller, som i fallet med den Armfeltska konspirationen, 
på ett väntat utländskt stöd. Inom intrigens politiska redskap framstår kvinnor som 
aktiva politiska aktörer och rentav som ledare. Lovisa Ulrika betraktas uppenbarligen 
som en självständig politisk aktör i båda de intriger hon nämns i, och både Charlotta och 
Magdalena Rudenschöld framstår som erkända kuppledare inom sina respektive 
komplotter från 1789 respektive 1793. Båda accepteras uppenbarligen som ledare av 
sina manliga medkonspiratörer: Magdalena Rudenschöld var uppenbarligen  Armfelts 
politiska ombud och ledare för sin grupp, och i kuppförsökte under riksdagen framstår 
Charlotta som dess obestridda och erkända ledare. I den plan som lades upp för kuppen 
1789 tänktes Charlotta också visuellt spela en offentligt ledande roll och leda militären 
mot monarken, och det framstår som troligt att också Magdalena Rudenchöld skulle ha 
spelat en liknande ledand roll om den komplott hon var inblandad i hade utförts.   
 
Sammanfattningsvis framstår intrigen som den mest radikala och långtgående politiska 
metod som kunde användas av kvinnor under denna tid. Intrigen, komplotten eller 
konspirationen kunde gripa in i ett politiskt system som annars under denna tid normalt 
var slutet för en kvinna. Genom den kunde hon också utföra den yttersta politiska akt 
som annars var i princip omöjliga under dåvarande system även för män: att avsätta och 
tillsätta en regering. Detta är att gå längre än att påverka en befintlig regim: det är att 
själv tillsätta en.  
 
3. Avslutande diskussion 
 
3. 1 Analys och sammanfattning  
 
Min frågeställning inför den här uppsatsen var hur kvinnor kunde verka politiskt utifrån 
den bild som ges av Hedvig Elisabet Charlottas dagbok.  
   Jag ville tydliggöra vilka politiska roller som beskrivs som tillgängliga för kvinnor i 
dagboken, vilka metoder kvinnor kunde använda sig av för att verka politiskt, hur 
accepterade de tycktes vara, och till vilken hög grad de faktiskt kunde påverka politiken.  
   Jag har funnit sex kategorier av politiska roller öppna för kvinnor, och jag har också 
kunnat kartlägga dess metoder, hur långt de kunde påverka politiken, och hur de 
uppfattades.     
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   Resultatet vilar helt på Hedvig Elisabet Charlottas dagbok och kan därför inte göra 
anspråk på hur kvinnor i samhället i övrigt kunde påverka politiken i Sverige under 
denna tid. Dagboken beskriver främst kvinnor ur den dåvarande eliten, kring hovet och 
adeln. Men resultatet kan ses som en antydan om hur kvinnor ur och nära eliten kunde 
delta i politiken i Sverige under den gustavianska epoken.  
 
Den första kategorin är rollen som medlare. Genom att agera medlare mellan två parter i 
en politisk konflikt kunde en kvinna påverka utgången av politiska skeenden.  
   Normalt sett handlade ett medlaruppdrag om att på en supplikants vägnar påverka 
ansvarig makthavare. Ofta handlade det om att vädja för att en utsatt part skulle 
benådas från bestraffning. I sammanhanget handlar det om politiska brott. 
   Den kvinna som anlitades för ett medlaruppdrag var en kvinna som befann sig, eller 
förmodades befinna sig, i en ställning där hon väntades kunna påverka ansvarig 
makthavare, som regel var en man. Därför anlitades ofta kvinnliga anhöriga till manliga 
makthavare som medlare. I verkligheten berodde förmågan att utföra ett uppdrag oftast 
på den personliga relation kvinnan hade till makthavaren. För att utföra ett sådant 
uppdrag kunde hon därför ofta bli tvungen att anlita andra mellanhänder i sin tur. 
Uppdraget krävde kunskap om personliga relationer och en viss begåvning.  
   En medlare kunde anlitas av den utsatta parten själv, eller av tredje part på dennas 
vägnar. Som sådan agerade hon på andras vägnar, men hon behöver därför inte 
uppfattas som en passiv aktör. Hon hade rätten att neka ett uppdrag, och man kan 
förmoda att hon antog de uppdrag hon själv sympatiserade med. Hon kunde dessutom 
själv ta initiativ till att medla mellan två parter. Medlaren kunde vara framgångsrik, och 
resultaten handlade om liv och död för samtidens politiska aktörer.  
   Det står klart att uppdraget som medlare var en fullt accepterad uppgift för en kvinna, 
som kunde utföras offentligt. Hennes position kan jämföras med en form av juridiskt 
ombud inom dåvarande politiska system. Hon kunde också få arvode. Intrycket är att det 
inte uppfattades som en politisk uppgift, och att kvinnan ofta betraktades som en 
politiskt neutral mellanhand. I realiteten var det en metod som påverkade just politiska 
skeenden, då det kunde avgöra utgången för politiska aktörer och deras handlingar.  
   I slutändan kan rollen som medlare ändå beskrivas som passiv i den meningen att det 
var en metod som användes för att påverka en politisk handling då den väl hade ägt rum, 
oavsett om kvinnan sympatiserade med sitt uppdrag eller rentav själv tog initiativet till 
det: det var inte en handling kvinnan från början hade initierat. Dess framgång var också 
beroende av den personliga viljan hos makthavaren som adresserades. 
  
Den andra kategorin jag fann var diplomatens. Denna kan ses som en variant av 
medlarens, men medan medlarens roll handlar om medling mellan en makthavare och 
en utsatt part, handlade diplomatens uppdrag om förhandlingar mellan just två 
suveräna stater och mer jämlika parter. Rollen kan jämföras med den nuvarande 
diplomatens.  
   Liksom i fallet med medlaren, kunde en kvinna anlitas för ett diplomatiskt uppdrag för 
att hon hade, eller antogs ha, en position av inflytande hos den ena parten i konflikten. I 
detta fall anlitades hon av en stats makthavare för att bedriva förhandlingar för dennas 
räkning hos en annan stat. En kunglig kvinna ansågs uppenbarligen befinna sig i en 
idealisk position för att agera diplomat mellan två stater.  
   Orsaken tycks vara att kungliga kvinnor, på grund av denna tids giftermål mellan olika 
staters regerande dynastier, som regel var medlemmar av åtminstone två dynastier: den 
hon hade blivit född i, och den nya hon hade gift in sig i. Hon ansågs därför vara en 
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naturlig tillgång för sin nya familj när hennes nya hemland skulle bedriva politiska 
förhandlingar med hennes födelseland, som ju regerades av hennes födelsefamilj. Även 
en ogift kunglig kvinna var medlem av två dynastier: sin fars och sin mors, och både gifta 
och ogifta kungliga kvinnor var besläktade med dynastierna i de angränsande länderna, 
där deras hemland hade mest orsak att bedriva politiska förhandlingar. För en kunglig 
kvinna tycks diplomatisk verksamhet ha varit okontroversiell och rentav en naturlig del 
av de uppgifter som ingick för en medlem av en kunglig familj i dåvarande politiska 
system, något som kunde bedrivas öppet och inte var något att förvånas över. Kanske på 
grund av detta, kunde de också anlitas i förhandlingar med stater där de själva inte var 
besläktade med den regerande dynastin.  
   Icke kungliga kvinnor kunde också anlitas för diplomatiska uppdrag, även om det i 
deras fall tycks mer kontroversiellt. Vad som var nödvändigt var att kvinnan befann sig i 
en position där hon kunde vara till hjälp i förhandlingen mellan två stater. 
Förutsättningen var att hon hade förbindelser med båda. Det kunde en kvinna ha även 
utan att vara kunglig, och dagboken ger två exempel: hon kunde också vara anhörig till 
någon medlem av den officiella diplomatiska kåren eller helt enkelt ha god kontakt med 
dessa, rentav själv ha eller misstänkas ha förbindelse med denna stat i egenskap av 
spion eller hemlig agent. 
   Att diplomatuppdraget kunde uppfattas som ett formellt politisk uppdrag av samtiden 
antyds av att skriftligt bevis på att uppdraget har mottagits av en monark uppfattades 
som en fullmakt. Kvinnorna kunde uppfattas som officiella diplomater. De frågor de 
kunde få i uppdrag att sköta handlade om gränsdragningar mellan stater, allianspolitik 
och frågor om krig och fred, utan tvekan den tidens storpolitiska frågor.  
   Liksom i fallet medlare, kan också diplomatens roll uppfattas som passiv i den 
meningen att kvinnan endast antog ett uppdrag hon fick av annan part. I detta fall fick 
hon sitt uppdrag av en mäktig uppdragsgivare, där hon i realiteten kan tänkas ha haft 
mindre utrymme att tacka nej. Samtidigt framstår det som önskvärt att uppdragen 
utfördes av fri vilja och med engagemang, något som troligen också var nödvändigt för 
deras framgång. Det framgår att det var möjligt att tacka nej, att frivillighet var önskad, 
och att det också gick att själv ta initiativ till dem.  
   Materialet visar att kvinnor kunde inta en självständig och drivande roll som diplomat, 
och även erkännas som en dominant och jämlik motpart. Hon kunde vara framgångsrik i 
sitt uppdrag, och hon kunde få både erkänsla och arvode för utfört uppdrag.  
     
Den tredje kategorin är spionens eller den hemliga agentens. En spions uppgift var att 
samla och vidarebefordra information, en förutsättning för politiskt agerande och något 
som av allt att döma uppfattades som en naturlig konsekvens av det dåvarande politiska 
systemet.  
   Information utgjorde ett värdefullt politiskt kapital som framstår som nödvändigt 
förarbete inför politiskt agerande under denna epok. Spioneri eller agentverksamhet 
förekom i en mängd olika variationer. Alla som var intresserade av att verka politiskt 
var beroende av information. Spioner kunde därför anlitas av många olika arbetsgivare. 
Myndigheterna kunde anlita både svenskar och utlänningar att spionera på både 
inhemska och utländska aktörer i Sverige. Utländsk makt kunde sända både sina egna 
spioner till Sverige, och även anlita svenskar att spionera i Sverige, något som kan 
beskrivas som förräderi. Slutligen kunde också privatpersoner med politiska ambitioner 
anlita spioner, i vilket fall de representerade sina egna intressen snarare än en stats.    
   Liksom i fallet med medlare och diplomater, kunde en kvinna utväljas för uppdraget 
som spion för att hon redan hade, eller troddes ha, kontakter med makthavare som 
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placerade henne i en god position för att kunna få tillgång till intressant information. 
Utifrån materialet i dagboken framstår det som den vanligaste bakgrunden för en spion, 
och kanske också en som var vanlig för just spioner inom den sociala elit som dagboken 
främst behandlar. Men hon kunde också avsiktligt placeras i en sådan gynnsam position 
av sin uppdragsgivare.  
   Att använda sig av sin sexualitet för att samla information förekommer bland 
exemplen, men framstår inte som en vanlig metod. Uppdraget som agent var att samla 
information; genom samtal med informerade personer, genom att skaffa tillgång till och 
kopiera dokument, och genom att vidarebefordra information till en kontakt, antingen 
skriftligt eller muntligt som kurir. Hon kunde förklä sig och använda en falsk identitet, 
och hon riskerade att arresteras och fängslas. Vad som var nödvändigt var att befinna sig 
i närhet en av personer med kunskap, vinna deras förtroende, omärkligt förhöra dem, 
lyssna på deras samtal, och skaffa sig tillgång till skriftlig information. Genom kontakter 
med initierade personer, kombinerat med de uppgifter hon fått från olika källor, kunde 
hon skaffa sig en sammantagen bild av ett politiskt skeende och, till exempel, bedöma 
sanningshalten i rykten för eventuella uppdragsgivare.    
   En kvinnlig medlem av societeten kunde lätt skaffa sig ett sådant kontaktnät av 
informerade personer. Det politiska etablissemanget utgjorde under denna epok en 
ganska snäv krets ur överklassen, där politikerna rörde sig inom ett ritualiserat – och 
tvåkönat – sällskapsliv. Det enda som egentligen behövdes vara att föra konversationer 
om politiska ämnen med initierade personer. Att elitkvinnor uppvaktades för 
agentverksamhet var därför inte konstigt.  
   En agent kunde också placeras, eller kanske själv placera sig, i en gynnsam position för 
agentverksamhet. Det kunde innefatta allt från en ställning som hovfunktionär eller 
tjänare i hushållet hos en kvinna med kunskap, eller en förbindelse med en person med 
kunskap, antingen som förtrogen vän till en kvinna eller genom ett förhållande med en 
man, något som kunde justeras utifrån agentens förutsättningar.  
   Det fanns en medvetenhet om det pågående spioneriet och det var ett faktum 
människor kände till och tog hänsyn till. Spioner skyddes på grund av de risker och den 
fara de utgjorde. Utlänningar kunde lätt pekas ut som spioner, och svenskar som 
utpekades som spioner för utlandet betraktades som förrädare. Samtidigt tycks 
agentverksamhet som sådan ha uppfattats som en sådan naturlig och oundviklig del av 
det politiska livet att det inte var något som väckte förvåning, eller uppfattades som 
något anmärkningsvärt.  
   Intrycket är att spioneri avskyddes då det utfördes av fiender, men att det inte sågs 
som moraliskt klandervärt att själv spionera eller anlita spioner, och verksamheten som 
sådan framstår därför inte som lågtstående. Hänsyn får tas till att man i det här fallet 
mycket väl kunde göra skillnad på spioneri som bedrevs av idealistiska skäl och 
professionell agentverksamhet, där de senare tycks ha varit mindre ansett.  
   Det finns en skiljelinje mellan professionella spioner och amatörer. En amatör kunde 
engagera sig i agentverksamhet för att gynna ett politiskt syfte hon sympatiserade med, 
eller som en väntjänst. Sådan agentverksamhet ger intryck av att ha varit mer informell, 
och vanligare bland de agenter som hade privatpersoner som uppdragsgivare. En 
professionell agent tycks oftare ha anlitats av en stat eller en myndighet, och i detta fall 
förekom uppenbart ekonomisk ersättning, och verksamheten kan betraktas som ett 
yrke.   
   Agentens arbete kan betraktas som förarbetet och den nödvändiga förutsättningen för 
politisk verksamhet. Hur frivillig en rekrytering var nämns inte, men i det fall det var 
frivilligt, något som bör ha varit fallet i varje fall de gånger det gällde kvinnor som deltog 
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i spioneri för ett mål eller en aktör de sympatiserade för, gav det ett tillfälle för kvinnor 
att utforma framtida politiska skeenden genom den information de lämnade fram. En 
politisk aktörs och en stats agerande formades av den information som lades fram av 
dess agenter.  
 
De tre första kategorierna, medlaren, diplomaten och agenten, kan alla tre sägas utgöra 
ett slags formellt politiskt uppdrag. De ger ett yrkesliknande intryck. Alla tre handlade 
om uppdrag, och alla tre gav tillfälle att på olika sätt ingripa i politiska skeenden: att 
styra slutresultatet av en politisk händelse, som medlaren; att påverka en pågående 
politisk händelse, som diplomaten; eller lägga grunden för kommande politik, som 
agentens. Alla tre var också möjliga att tjäna pengar på. Skillnaden var att medlarens och 
diplomatens uppdrag var offentliga och ägde rum öppet, medan agentens var hemlig, 
och att de två förstnämna som regel ägde rum tillfälligt, medan det andra kunde vara 
under lång tid. Av de tre kan spionens sägas vara det uppdrag som gav kvinnan mest 
frihet att agera. En medlare och en diplomat agerade under viss övervakning av sin 
uppdragsgivare och hade ett bestämt mål, vars utgång var öppet synligt för 
uppdragsgivaren. En spion hade möjlighet att själv styra händelseutvecklingen. 
Spionens roll var också mindre offentlig än de första två.  
   De tre följande kategorierna är mindre formella än de första, och ger också intrycket av 
att vara mer självständiga.  
 
Den fjärde kategorin är oppositionspolitikerns. Kvinnor hade möjlighet att utrycka kritik 
mot en politik de ogillade, och de kunde också bedriva aktiv opposition mot den genom 
att offentligt markera sin kritik, och genom en sådan demonstration bedriva 
opinionsarbete.  
   Materialet ger inte många exempel på en sådan påverkan, och de som finns handlar 
uteslutande om kvinnor ur överklassen, så kallade elitkvinnor. I gengäld är de metoder 
de använde noggrant beskrivna och ger en tydlig bild av deras handlingsutrymme.  
   Kvinnor förutsattes kunna vara insatta i samtida politisk debatt. Det tycks ha 
uppfattats som ett ideal att de delade och stödde sina manliga anhörigas åsikter, men 
det fanns också en medvetenhet om att verkligheten inte behövde se ut så, och att det 
var nödvändigt att som utgångspunkt betrakta dem som politiskt autonoma. Därför 
förutsattes det inte att de delade sina makars inställning förrän de själva hade uttalat 
sig. Man förutsatte alltså att kvinnor kunde vara insatta och bilda sig en egen politisk 
uppfattning. Det fanns också en medvetenhet om att de kunde göra sina åsikter inom 
politiken hörda. Elitkvinnor hade metoder att offentliggöra sin kritik av rådande politik, 
kort sagt att demonstrera.  
   Metoden för deras demonstrationer och markeringar hade sin grund i den dåtida 
flytande gränsen mellan det privata och det offentliga.  
   Den dåtida politiken inom en absolut monarki tillhörde en snäv social krets, i ett 
samhälle där umgänget främst ägde rum inom den egna samhällsklassen. Monarkin 
utgjorde det politiska systemet, och det presenterades utåt för allmänheten genom 
representationen, som utgjordes av hovlivet och, i förlängningen, av sällskapslivet inom 
den dåtida societeten. Sällskapslivet var inte ett privat umgänge byggt på personlig 
stimuli och vänskap, utan starkt ceremoniellt och ritualiserat, och något som till stor del 
uppfördes offentligt inför allmänheten. Ett exempel på det var de offentliga middagarna 
man anordnade vid det gustavianska hovet efter franskt exempel vid denna tid, där 
allmänheten kunde titta på; de offentliga balerna på Börsen i Stockholm, där 
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kungahusets medlemmar dansade offentligt; de offentliga ”promenaderna” i vagn – och 
de personer man sågs avlägga formella besök hos.     
   Detta halvt offentliga skådespel var en del av representationen av monarkin och, i en 
absolut monarki, representationen av det politiska systemet. Sällskapslivet dikterades 
av etiketten, och båda kön hade viktiga roller att uppfylla för att detta skådespel skulle 
kunna uppföras. Det dåtida klassamhällets och monarkins behov av representation gav 
alltså kvinnor en tydlig roll som krävde deras medverkan, och därmed också ett 
påtryckningsmedel.  
   Elitkvinnorna från kungahuset och adeln var uppenbarligen medvetna om detta, och 
de använde också de möjligheter sällskapslivet gav dem, för att markera och 
demonstrera sin kritik och utöva påtryckningar.  
   I den offentliga debatten kunde politiska aktörer bli symboler och företrädare för sin 
åsikt. Genom att använda sig av de rituella besök det officiella sällskapslivet föreskrev, 
kunde kvinnor demonstrera sitt stöd eller sitt avståndstagande för en politisk linje 
genom att avlägga eller avstå från besök. De kunde markera sitt stöd genom att närvara 
vid en mottagning, eller sin kritik genom att avstå. Denna markering blev tydligare 
framförd om de samtidigt avlade ett besök hos en meningsmotståndare. Just för att 
dessa besök inte handlade om privatlivet utan om offentlig representation, blev de också 
noterade och tolkade som politiska markeringar, och fungerade som offentliga 
demonstrationer. Demonstrationen blev verkligt effektfull om flera kvinnor deltog i den 
mot samma företrädare. Det handlade då om en form av social bojkott eller ostracism, 
och om en sådan demonstration riktades mot en monark och fick tillräckligt många 
deltagare, förstörde den en monarkis representation.  
   Allmänheten lade märke till dessa markeringar och uppfattade kvinnorna som 
politiska aktörer, som kunde motta stöd eller kritik. I praktiken kunde de alltså driva 
opinionsbildning.  
   Att elitkvinnor kunde använda sig av det representativa sällskapslivets regler för att 
markera sina politiska sympatier var känt av makthavare. De drevs kanske inte så långt 
som i materialets exempel särskilt ofta, men det framgår att metoden ofta användes i 
mindre sammanhang. Det var en effektiv metod. Materialet visar att dåtida makthavare 
tog kvinnornas sabotage av representationen och deras opinionsbildning på allvar, och 
att de kände sig tillräckligt hotade av det för att använda sig av legala bestraffningar. 
Även andra former av offentlig politisk opposition från kvinnor, så som 
pressmeddelanden där en kvinna tog avstånd från sittande regim, togs på allvar nog för 
att leda till sanktioner.  
   En fråga är varför dåtida makthavare alls tog kritik från kvinnor på allvar, med tanke 
på att kvinnor, med undantag av kvinnliga regenter, var utestängda från formell politisk 
makt.  Ett tänkbart svar framgår av materialet. Makthavare tog kvinnors kritik på allvar 
på grund av den opinionsbildning de kunde driva. Det var en opinionsbildning som även 
kunde påverka män, som hade de formella verktyg som var nödvändiga för att agera 
inom systemet. I dagboken framgår denna motivation till rädslan för kvinnors 
opposition i flera fall tydligt uttalad, då kvinnor som drev oppositionell opinion 
fruktades just på grund av hur de skulle kunna påverka sina närstående mäns agerande.  
   Kvinnors opposition togs alltså på allvar på grund av de inflytande de förutsattes 
kunna ha över män, och det är också vad den femte kategorin handlar om: inflytande. 
  
Den dåtida politiska världen var medveten om att politiken inte alltid avgjordes av de 
formella beslutsfattarna. Makthavare hade rådgivare, både formella och informella 
sådana, och var också omedvetet utsatta för påverkan av personer som själva inte hade 
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formella maktbefogenheter. Med tanke på att formella befogenheter under denna epok 
normalt sett innehades av män och uteslöt kvinnor, framstår inflytande över män som 
en naturlig metod för kvinnor att indirekt verka politiskt.  
   Grunden för en kvinnas möjlighet att utöva politiskt inflytande över en makthavare 
framställs som en god personlig relation till denna. Förutsättningen för att skapa en 
sådan relation var fysisk närhet och tillgång till dennas person. Därför uppfattades 
kvinnliga anhöriga till makthavare som potentiellt inflytelserika, särskilt hustrur eller 
älskarinnor. Men relationen behövde inte vara sexuell, utan kunde också handla om 
vänskap, och inte heller behövde en sexuell relation innebära inflytande. Vad fysisk 
närhet innebar var en potentiell möjlighet. I materialet tycks inflytande sånär som på ett 
exempel alltid utgå från just en personlig emotionell relation, antingen den var sexuell 
eller vänskaplig: i de fall kvinnors råd tas på allvar på grund av deras intelligens, så 
handlar det ändå om att denna respekt har skapats genom en nära relation. Det enda 
exemplet på en annan utgångspunkt handlar om en kvinna som, genom att utnyttja tron 
på att hon kunde förutsäga framtiden, fick möjligheten att påverka politiska aktörers 
agerande genom sina förutsägelser. Det framstår som ett undantag, men även det 
grundar sig på personligheten hos de män hon påverkade.  
   Framgången avgjordes i slutändan alltid av makthavarens personlighet: om han lät sig 
påverkas, och vem han i så fall tillät detta inflytande.       
   Det här var något man kände till och anpassade sig efter. Samtiden höll sig 
informerade om en makthavares personliga karaktär, sympatier och umgänge, för att 
bedöma vilka som kunde tänkas vara i position att påverka hans agerande i den politiska 
sfären. Detta var inte skvaller, utan uppfattades som relevant information, som en 
ansvarsfull politisk aktör borde hålla sig informerad om och ta på allvar för att kunna 
verka effektivt inom systemet. Information om den som kunde utöva inflytande kunde 
uppnås genom spioner, och med hjälp av den kunde man sedan veta vem man borde 
anlita som medlare för att uppnå ett politiskt mål.  
   Att kvinnor kunde agera politiska rådgivare, framstår som välkänt och normalt. För en 
hustru kunde ett sådant inflytande ses som legitimt, medan det tycks ha ogillats hos en 
älskarinna. Denna metod att verka politiskt var utan tvekan kraftfull: den gjorde det 
möjligt att indirekt agera politiker och påverka beslut, och den gjorde att en kvinna sågs 
som en reell maktfaktor av omgivningen, som kunde uppvakta henne och anlita henne 
som medlare för sin politik. Det finns till och med ett exempel på en kvinna som öppet 
fick agera som regeringens konsult i utformningen av en lag.  
   Det var just på grund av kvinnors inflytande som makthavare tycks ha fruktat deras 
opposition och kritik tillräckligt mycket för att låta rädslan leda till bestraffningar och 
påverkan av deras agerande, trots att kvinnor saknade formella maktbefogenheter.  
 
Den sjätte och sista kategorin påverkas också av inflytande: intriger. För att iscensätta 
en intrig krävdes inflytande och förmåga att skapa ett kontaktnät bland människor med 
makt, personer som var nödvändiga deltagare i en framgångsrik intrig. Jag har lagt 
denna kategori sist, eftersom jag uppfattar den som det kraftfullaste av de metoder 
kvinnor hade inom dåtida politiska system. Intressant nog var det också den mest 
informella.  
   En intrig, konspiration, komplott eller sammansvärjning kan definieras som en metod 
att, genom en hemlig överenskommelse mellan en grupp människor, samarbeta för att 
manipulera det politiska systemet mot ett gemensamt mål genom informella och illegala 
metoder.  
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   Intrigen var en metod som gjorde det möjligt att ingripa i ett politiskt system som för 
majoriteten av medborgarna, och för normalt sett samtliga kvinnor, var stängt och 
omöjligt att påverka genom lagliga och formella metoder.   
   Medan andra metoder som stod öppna för kvinnor, så som medlarens och 
diplomatens, kunde ge inflytande på en politik som redan drevs av andra, var intrigen en 
metod där kvinnor kunde agera i eget intresse och driva en riktlinje de själva hade satt 
upp. De mål som drevs av konspiratören kunde utan tvekan handla om både små och 
stora saker. Men de exempel som beskrivs utförligt i materialet visar att en intrig kunde 
handla om mycket radikal politik: de kunde handla om att utforma en kommande 
regering, att avsätta en sittande regering och att tillsätta en ny. Konspiratören gavs mest 
handlingsutrymme av alla tillgängliga metoder att forma och driva politik. De frågor en 
konspiratör drev kunde handla om ingrepp i maktfördelningen; sammansättningen av 
en regering; och avsättningen av en legal makthavare. 
   En intrig kunde innebära manipulation av ett politiskt skeende för att skapa eller driva 
på en utveckling mot rätt omständigheter för att målet skulle kunna uppnås. Metoden 
för att åstadkomma detta var att skapa stöd för målet genom att utplantera rykten och 
påverka opinionen. När rätt omständigheter sedan hade skapat för att planen kunde 
fullföljas, kunde konspiratörerna agera. Denna händelseutveckling kan urskiljas i de fall 
intrigen syftade till en ren kupp, men kunde säkert fungera likartat också i mindre 
sammanhang.  
   Det framgår att samtiden var medveten om förekomsten av intriger och att misstankar 
om sådana var vanliga. De tre sista kategorierna i denna uppsats: spioneri, 
oppositionsarbete och intriger, framstår som beroende av varandra, och de uppfattades 
också ofta så av samtiden.     
   Förutsättningen för att kunna iscensätta en effektiv intrig var inflytande på människor 
med makt på olika områden som kunde vara till hjälp för planens fullföljande. Kvinnor 
kunde misstänkas för att ägna sig åt intriger bara genom att ha viktiga kontakter, och 
kvinnor som faktiskt utpekades som politiskt inflytelserika på män, anklagades mycket 
lätt för att praktisera politik genom intriger. För att kunna skapa kontakter med 
inflytelserika sympatisörer som var nödvändiga för att bilda en sammansvärjning, 
behövdes information om olika aktörers sympatier. En sådan information gavs av 
spioner, och spioneri framstår som en förutsättning för intriger: konspiratörerna 
spionerar såväl som anlitar agenter. Det var också nödvändigt att ha kunskap om det 
politiska läget för att kunna bedriva den opinion som utfördes av de oppositionella. De 
oppositionella kvinnor som ägnade sig åt att påverka opinionen genom demonstrativa 
offentliga markeringar anklagades också de för att intrigera.  
   Rädslan för intriger och vad de kunde syfta till och åstadkomma framstår som stor. I 
dessa sammanhang ansåg samtiden att kvinnor var trovärdiga politiska aktörer, vars 
agerande var värda att ta på allvar och hålla sig informerad om.  
   Det tycks ha varit berättigade misstankar, för det var uppenbarligen möjligt för 
kvinnor att spela ledande roller i intriger. I samtliga tre stora intriger som skildras i 
dagboken spelade kvinnor en central roll, som tycks ha accepterats av deras manliga 
medkonspiratörer. Denna ledande roll kunde rentav innebära att kvinnor fullt visuellt 
fick stå i spetsen som ledare för en statskupp. Samtida män tycks inte ovilliga att 
acceptera en kvinna som ledare för en konspiration, bakom stängda dörrar såväl som 
visuellt synlig under pågående kupp.  
   Det framgår att kvinnor i informella sammanhang kunde respekteras som jämbördiga 
politiska samarbetspartner. En förklaring kan vara att intrigerna ägde rum utanför 
systemet. Deras mål måste kunna accepteras av systemet, och efter fullgjort mål 
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väntades dessa kvinnliga konspiratörer sällan själva anta någon befattning. De arbetade 
normalt sett för att placera manliga sympatisörer i ansvarig position. Samtidigt kan 
intrigerna sägas vara en informell del av systemet. Intrycket är att de män som placeras i 
maktposition av intriger med hjälp av kvinnor, och som därmed hamnar i 
tacksamhetsskuld till dessa, väntas tillåta dem inflytande och indirekt deltagande i 
politiken som motprestation. 
    
Syftet med min uppsats var att klarlägga vilka metoder att praktisera politik som fanns 
tillgängliga för kvinnor i Sverige under gustavianskt 1700-tal utifrån Hedvig Elisabet 
Charlottas dagbok; hur accepterade de tycks ha varit; och hur, och hur långtgående, de 
kunde påverka politiken.  
   Jag kunde finna sex olika politiska metoder tillgängliga för kvinnor att agera politiskt 
på inom en absolut monarki under sent 1700-tal: medlarens, diplomatens, spionens, 
oppositionsaktivistens, den inflytelserika rådgivarens, och slutligen konspiratörens.  
   Genom dessa kunde en kvinna i tur och ordning påverka slutresultatet av en politisk 
händelse, som medlaren; influera en pågående politisk händelse, som diplomaten; lägga 
grunden för kommande politik, som agentens; göra allt ovanstående, som den 
inflytelserika rådgivaren; kritisera rådande politik och bilda opinion kring den, som 
oppositionsaktivisten; eller, slutligen, att självständigt skapa sin politik och driva 
igenom den genom att tillsätta sympatisörer till ansvariga poster och påverka själva 
maktfördelningen och styret av samhället, som konspiratören.  
   Dessa metoder var i flera fall beroende av varandra: endast en kvinna med inflytande 
genom kontakter mottog uppdrag som medlare eller diplomat. För att kunna bedriva ett 
effektivt opinionsarbete som oppositionell krävdes information, som gavs av en spion. 
En konspiratör behövde kunskap om det politiska läget och dess aktörers sympatier av 
en spion för att kunna iscensätta en effektiv komplott.  
   De metoder jag har räknat upp, har var och en blivit mer kraftfulla politiska instrument 
efter hand. I samma takt som de har blivit mer kraftfulla, har de också blivit både mer 
informella och dolda, och mer kontroversiella. Medlarens och diplomatens roll var 
öppna, erkända och relativt okontroversiella. De kunde också vara officiella, och 
kvinnors möjlighet att agera diplomater framstår rentav som ett formellt yrkesuppdrag 
med legal fullmakt, om än ett tillfälligt sådant. Det inflytande kvinnor hade på politiken 
var passivt: deras handlingsutrymme var begränsat till att påverka andras politik, inte 
att föra sin egen. Spionens roll intar något av en halvställning: det kunde i vissa fall vara 
en form av yrkesuppdrag från legala myndigheter, och det politiska inflytandet handlar 
här om att lägga grunden för politiken, eftersom den information en spion gav avgjorde 
politiska aktörers agerande. De två sista kategorierna tillhör de minst formella, de minst 
öppna, och även, som det tycks, de mest kraftfulla. Att påverka manliga aktörers 
politiska agerande och att intrigera var föremål för både rädsla och förakt av samtiden. 
Det var också den metod där kvinnor hade störst möjlighet att forma en egen politik.  
    
Slutsatsen är att elitkvinnor under den absoluta gustavianska monarkin hade flera olika 
metoder att välja mellan för att praktisera politik, och att deras åsikter och deras aktiva 
deltagande i politiken kunde vara både förväntat, accepterat och respekterat. Deras 
politiska aktivitet kunde ske öppet och i vissa former kunde rentav fungera i erkända 
offentliga roller.  
   Deras politiska roll framstår som mer öppen, erkänd och aktiv än vad man kanske 
kunde tro. Men, slutligen, kan det inte undgå att deras deltagande i politiken ägde rum 
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på männens villkor och genom deras samarbete; ju mer självständigt en kvinna agerade 
inom politiken, dess mer informell, kontroversiell, brottslig och farlig blev den.  
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