
 
 

 
 
 

Damer äro portförbjudna då man misstror 
deras medlidsamma hjärtan 

 
En studie av en aristokratkvinnas rörelsefrihet 

 
Myrna Moström  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 
Kandidatuppsats (15 hp) 
Damer äro portförbjudna då man misstror deras medlidsamma hjärtan. 
En studie av en aristokratkvinnas rörelsefrihet 
Etnologi Kandidat (30 hp) 
Höstterminen 2019 
Handledare: Maryam Adjam 
The Ladies are Barred due to the Mistrust of Their Caring Hearts. 
A Study of Liberty of Movement of an Aristocratic Woman 



The Ladies are Barred due to the Mistrust 
of Their Caring Hearts 

 
A Study of Liberty of Movement of an 

Aristocratic Woman 
 

Myrna Moström 

 

Abstract 
This essay will examine the liberty of movement through the analysis of a traveling journal written by 

the young aristocratic lady Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister in the year of 1832, during her 

family’s travel through Europe. The beginning of the nineteenth century brought many books of 

adventure and traveling because of the new possibilities to rent a horse and carriage and therefore 

travel longer distances for a shorter amount of time. To travel, people needed the time and money, and 

therefore the adventures were quite exclusive to the aristocratic class of Sweden. In this essay, I have 

studied the traveling journal of Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister (The Archive of the Nordic 

Museum, Document "Dagböcker 1832–1833", 9:21) with the intention to analyse her own experience 

of her liberty of movement during her travel, as an aristocrat with money and respectability and 

therefore more possibilities, and as a woman with a restraint due to the role she was given because of 

her sex. The body is of great importance in this essay, because of its role in the liberty of movement, 

and of the restraints ascribed to Lovisa's body as a woman. Because of the importance of the body, the 

theories of this essay consist of phenomenology, with Sara Ahmed's concept of orientation, and with 

the concepts of living body and body knowledge, as well as gender theory with Yvonne Hirdmans' 

concepts. In my conclusion, I have found that the inherency of the aristocratic class gives Lovisa a 

greater liberty of movement and expression, while her sex is of more importance because it is 

fundamental and therefore places her in a role of constant orientation towards the rules of the space 

she inhabits. The young lady's living body is under restraints because it is out of place, and through an 

orientation which proves Lovisa's respectability she can earn some liberty of movement because of her 

class, with an understanding of her correct orientation towards the norms and social structures. 
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Inledning 
 

Bakgrund 

Den socialt strukturerade rörelsefrihet man kan utöva som kvinna är ett vida undersökt tema 

både inom samtida etnologiska studier och arkivstudier. Bland andra författarinnorna Rebecka 

Lennartsson och Inger Lövkrona har tagit sig an arkivmaterial för att visa på utsatta kvinnors 

begränsningar och möjligheter i Sverige under 1700- och 1800-talets Stockholm, men hur var 

rörelsefriheten för en ung kvinna i Sverige som hade det något bättre ställt? Marie Steinrud 

har undersökt aristokratiska kvinnors dolda offentlighet i livet hemmavid (2008) och Angela 

Rundquist har visat på hur de högt uppsatta kvinnorna förväntades sköta sina sysslor, 

däribland broderier och barnuppfostran, så som vilken kvinnlig tjänarinna i hushållet som 

helst (1989), men vad sker när en aristokratisk ung kvinna placeras ute på resande fot och ges 

en egen resedagbok att författa sina tankar i för sitt eget nöjes skull? 

 

Via Nordiska Museets arkiv har jag fått ta del av en maskinskriven översättning från franska 

till svenska av Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeisters resedagbok från år 1832. 

Reseskildringen blev översatt år 1954–1955 av Lovisas senare släkting Elisabeth Ros, och 

den handskrivna dagboken på skolad franska finns inte i museets ägo utan har återgått till 

Röhsska Konstslöjdmuseet. Mycket möda har lagts vid att översätta resedagboken och göra 

den rättvisa enligt ett brev till museet från Elisabeth Ros. 

 

Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister var nitton år då hon var på resa med sin familj runt om 

i Europa. Familjen bestod av Lovisa Catharina (född 1813), hennes systrar Hilda Charlotte 

Virginia (född 1814), Amalia Gabriella (född 1818 och död 1837), hennes bror Axel Knut 

(1812, blev sedan hovmarsalk), fadern Hans Gabriel, och faderns tredje fru Sigrid Margareta 

Charlotta Fleming af Liebelitz (troligtvis gifta från år 1830), som Lovisa ändock benämner 

som mamma trots att hennes egna mamma, Katharina Charlotta Leijonhufvud, dött tidigare 

och var faderns andra fru. En äldre dotter som inte var med på resan, Ulrika Eleonora (död 

1850), var det första barnet och dotter till hustru nummer ett, Hedvig Amalia Charlotta 

Klinkström. Familjen kommer ifrån Årups mindre herrgård i Skåne som ärvts från greve och 

riksdrots Carl Axel Wachtmeister, senare Trolle-Wachtmeister (1754–1810). 

 

Under 1800-talet skapades allt fler reseskildringar, och även Lovisa tog chansen att få författa 
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sin egen resedagbok under den flera månader långa resan. Lovisa skriver fritt om sina 

upplevelser, erfarenheter och uppfattningar under resan och detta väckte ett intresse hos mig 

att undersöka den rörelsefrihet som hon beskriver i och med sin resedagbok, som ung 

aristokratisk kvinna på resande fot. Resedagboken ger en direkt skildring av hennes egna 

tankar kring begränsningar och friheter allteftersom hon kroppsligen upplever nya saker, och 

jag vill undersöka hur den fysiska resan påverkar Lovisas rent kroppsliga självupplevelse och 

rörelsefrihet och vad erfarenheter av dessa begränsningar och friheter berättar om rådande 

normer för en kvinna av hennes samhällsklass. 

 

Enbart att få resa för nöjets skull är ett tecken på Lovisas klass, och på hennes beskrivningar i 

resedagboken framstår hennes rörelser som fria i förhållandet till en samtida kvinnas frihet 

om hon kom från en lägre klass, men normen för hur en aristokratisk kvinna skulle bete sig 

har präglat Lovisas uppfostran och uppfattning om samhället runtomkring, och därmed även 

synen på hennes kroppsliga frihet och hennes förväntningar gällande sina egna rörelser. Detta 

gör det intressant att studera hennes beskrivning av kroppsliga upplevelser i ett nytt 

sammanhang, då hon genom rent fysiska upplevelser berättar om det nya och förhåller sig till 

erfarenheten som normal eller avvikande. Nya erfarenheter gör även att hon kroppsligen 

placeras i situationer där gränser hon inte tidigare stött på finns, och där hennes socialt 

kroppsliga begränsningar som kvinna påpekas och placeras högre än de kroppsliga 

möjligheter hon ägt som aristokrat i Sverige. 

 

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att utifrån Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeisters egna beskrivningar av 

resan runt om i Europa undersöka en aristokratisk kvinnas rörelsefrihet och hur den kan 

förstås utifrån den kroppsliga erfarenheten, där den aristokratiska klasstillhörigheten och de 

möjligheter den erbjuder möter könets begränsningar. Syftet är därmed att studera hur Lovisa 

förhåller sig till sin omvärld och hur kroppens levda erfarenheter ter sig givna för henne eller 

begränsande och avvikande, samt hur köns- och klassnormer som reglerar dessa erfarenheter 

kommer till uttryck i hennes möte med sin omvärld. Dessa förkroppsligade erfarenheter görs 

möjliga av kroppen, som har tillskrivits en aristokratisk roll, men begränsas även av dess 

tillskrivelse av kön som kvinna. Det gör ett fenomenologiskt teoribygge mycket givande då 

kroppens betydelse och orientering står i centrum för denna teoribildning. 
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Uppsatsens frågeställningar är hur orienterar den unga aristokratkvinnan Lovisa Catharina 

Trolle-Wachtmeister sig i de situationer hon möter? Hur förhåller hon sig till sin omvärld och 

sina erfarenheter, och hur praktiseras rörelsefrihet i Lovisas erfarenheter utifrån den 

samhällsklass hon tillhör, det kön hon tillskrivs och de normer som är förbundna med dessa? 

 

Teori 
Fenomenologi 
I detta avsnitt av uppsatsen kommer en beskrivning av de teorier och begrepp som ligger till 

grund för min analys att göras. Fenomenologi som teori belyser kroppens betydelse för vår 

förmåga att uppleva världen och ge den betydelse, och även hur vi uppfattas av de runt 

omkring oss samt vilka kategorier och sammanhang vi placeras i som individer. 

Fenomenologi påpekar hur kroppens begränsningar och möjligheter är en del av individen och 

identitetens begränsningar, samt hur vi rör oss i vår omvärld. Teorin visar på att våra 

uppfattningar ständigt sker i förhållande till vår kropp, då det är med denna vi tar oss runt och 

placerar oss i nya situationer och även med denna vi får våra första intryck genom våra 

sinnen. Kroppen begränsar oss och ger oss möjligheter rent fysiskt, vilket styr våra 

förhållningssätt till begränsningar och möjligheter på tanke- och individnivå, men kroppen 

tillskrivs även kategorier av våra medmänniskor. Då den kategoriseras utifrån sin utformning 

skapar människor även strukturer som i sig begränsar eller möjliggör kroppens rörelsefrihet 

då den har tillskrivits specifika egenskaper. 

 

Utifrån Merleau-Pontys teorier beskriver Karin Högström hur kroppen och våra sinnen är 

grunden till att vi uppfattar vår omvärld och kan ta den i besittning, hon beskriver att det är 

genom kroppen som vi kan bli subjekt (Högström 2010:21). Vår subjektsposition kan alltså 

förstås utifrån att vi som kroppar uppfattar världen runtomkring oss. Högström fortsätter att 

förklara Merleau-Pontys förhållningssätt som att de sinnesintryck och erfarenheter vi får 

genom att vi är våra levda kroppar ger oss tillgång till all kunskap vi har. Detta gör även att 

subjektet och omvärlden lever i ett cirkulärt förhållande där de påverkar varandra. Kroppens 

rörelser och förnimmelser förstås och ges en mening i relation till subjektets tidigare 

erfarenheter som i sin tur präglats av sociala och kulturella strukturer, vilka skapar de normer 

som subjektet förhåller sig till (Högström 2010:21). De sociala strukturerna inkorporeras av 

människor då de införlivar dem i sina egna kroppar och sedan kan agera ut dem i form av 

kroppsliga praktiker (Högström 2010:21). Subjektets erfarenheter tar således form i dialogen 
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mellan kroppen och omvärlden, då subjektet skapar en förståelse av sig själv utifrån kroppens 

upplevelser i form av sinnesintryck, men även utifrån de sociala strukturer som uppfattas och 

sedan inkorporeras för att vi ska kunna orientera oss gentemot de strukturer och normer som 

samhället socialt förhåller sig till. 

 

Sara Ahmed har mycket tydligt demonstrerat kroppens betydelse för våra liv och upplevelser i 

sin bok Queer phenomenology: orientations, objects, others. Ahmed påpekar könets och 

sexualitetens kroppsliga betydelse för hur vi upplever omvärlden och positionerar oss själva i 

den, och ett återkommande begrepp inom Ahmeds filosofiska resonemang är orientering som 

belyser att vi orienterar oss kroppsligen utifrån förförståelsen av vår kropp men även 

förförståelsen för hur det rum vi befinner oss i är utformat (Ahmed 2006:3). Förförståelsen av 

vår kropp skapar således även vad vi ser oss själva som, vår identitet, hur andra ser oss och 

hur vi orienterar oss gentemot vår förförståelse av rummet runt oss. 

 

Rummet skapas och uppfattas av oss, men det är även redan utformat av de som sedan 

tidigare står i det och redan har orienterat sig och hittat sin plats. Om dessa individer har 

uppfört sig och rört sig kroppsligen på ett specifikt sätt som återupprepats och betonats av de 

runt omkring så skapas en norm av kroppsmönster och rörelser, beskriver Ahmed, och då 

förväntas den nya kropp som placerar sig i rummet att följa dessa (Ahmed 2006:66). Dock, 

om den nya kroppen är avvikande, gällande exempelvis kön eller sexualitet, begränsas den i 

rummet då det inte är utformat efter dess kropp, vilket gör att den nya kroppen kategoriseras 

som udda samt felplacerad och därmed tillskrivs ytterligare begränsningar i rörelsefrihet 

(Ahmed 2006:10). Detta befästs exempelvis i att kroppens erfarenhet begränsas utifrån 

räckhåll då avvikande kroppar inte kan nå lika långt i det normativa rummet (Ahmed 

2006:15). De kroppar som avviker, exempelvis en kvinnligt kodad kropp, har därmed 

placerats i en normativt kroppslig dimension där vardagliga ting är utom räckhåll för dem, då 

rådande kroppsliga förväntningar och restriktioner härskar (Ahmed 2006:66). 

 

I 1800-talets Sverige och den värld Lovisa förhåller sig till är det hustavlans rum och 

förväntningar på mannen, som ledande och fri, som skapar de kroppsliga restriktionerna för 

den avvikande, och därmed begränsade, kvinnan som förväntas orientera sig på ett normativt 

sätt i det rum som kodats efter den härskande mannen som norm. Synen på mannen som 

familjens överhuvud skapades av hustavlans hierarki, och framförallt familjens kvinnor 

förväntades lyda under honom. Även uppfattningen om att män skulle vara äventyrliga, 
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nyfikna och förhålla sig till den offentliga världen gör att det offentliga som rum blir ett 

normativt manligt utrymme, där kvinnan är avvikande och förväntas rätta sig efter synen på 

mannen som härskande för att ges en plats i rummet. Hon behöver rätta och orientera sig efter 

det, som jag baserat på sociala strukturer kommer benämna, manliga rummet för att få en 

plats i det. Detta gör att vissa ting är utom räckhåll för henne, och att hon måste orientera sig 

efter en väg som begränsats, och därmed kan hennes rörelsefrihet tänkas inskränkas. Denna 

uppsats behandlar dock även synen på aristokratins samhällsklass som de upphöjda och goda, 

de rika vars grace den allmänna massan förväntades rätta sig efter, och därmed den klass som 

fått möblera det normativa rummet relativt fritt efter sin smak. 

 

Aristokraterna hade rörelsefriheten att resa och att utforska världen och att skapa en levd 

erfarenhet i form av att kroppsligen förflytta sig och finna nya erfarenheter genom och med 

kroppen. Det kan ändock tänkas att en viss kroppslig begränsning fanns även för dem, 

speciellt, har Marie Steinrud påpekat, som kvinna inom den aristokratiska klassen då man 

förväntades agera ideal för kvinnor i andra klasser på grund av sin uppfostran som starkt 

präglades av socialt strukturerade normer och könshierarkier (Steinrud 2008:28). Ahmed 

uttrycker det som att kroppen är den del av oss som vi utgår ifrån (Ahmed 2006:8). Det 

innebär att alla intryck först går genom kroppen som en kroppsupplevelse för att uppfattas, 

och således även att kroppen är av stor betydelse för hur andra uppfattar oss. 

 

Jonas Frykman beskriver i sin bok Berörd att adelsdamers fjäderhattar blev en del av dem och 

att livet anpassades efter huvudbonaderna som en självklar del av kroppen (Frykman 

2012:92), vilket det även finns tydliga indikationer på i mitt material. Fjäderhattarna blir en 

självklar del av kroppen som damerna ständigt förhåller sig till, och Frykman beskriver hur de 

kunde röra sig obehindrat med de sköra fjädrarna, då damerna kände dem som om de vore en 

del av deras kropp (Frykman 2012:92). Detta är ett tydligt exempel på hur aristokratin 

inkorporerades i den aristokratiska kroppens utformning som ett attribut, då den dyra 

fjäderhatten blir en kroppslig symbol för välfärd och klass, som damerna använder som ett 

verktyg för att urskilja sig själva och varandra. Den blir en del av deras kroppar och därmed 

deras identitet. Då fjäderhatten blir en symbolisk del av damernas kropp och identitet kan den 

även agera en förlängning av deras kroppar, då den placeras i ett rum som utformats av 

sociala strukturer där aristokratin som samhällsklass är norm, och därför har rätten till hela 

rummet. Som kvinnor är de redan begränsade av sin kropp i rummet då den klassificeras som 
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avvikande, men genom fjäderhatten som ett attribut vilket visar på en noblare börd skapar de 

en förlängning vilken ger dem en större tillgång till vad de kan nå rummet. 

 

Genusteori 
Även genusteori är av stor betydelse för uppsatsens analys, med Yvonne Hirdmans 

könsbegrepp som utgångspunkt. Hirdman lägger stor vikt vid kroppens betydelse för 

maktstrukturer mellan könen, och anser att man inte kan separera genusbegreppet från 

könsbegreppet då detta ignorerar hur kroppens utformning har stått till grund för det genus 

och de egenskaper som den tillskrivs (Hirdman 1998:11). Kroppens betydelse är således 

central i Hirdmans teoribygge. Hirdman har även starkt ifrågasatt dikotomier med ett 

påpekande av hur de skapar och vidmakthåller maktordningen mellan könen, då de 

ifrågasätter huruvida en maktstruktur överhuvudtaget finns (Hirdman 1998:11). 

 

Hirdman utgår ifrån kroppens utseende som grundläggande för det genus och därmed de 

förväntningar och möjligheter som tillskrivs den och finns till för den i världen. Hon påpekar 

att kön alltid bör ses som centralt i en intersektionell analys, då det är könstillhörigheten och 

de patriarkala förutsättningar som finns i världen som är grundläggande för alla 

maktstrukturer. Språket, världen och alla normer som bygger det sociala och offentliga 

rummet runt oss är skapade utifrån ett patriarkalt system, menar Hirdman (Hirdman 1998:11), 

vilket man som kvinna med en kropp som tillskrivits avvikande egenskaper behöver orientera 

sig efter. När Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister år 1832 författade sin resedagbok var 

Rousseaus tankar om könen som ett dualistiskt motsatspar nya och synen på kvinnan som en 

sämre skapad man började förändras till att könen var en dikotomi som skulle bestå av 

varandras motsatser (Steinrud 2008:18). 

 

Tidigare forskning 
Det finns mycket tidigare forskning som studerar likartade ämnen som denna uppsats, och 

många starka böcker av författare som lyfter fram kvinnliga upplevelser och levnadsöden som 

en del av kvinnoforskningen. Den tidigare forskning jag har valt att presentera är inriktad på 

kvinnohistoria som utgår ifrån aristokratiska kvinnors levnadsöden, med ett undantag 

gällande Birgitta Meurlings bok från 1996 som utgår ifrån prästfruars leverne och 

könskonstituering. Meurlings bok har varit av värde för min uppsats på grund av de tydliga 
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kristna normer som beskrivs, och de tydliga exempel på könskonstituering som presenteras 

utifrån kristna ideal. 

 

Marie Steinrud har genom en arkivstudie av brev till och från systrarna Tersmeden undersökt 

kvinnors dolda offentlighet i sin avhandling Den dolda offentligheten. Kvinnlighetens sfärer i 

1800-talets högreståndskultur från 2008 och därigenom kommit fram till att det fanns en 

betydligt större offentlighet bland aristokratins damer än vad gamla rön påtalat. Steinrud 

presenterar att bilden av aristokratins damer som passiva, anemiska kvinnor som enbart håller 

sig till sin kammare, tar hand om hemmet och broderar är falsk, och att de fyra systrarna 

Tersmeden sinsemellan via brev behandlade alla möjliga ämnen, från politik och ekonomi till 

barnafödande och familj (Steinrud 2008:13). Hon beskriver hur Sverige under 1800-talets 

romantik var i förändring, bland mycket annat att västvärlden började förhålla sig till den 

rousseauanska komplementära könsteorin där könen anses vara av olika natur och 

komplettera varandra. Pojkar ansågs behöva leva ut sin upptäckarglädje, medan flickor skulle 

kuva sin och underordna sig männen (Steinrud 2008:18). Även förhållandet till 

klasstillhörighet förändrades under 1800-talets Sverige, och tydligare gränser befästes 

(Steinrud 2008:26). 

 

Trots dessa förändringar som skapade tydligare gränser för offentligt och privat där kvinnorna 

förväntades hålla sig till det privata och dolda, talade kvinnorna mycket offentligt med 

varandra om sin omvärld, påpekar Steinrud (Steinrud 2008:13). Kvinnor och män var inte 

jämlika under lagen, men det fanns möjligheter att kringgå detta i praktiken. Dock var straffen 

för sedlighetsbrott strängare för kvinnor, och framförallt för adliga kvinnor, då dessa skulle 

agera gott exempel för alla kvinnor ur andra samhällsklasser (Steinrud 2008:28). Hustavlan 

var viktig för 1800-talets människor och västvärldens strukturer bestod av en patriarkal grund 

(Steinrud 2008:29), men aristokratins damer var inte passiva och anemiska, utan högst insatta 

och intresserade av olika ämnen sinsemellan. Steinrud har påpekat att damerna lät sig höras 

sinsemellan, men det är via brevväxling man får höra deras röster, inte ett allmänt upprop 

eller i författade böcker, vilket är anledningen till att damerna har placerats mer i det fördolda 

än de verkligen var (Steinrud 2008:13). 

 

Angela Rundquist har i sin bok Blått blod och liljevita händer. En etnologisk studie av 

aristokratiska kvinnor 1850–1900 från 1989 gjort en mycket ingående kvinnohistorisk studie 

av den aristokratiska kvinnans liv. Hon har utgått ifrån arkivmaterial i form av memoarer och 
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brev, men även intervjuat senare släktingar till de aristokratiska damer som presenteras i 

studien. Rundquist studerar kvinnornas liv och samtid på en mycket detaljerad nivå, där deras 

uppgifter i hemmet, förväntningar på dem som kvinnor och hustrur, och roller som mödrar 

belyses. I boken presenteras många aristokratiska namn, bland andra senare släktingar till 

Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister. Rundquists bok har varit viktig för en klar inblick i 

Lovisas nästintill samtida leverne som en kvinna av aristokratisk börd och vad som 

förväntades av henne. 

 

Birgitta Meurling har utifrån intervjumaterial studerat samtida prästfruars könskonstituering i 

sin bok Sarons liljor? En etnologisk studie av prästfruars könskonstituering från 1996. De 

kvinnor hon intervjuar är av olika åldrar och beskriver därav olika roller och förväntningar 

som en prästfru behövt förhålla sig till beroende på den tid hon varit verksam, men ett tydligt 

ideal av kvinnan som välkomnande, varm, moderlig, alltid tillgänglig och modest gentemot 

alla sina församlingsmedlemmar består. Meurling har lyft fram hur prästfruar förväntades 

uppföra sig och deras förväntade uppgifter, och därigenom även belyst hur en verkligt god 

och kristen kvinna förväntades vara. Liksom de aristokratiska kvinnorna under 1800- och 

1900-talet agerade prästfruar ett ideal som alla kvinnor skulle rätta sig efter, och därför var de 

ständigt utsatta för människors bedömning av dem som normativt goda kvinnor. Meurling 

påpekar att prästfruns kvinnoideal var liknande det borgerliga, hon skulle vara spröd, 

kultiverad och hemmets vårdarinna (Meurling 1996:123). 

 

Material och metod 

Denna uppsats är mikrohistorisk och utgår ifrån en resedagbok som författades år 1832 av den 

då nittonåriga Fröken Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister. Fröken Trolle-Wachtmeister 

reste runt Europa med sin familj i flera månader och har med stor detaljrikedom beskrivit sina 

tankar och upplevelser i den resedagbok som jag tack vare Nordiska Museets arkiv kommit 

över och studerat. Resedagboken översattes från franska till svenska år 1954–1955 av 

Elisabeth Ros, som var en senare släkting till Lovisa, och nedtecknades även då på maskin för 

att eventuellt kunna ges ut som ett manuskript och även arkiveras i Nordiska Museets arkiv 

(Ros följebrev, Nordiska Museets arkiv, Ämnessamlingen "Dagböcker 1832–1833", 9:21). 

 

Jag har utgått ifrån Fröken Trolle-Wachtmeisters resedagbok med ett fokus på hennes 

berättelse som en livsberättelse, och ämnar beskriva och tolka hennes egna upplevelse av sina 
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kroppsliga erfarenheter. Utifrån dessa söker jag analysera Lovisas personliga upplevelser och 

vad de kan tänkas säga om den kroppsliga identitet hon socialt tilldelas som aristokrat och 

kvinna samt hennes uppfattning om sin samtida omvärld och dess möjligheter eller 

begränsningar i form av rörelsefrihet. Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister kommer ifrån en 

aristokratisk familj och hennes uppväxt präglas av en högreståndskulturs ideal och uppfostran. 

Då Fröken Trolle-Wachtmeister i början av sin resedagbok framstår som att hon upplever en 

relativt fri tillvaro som präglas av vältalighet och en möjlighet till att uttrycka sina fria åsikter 

i skrift fick jag ett intresse för att studera hennes självupplevda rörelsefrihet i sin omvärld. 

Lovisa ämnar uttrycka sig vältaligt och korrekt samt öva sina kunskaper i franska då hon 

skriver sin resedagbok, och hon framstår som idealet för en ung kvinna på 1800-talet, men 

genom en närläsning av materialet ämnar jag studera hur hennes Europaresa påverkar henne 

som ung aristokratisk kvinna, då klasstillhörighetens frihet möter könstillhörighetens 

begränsningar i en ung kvinnas upplevelse av hur hon rör sig på nya platser. 

 

Lars-Eric Jönsson och Fredrik Nilsson har uttryckt att metod i kulturhistorisk forskning är den 

intellektuella energi som forskaren lägger på att uttolka sitt material (Jönsson och Nilsson 

2017:7). De beskriver att metod både är det tillvägagångssätt forskaren har haft för att finna 

sitt material och även för att bilda sig en uppfattning om vad materialet kan tänkas uttrycka 

(Jönsson och Nilsson 2017:8). Den ena metoden, arbetsmetoden, för denna uppsats är således 

att använda det arkivmaterial som studerats för att kunna utläsa någonting om resedagbokens 

samtid. Att använda arkivmaterial som metod för att kunna uttolka historiska 

meningsskapande processer är betydelsefullt för att skapa ett förhållande mellan det historiska 

och det nutida, påpekar Jönsson och Nilsson. De beskriver att historia är en metod i sig, och 

ett sätt att fråga hur nutiden ser ut som den gör, är att utgå ifrån historiens dåtid (Jönsson och 

Nilsson 2017:9). Detta synsätt är av vikt i min uppsats då min metod är historia som utgår 

ifrån Lovisas resedagbok. Genom detta historiska dokument ämnar jag utläsa företeelser 

gällande aristokratiska kvinnors rörelsefrihet som sedan ger en inblick i Lovisas liv och 

befäster eller kontrasterar vår nutida uppfattning av kvinnors rörelsefrihet och resande inom 

den högreståndskulturen. 

 

Att använda ett historiskt dokument som metod för att svara på de frågor som ställs i studien 

är av stor vikt då det ger en inblick i ett dokument som inte påverkats av rådande normer eller 

kulturella processer, utan kan tänkas ge en ärlig bild av Lovisas uppfattade samtid vilket 

relativiserar de rådande sanningar som vi tar för självklara, påpekar Jönsson och Nilsson 
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(Jönsson och Nilsson 2017:9). Vi har en förförstådd syn på 1800-talets kvinnohistoria och på 

den samtida aristokratin som elit, men genom att utgå ifrån historiskt material som metod kan 

resedagboken genom Lovisas självbeskrivna sinneserfarenheter ge en ny bild av rollen som 

kvinna, betydelsen av klass för individens rörelsefrihet, och en kontrast när subjektet är på 

resande fot som aristokratisk kvinna. Vi får en direkt inblick via Lovisas röst där hon 

beskriver sin samtid. 

 

Den andra metoden som uppsatsen bygger på är baserad på de teoribyggen med vilka jag har 

valt att analysera materialet för att kunna utläsa resedagbokens samtida samhälleliga 

strukturer och en aristokratisk kvinnas rörelsefrihet. Att analysera Lovisa Catharina Trolle-

Wachtmeisters resedagbok är omöjligt utan en förförståelse för hennes samtid och andra 

historiskt levda liv som utgått från det högreståndssamhället och rollen som kvinna, vilket har 

gjort att Marie Steinrud (2008) och Angela Rundquists (1989) ingående material och 

kvinnohistoriska beskrivningar har utgjort grunden som källa till de historiska skeenden och 

sociala strukturer som beskrivs i min uppsats. Med en förförståelse för hur Lovisas samtida 

samhälle såg ut kan en tydligare analys göras då hennes egna uttryck som kan tänkas säga 

någonting om rörelsefrihet både står centralt och förstås utifrån sitt sammanhang. 

Fenomenologi och genusteori med en förförståelse av kvinnohistorisk forskning som gjorts 

gällande 1800-talets Europa blir de glasögon med vilka min metod för analysen skapas, och 

genom detta förtydligas ett mönster i materialet där rörelsefrihet kan upptäckas, eller Lovisas 

egna förhållningssätt till sin klass eller den könsroll hon tillskrivs och agerar utefter. 

 

Lovisa ifrågasätter sällan sin klasstillhörighet eller sociala strukturer gällande kön rent uttalat, 

vilket gör att mönster i hur hon uttrycker sig eller förhåller sig till nya platser, saker som sägs 

henne, och uttalanden om vad hon själv anser om människor och sinnliga erfarenheter är av 

vikt för att kunna utläsa någonting om hennes samtida position och självuppfattning. Lovisa 

är exempelvis mycket ingående i sina beskrivningar av hur hon uppfattar människor 

runtomkring sig, och drar sig inte för att bedöma deras utseende eller uppsyn, vilket visar ett 

mönster i att hon tar sig rätten att uttala sina åsikter relativt fritt. Samtidigt förekommer ett 

tydligt mönster i resedagboken där Lovisa stärker sina uttalanden med att förminska sig själv 

och framhäva faderns åsikt som överensstämmande med hennes egen och slutgiltig. Lovisa 

presenterar även många gånger saker som inte passar sig för damer då de kroppsligen inte 

skulle klara av det, men ibland framkommer det att hon tvingats avstå från ett äventyr på 

grund av sitt kön som en begränsning, varpå Lovisa på olika sätt förhåller sig till 
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begränsningen i rörelsefrihet genom att höja kvinnans roll, genom att beskriva kvinnan som 

medlidsam eller påpeka att kvinnans sömnad är viktig. Trots att Lovisa inte uttalat beskriver 

sin rörelsefrihet och tar ställning till den finns det mönster i hennes resedagbok som ändock 

kan visa på Lovisas förhållningssätt till sin roll som aristokrat och kvinna, och inlärda 

strukturer via hennes förväntningar på kvinnan och mannen. 

 

Reflexivitet 
Arkivmaterialets resedagbok och livsberättelse 

I detta kapitel ska jag lyfta fram uppsatsens forskningsetiska aspekter. Steinrud har i sin studie 

av aristokratiska kvinnors dolda offentlighet påpekat att ett material som enbart består av en 

grupps brevväxling kan bli torftigt då man ämnar undersöka de strukturer som finns i stort 

och hur detta påverkar gemene kvinnors liv. Hon menar på att den mindre grupp som 

undersöks inte med säkerhet kan tala för och symbolisera alla kvinnor, och att man bör ta i 

beaktan att det material man förhåller sig till är ett urval och att den uppfattning man får som 

forskare således kan bli ofullständig (Steinrud 2008:35). Som forskare riskerar man att göra 

för stora antaganden om samhället utifrån det begränsade material som undersöks, vilket även 

gäller studiet av aristokratiska kvinnors rörelsefrihet utifrån Lovisas resedagbok. Steinrud har 

dock påpekat att de personer som ett urval bygger på inte levde i ett vakuum och att man som 

forskare därför kan anta att de aristokratiska kvinnors liv som studeras är liknande andra 

kvinnors liv i en högreståndskultur (Steinrud 2008:35). 

 

Det material jag utgår ifrån är en maskinskriven översättning av Lovisa Catharina Trolle-

Wachtmeisters riktiga resedagbok som bearbetades över hundra år senare av Lovisas senare 

släktning. Översättningen från den franska som Lovisa valde att författa resedagboken på, till 

en mer modern svenska kan ha tolkat resedagboken på ett annorlunda sätt än jag skulle ha 

tolkat originalet, och de teckningar som Lovisa skapat till de erfarenheter hon beskriver i sin 

dagbok finns inte på arkivet att tillstå. Detta gör att jag förlorar detaljer som kan vara viktiga 

för en rättvis analys av materialet, men Elisabeth Ros, som har översatt materialet, har i ett 

brev som finns bevarat med den maskinskrivna översättningen beskrivit den möda hon lagt i 

att inte översätta resedagboken fel och att påpeka de ord som haft tvetydig betydelse i Lovisas 

franska. Hon har även skrivit ut de kommentarer som Lovisa fört i marginalerna och påpekat 

vartill det finns en bild som Lovisa tecknat. Elisabeth Ros har även låtit den felstavade tyskan 

i namn stå kvar. Dock har ett brevsvar av en okänd person till en okänd person angående 
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översättningen av resedagboken beskrivit att vissa delar av Ros översättning är tvivelaktig 

(Brevsvar av okänd person, Nordiska Museets arkiv, Ämnessamlingen "Dagböcker 1832–

1833", 9:21). Dock anser jag att de få sidor som har fått stå kvar på svenska då Lovisa valt att 

använda sitt modersmål i originalet inte framstår skilja sig kraftigt i stil eller mening från de 

delar som översatts. 

 

Anna Johansson har påpekat att man som forskare av sociala ämnen alltid gör en tolkning 

genom sin egen förförståelse av världen då man ämnar utläsa någonting i ett material, vilket 

gör att analysen aldrig kan vara helt objektiv (Johansson 2005:27). Man är ständigt vinklad 

och förstår andra människors livsberättelser utifrån sin egen identitet (Johansson 2005:28), 

vilket gör att den resedagbok som studien utgår ifrån är en livsberättelse som jag som forskare 

tolkar utifrån min förförståelse av världen. Rundquist påtalar att den framställning och de 

jämförelser hon gör av högreståndskulturens damer är hennes egen beskrivning och hur hon 

har uppfattat skildringarna utifrån brev och memoarer, och att detta innebär att det inte finns 

något moraliserande över tolkningarna (Rundquist 1989:20), och jag ämnar att i denna 

uppsats analysera materialet på liknande sätt. 

 

Disposition 

Uppsatsens disposition består av en mikrohistorisk arkivstudie av Lovisa Catharina Trolle-

Wachtmeisters resedagbok från år 1832 som finns i Nordiska Museets arkiv. Uppsatsens 

analys utgår ifrån ett fenomenologiskt och genusteoretiskt perspektiv och innehåller åtta 

stycken underrubriker, där den första, "Aristokrat och kvinna: Ett ideal att leva upp till?", 

ämnar beskriva en bakgrund där aristokrati och förväntningar på kvinnor under 1800-talet 

beskrivs. Den tar även upp hur 1800-talets samhälle var i stor förändring, då synen på könen 

förändrades och klassgränserna blev starkare. Under denna rubrik presenteras även begreppet 

respektabilitet och dess betydelse för kvinnor både inom och utanför den högreståndskulturen, 

och en kortare inblick i hustavlans betydelse för samtida människor ges. Trots de 

förväntningar som fanns på 1800-talets kvinnor presenteras även en dold offentlighet, via 

Steinruds studier, där kvinnor sinsemellan är insatta i ämnen som inte tillskrivits dem. Den 

andra underrubriken, "Resedagböcker: Berättelser om frihet", fokuserar på resedagböcker som 

litteratur och den betydelse denna berättarform hade för människor på 1800-talet. Den tredje 

underrubriken, "Rörelsefrihet och levd erfarenhet", är en ingångsport till min presentation av 

teorierna och hur klass och kön är av betydelse i kombination med dem, och den fjärde till 
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och med den åttonde underrubriken presenterar mitt material och själva analysen av Lovisa 

Catharina Trolle-Wachtmeisters egna upplevelser, samt vad man kan utläsa och studera 

genom dessa. Avslutande av uppsatsen är "Avslutande diskussion", i vilken jag presenterar de 

slutsatser som går att utläsa och diskutera utifrån min analys, så som den grundläggande 

betydelsen av kön för kvinnans möjlighet och begränsning att röra sig fritt inom det 

högreståndssamhället, och även den framtida forskning som kan göras vilket skulle bidra till 

en större förståelse för ämnet och för en inblick i livet som kvinna under 1800-talet och den 

rörelsefrihet eller begränsning som det innebar beroende på och oberoende av klass. 
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Analys 
 

Aristokrat och kvinna: Ett ideal att leva upp till? 

Aristokratins damer var de som förväntades agera förebild för alla andra kvinnor under 1800-

talet, har Steinrud påpekat (2008:28), och ett annat viktigt begrepp att ta i beaktande när man 

presenterar de normer som kvinnor förväntade förhålla sig till är det av Beverly Skeggs 

myntade begreppet respektabilitet. Skeggs har i sin bok Att bli respektabel. Konstruktioner av 

kön och klass från 1999 belyst betydelsen av respektabilitet för att skapa ett genus som 

kvinna, och detta förhållningssätt bygger på synen på högreståndskulturens damer som finare 

och mer respektabla, vilket arbetarklassens kvinnor har förväntats rätta sig efter. Skeggs har 

visat att det maktförhållande där borgarklassens och adelns kvinnor förväntas agera ideal och 

därmed presentera grunden för vad som är en feminin kvinna är levande än idag. Under 

Fröken Trolle-Wachtmeisters livstid förändrades livet för människorna i Europa kraftigt 

genom industrialiseringen, ånglok, nya ideologier och en koleraepidemi, men även gällande 

människors förhållningssätt till varandra. Distinktionen mellan könen blev starkare och de 

placerades som en dikotomi av Rousseau, därmed fick kvinnor och män mer avskilda rum i 

form av offentligt och privat och maktförhållandet växte då pojkar skulle uppfostras till 

äventyrare och finna sig själva, medan flickor uppfostrades till väsen av vän lydnad (Steinrud 

2008:18). Även klassgränserna fick djupare klyftor mellan sig (Steinrud 2008:26), och likt hur 

kvinnor förväntades rätta sig efter sina män och kontrolleras förväntades arbetarklassen att 

rätta sig efter borgarklassens fina och kontrollerade leverne då borgarklassen var de som 

främst skapade och befäste normer. 

 

Borgarklassen och adelns damer förväntades agera värdinnor, omhändertagande mödrar och 

omsorgsfulla hustrur, och de behövde kunna föra sig på ett elegant vis på baler, teatrar och vid 

hovet för att visa sin tillhörighet i högreståndskulturen, samtidigt som de förväntades sköta 

sina sysslor som kvinnor (Rundquist 1989:14). De förväntningar som placerades på den 

högreståndskulturens damer skapade synen på en god kvinna och hur hon borde föra sig, 

vilket är den respektabilitet som Skeggs belyser. Respektabilitet skapas enligt Skeggs i 

förhållandet mellan vad en kvinna bör vara och vad hon inte bör vara, och det är ofta de som 

inte tillhör den respektabla kategorin som behöver identifiera den då de utsätts för begreppet 

(1999:9). Likt Ahmeds tankar så är de som redan tillhör normen respektabel blinda för den 

norm de förkroppsligar, och även osynliggjorda för varandra, medan de som är udda i 
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förhållande till idealet påpekas och begränsas i världen (Ahmed 2006:10). Skeggs menar att 

klass är liknande etnicitet i sin utformning, då även klass är en dikotomi bestående av "vi" och 

"dem" där människor kategoriseras utifrån en norm och därefter tillskrivs värden och 

egenskaper. Hon belyser även att arbetarklassens kvinnor liksom svarta kvinnor presenteras 

som vilda, orena, farliga och respektlösa i förhållande till borgarklassens vita män, och även 

kvinnor (Skeggs 1999:9). Arbetarklassen ställs i förhållande till borgarklass, kvinnor ställs i 

förhållande till män, och svarta ställs i förhållande till vita, och i samtliga dikotomier 

förkastas den förstnämnde som mindre legitim, mindre kontrollerbar, ociviliserad och 

respektlös, då den inte passar in i den rådande normen. Man kan påpeka dessa som kroppsliga 

begränsningar vilka tillskrivits samtliga parter för att begränsa deras rörelsefrihet, svarta på 

grund av hud, kvinnor på grund av kön, och arbetarklass på grund av inlärda kroppsliga sätt 

att föra sig, så som tal, rörelser, utsmyckningar men även högreståndskulturers syn på 

kroppsarbete och kroppen som någonting som bör begränsas. Kroppen och köttet, kopplat 

även till sexualitet och avståndstagandet från själen, förväntades begränsas och kontrolleras 

inom den högreståndskulturen, då det köttsliga ansågs höra till det ociviliserade. I alla dessa 

fall är det legitimiteten och normen av den civiliserade människan som begränsar, och därför 

blir Skeggs respektabilitetsbegrepp mycket viktigt i sammanhanget. 

 

Hustavlan var under 1800-talet grundläggande för människors uppförande, och kvinnor 

förväntades underordna sig mannen och agera kristna och fromma, vilket innebar att sköta 

sina sysslor, klä sig och föra sig på rätt sätt, ta hand om familj och hushåll, vara lärd inom de 

ämnen som ansågs fina för högståndskulturens kvinnor och agera förebild för andra kvinnor 

(Steinrud 2008:29). Damerna inom aristokratin förväntades föra sig korrekt och om de avvek 

från normen straffades de hårdare då rollen som förebild för andra kvinnor hotades (Steinrud 

2008:28). Detta gjorde också att aristokratins kvinnor var mer bevakade i sitt uppförande. 

Damerna skulle bära sin respektabilitet och klass och den skulle kroppsligen synas i deras 

uppförande och på deras utseende. Klasstillhörigheten blev en kroppsligt förlängd del av 

kvinnorna, som dessutom vittnade om en av normen bekräftad kvinnlighet i form av mjuk 

framtoning, lydnad och fromhet. Kvinnan skulle vara öm och tillbakadragen, och den 

förkroppsligade klasstillhörigheten vittnade om en ideal femininitet och ett idealt välbärgat 

leverne. Således kan man tänka sig att 1800-talets aristokratiska kvinnors rörelsefrihet blev 

begränsad, då de ständigt iakttogs med en idel förväntan på att agera som den perfekta 

kvinnan enligt samhällsidealet borde göra. 
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I Angela Rundquists bok Blått blod och liljevita händer. En etnologisk studie av 

aristokratiska kvinnor 1850–1900 (1989) ges en tydlig inblick i svenska aristokratiska 

kvinnors liv under mitten av 1800-talet. Hon belyser vardagliga skeenden i kvinnornas liv, 

förväntningar på livet och sysslor, men även viktiga händelser som hörde till livet som 

kvinna, så som barnafödande, död och äktenskap. En stark vikt läggs i Rundquists material på 

önskan att kvinnorna för sig inom sin klass, och gifter sig inom den, gärna med närstående 

släktingar (Rundquist 1989:272). Kvinnorna i hushållet hade sina fasta sysslor som de var 

tvungna att utföra, oavsett om de var av den högreståndskulturen eller tjänstefolk i hemmet 

(Rundquist 1989:14), vilket kan belysa att betydelsen av den kvinnliga rollen placerades över 

den aristokratiska tillhörigheten. Steinrud konstaterar i sin bok, där hon givits en inblick i det 

aristokratiska fördolda genom att studera brevkonversationer, att de aristokratiska kvinnorna 

dock inte var fast i sina kvinnliga roller, utan sinsemellan talade fritt om angelägenheter som 

politik och ekonomi (Steinrud 2008:13). När kvinnorna inte studeras utifrån utan ifrån sina 

egenbeskrivna röster framstår alltså friare uttryck och frihet i tanke än vad man tidigare 

antagit på grund av bristen på skildringar som speglar de aristokratiska kvinnornas uttryck 

och liv, och man inser att aristokratins kvinnor hade en tydlig offentlighet i personliga 

konversationer. Detta kan även tyda på att en friare rörlighet fanns. Då kvinnorna hade en 

friare tanke som berörde ämnen man tidigare klassificerat som tillhörande den offentlighet 

som tillskrivits män, kanske även kvinnans fysiska rörelsefrihet har placerats i det fördolda då 

den inte omtalats. 

 

Resedagböcker: Berättelser om frihet 
Under 1800-talet författades och lästes många reseskildringar och fler människor fick 

möjligheten att resa till nya platser utanför Sverige, främst inom aristokratin genom hyrda 

vagnar. Författandet av resedagböcker blev en del av de resandes vardag och en del av 

vardagen för de människor som läste för att drömma sig bort till fjärran platser, ofta så som 

Lovisas familj läste högt för varandra under kvällarna. Läsandet av resedagböcker var ett sätt 

att leva sig in i och erfara de kroppsliga upplevelser som äventyrare beskrev, och en möjlighet 

att drömma sig bort. Detta inspirerade människor överlag som reste till att skriva ner sina 

erfarenheter av och tankar om sin resa, likaså systrarna Trolle-Wachtmeister som fått varsin 

dagbok av sin far att beskriva familjens resa i. Det ansågs fint för aristokratins kvinnor att 

kunna föra sig inom flera språk, och man kan föreställa sig att detta är anledningen till att 

Lovisa författade sin dagbok på franska liksom flera andra kvinnliga skribenter under hennes 

samtid. Under sin europaresa beklagar sig Lovisa över sin bristfälliga tyska och hoppas kunna 
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tala med faderns bekanta i Tyskland på franska för att kunna visa sin vältalighet, vilket även 

pekar på franska som ett mer etablerat språk inom aristokratins kretsar. 

 

1800-talets resedagböcker la stor vikt vid att ge rättvisa åt alla de platser som besökts och är 

därför mycket detaljrika i sina beskrivningar, och man kan se ett mönster i Lovisas skrivna 

erfarenhet då hon mödosamt beskriver ting och platser mycket specifikt, och även sina 

förväntningar samt verkliga åsikter om det hon upplever. Hon har hört berättelser om de 

platser hon besöker, och andras erfarenheter vidgar hennes egna då de inkluderas i hennes 

erfarenheter som en förförståelse. Genom detta förhåller Lovisa sig till den nya upplevelsen 

av rummet utifrån den bild hon fått av det och de förväntningar som stämmer eller förändrar 

hennes syn, vilket gör att hennes kroppsliga erfarenheter utgör en stor del av de intryck som 

beskrivs. 

 

Rörelsefrihet och levd erfarenhet 
Kroppen är det medel med vilket vi utforskar och upplever världen. Vi behöver röra oss på 

olika sätt för att skapa nya erfarenheter, om det så enbart är med ett öga som ser någonting för 

första gången. Frykman har påpekat, genom att beskriva Walter Ongs sinneshierarktiska 

teorier, hur synen blev det sinne vi kategoriserat som dominerande i och med att läsandet blev 

mer utbrett bland människor efter att boktryckarkonsten skapades (Frykman 2012:75). Även 

intellektualiseringen blev mer utbredd menar Ong, och man kan förstå den betydelse som 

seendet fått för vår vardag av upplevelser då det via läsning har skänkt oss förmågan att på 

egen hand läsa om, och därmed kroppsligen drömma oss in i, författarens förkroppsligade 

erfarenheter i exempelvis en resedagbok. Vi lär oss erfarenheter som inte är våra egna via 

seendet då vi läser, bara genom att röra på våra ögon. Dock skulle denna upplevelse av en 

annan persons erfarenheter inte vara möjlig om vi inte kunde tänka med de andra sinnen vi 

har. Vi vet hur vindens smekning känns, vi har kroppsligen upplevt doften av regn eller 

smaken av nysnö, och därför kan vi tänka oss in i författarens kroppsliga upplevelser när vi 

ser dem via svartvita ord. 

 

Detta gör även att de intryck som först når vår förståelse är sinnenas kroppsliga upplevelse av 

hur någonting känns. Även när någon muntligen berättar så hör vi de ord som hon talar och 

kopplar dessa till vår kroppsliga förförståelse. Världen är kroppslig, och människor gör den än 

mer kroppslig i och med kategoriseringar av kroppen. Dessa kategoriseringar skapar ett 

mönster enligt vilket vi förväntas anpassa oss efter, för att passa in i samhället, och i och med 
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att mönstret skapas på en samhällelig nivå befästs det av de som anses göra grunden för 

samhället. Hirdman har påpekat att synen på mannen som utgångspunkt ligger till grund för 

vårt språk, och hela vår livsvärld, vilket man kan tänka sig även innebär att mannen som norm 

ligger till grund för hur våra kroppsliga erfarenheter ska tolkas och förstås. Hirdman har även 

presenterat att grunden för alla dikotomier är man och kvinna som motsatspar, och att 

resterande kategoriseringar indelas efter de tu där mannen är det normala och kvinnan det 

avvikande (Hirdman 1998). Således placeras det normativt udda, framförallt i ett 

västerländskt och kristet sammanhang, under kvinnan; Kvinna, Svart och Arbetare (Skeggs 

1999). 

 

Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister är dotterdotter till greve Carl Axel Wachtmeister, och 

hennes far har ärvt gården Årup i Skåne. Lovisa är av adelssläkt, och har ljust hår med ljus hy 

(Trolle-Wachtmeister 1832:147). Hon är normativt kopplad till saker som kopplats till 

mannen i en dikotomi, så som rikedom och vithet, och förväntas som kvinna att förhålla sig 

till detta genom att veta sin lott och agera förebild för andra kvinnor. Av normen är hon som 

kvinna placerad i hemmets sfär, och det privata rummet, vilket tillåter vissa kroppsliga 

erfarenheter och begränsar andra. Lovisas placering i det offentliga rummet är udda som 

kvinna, och hon måste rätta sig efter det manligt klassificerade rummet, samtidigt som hon 

inkorporerats i en vit aristokratisk klass och därför både kan och förväntas agera mer manligt. 

Hon förväntas ta plats i det normativa rummet och utgöra det, som aristokrat, kanske till och 

med smycka det och göra det fint med ting men även sin egen kropp genom att föra sig som 

en hovdam. Rummet är dock inte utformat av henne, utan hon måste ständigt rätta sig efter de 

regler som finns där inne och rummets fysiska utformning, och förväntas underkasta sig det 

manliga idealet. Lovisa lever i lyx inom det manliga rummet och klarar att orientera sig inom 

det, men vissa saker är utom kroppsligt räckhåll för henne som kvinna (Ahmed 2006:15), och 

Lovisa förväntas veta detta och straffas hårt som aristokratisk kvinna om hon hotar dessa 

gränser. 

 

Lovisas resa: En ung aristokratkvinnas upplevelser 

Lovisas sätt att skriva visar tydligt på hennes förhållningssätt till världen och den aristokrati 

hon är uppfostrad inom. Hon skriver originalet av sin resedagbok på lärd franska och 

berättandet har en tydlig ton av att resedagboken författas för att läsas, med en förförståelse av 

att den som läser berättelsen har en fostran och uppfattning som liknar hennes egen. Lovisa 

bemödar sig att skriva på ett bildat och lugnt sätt, och drar sig inte för att göra långa 
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beskrivningar av bakgrundsberättelsen till ett konstverk hon sett eller en teater de erfarit. Hon 

vill visa sig lärd och göra resan lika intressant för de som läser som för henne själv, och därav 

återger hon långa berättelser om de saker hon ser för att ge dem en kroppslig betydelse att 

förhålla sig till då läsaren förväntas drömma sig in i berättelsen och själv känna den 

förkroppsligade erfarenhet som hon beskriver. 

 

När Lovisa beskriver naturupplevelser som är kroppsliga för henne bibehåller hon sitt lugn i 

sina beskrivningar, men skräder inte orden för att visa hur storslagna hon tycker att de 

kroppsliga upplevelserna är. 

 

Dessa oerhörda berg, eller snarare klippor, ty ofta såg man bara enorma stenväggar, 

denna lilla råmande flod och dessa kringspridda granar, gåvo åt denna trakt ett vilt 

utseende, alldeles nytt för oss och över all beskrivning charmant i sin genre. 

(Trolle-Wachtmeister 1832:111) 

 

Nu kom plötsligt en klar blixt farande över mitt papper tvärs över hela rummet, följd 

av ett magnifikt muller, som kom fönstren att skallra och upprepades flera gånger; 

Vad jag beklagar de stackars människor, som äro rädda för åskan, de gå miste om en 

njutning mer här i livet; jag tycker mycket om att höra den mullra, det är så 

majestätiskt. Ovädret varade inte länge, nu är allt tyst. 

(Trolle-Wachtmeister 1832:92) 

 

Lovisa älskar glaciärer (Trolle-Wachtmeister 1832:112,115), och beskriver hur det "inte är 

speciellt svårt" att klättra upp på dem (Trolle-Wachtmeister 1832:18). Det enda som i 

emellertid hindrar henne på nedvägen är oron att förstöra sin klänning, med vilket hon får 

hjälp av sin bror och kusken som uppmärksammar klänningens betydelse för Lovisa, vilket 

hon lovprisar honom för (Trolle-Wachtmeister 1832:119). Klänningen blir den del av Lovisa 

som hindrar henne, då den är ett attribut som visar på hur hon borde uppföra sig, och således 

den respektabla klassmarkör som påpekar hennes roll som aristokrat och kvinna, vilken hon 

behöver vara rädd om och begränsa sin rörelsefrihet i. Gång på gång visar Lovisa intresse för 

det äventyr som resan innebär och hon drar sig inte inför att uppleva allt som är möjligt för 

henne som kvinna, inte ens kroppsliga smärtor får stå i vägen för hennes nya erfarenheter. När 

än ett hinder uppstår för Lovisa är det i form av att det som kvinna inte vore korrekt att göra 

någonting på ett specifikt sätt, som att besöka platser, ta långa promenader, eller att lämna sin 

kasserade trasiga hatt efter sig utan att finna en plats att lämna in den på. Dessa hinder 
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godtags ofta av Lovisa som självklara för en kvinna, men ibland framkommer det att de inte 

är frivilliga. Då fadern och brodern får tillfälle att besöka en förbättringsanstalt i Genève 

uttrycker Lovisa sig på detta sätt: 

 

Mr Michéli Perdries kom till oss i eftermiddag och körde Pappa och Axel till 

förbättringsanstalten för att se hur bra allt var ordnat där; damer äro portförbjudna där 

och jag vet inte skälet härtill om det inte är för att man misstror deras medlidsamma 

hjärtan. När de voro hemma igen efter denna visit, som våra herrar funno mycket 

intressant, följde de oss till en juvelerare som är den förnämsta i hela staden. 

(Trolle-Wachtmeister 1832:181) 

 

Lovisa uttrycker inget missnöje gällande det senare besöket hos juveleraren, men missnöjet i 

den uteslutande visiten på förbättringsanstalten och påtalandet av kvinnors hjärtan som mer 

medlidsamma och att de därför portförbjuds kan tolkas som ett utmanande uttalande där 

Lovisa ändock vill påpeka kvinnans värde i sammanhanget, varpå besöket hos juveleraren 

som kvinnligt kuttersmycke placeras i en underhållande kontrast. Man kan föreställa sig att 

kvinnan som inkorporeras med smycken som statussymboler görs till en prydnad, och de 

behöver bära upp dessa med en kroppslig självklarhet för att visa sin klass. Lovisa använder 

den medlidsamhet som tillskrivs kvinnan på ett sätt som höjer henne i sammanhanget, om 

denna kategorisering dock innebär att hon utesluts från det manliga rummet så bär hon upp 

den med stolthet. 

 

Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister uttrycker sig på ett vis som ska vittna om hennes börd, 

och man kan föreställa sig hur hennes skriftliga språk anstränger sig på samma vis som 

hennes muntliga för att visa en lärd och modest kvinnas tankar. Familjen besöker flera kloster 

under sin resa, och blir vänligt visade alla byggnadernas delar av både nunnor och munkar, 

framförallt i Tyskland. När de besökt ett Franciskanerkloster med munkar i Saalmünster 

beskriver Lovisa rummen som pråligare än det nunnekloster familjen besökt dagarna innan i 

Erfurt, men trots detta får Lovisa en olustig känsla för munkarnas kloster i jämförelse med 

nunnornas. Lovisa påpekar att munkarna inte är klädda enligt reglementet, att de bär strumpor 

och skor och till och med låter håret växa ut på hjässan. Hon beskriver att klostret inte 

framstår vara lika lyckligt eller vördnadsfullt som nunnornas, men ursäktar känslan av 

okristlighet då hon uttrycker att det måste vara värre för män att vara fångade inom klostrets 

väggar än för kvinnor (Trolle-Wachtmeister 1832:56). Detta är ett exempel på hur bristen på 
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vördnad inför kristendomen kan ursäktas då det är män som går mot normen, och man kan 

föreställa sig att de ursäktas då det är de kristna männen som skapar normen och därför kan 

inreda sitt normativa rum som de vill. Lovisa som kvinna kan tänkas ursäkta männens 

beteende med en blid förståelse, och hon uttrycker en föreställning där kvinnans vilja till 

rörelsefrihet och nyfikenhet inte är lika stark som mannens, vilken pekar på en uppfostran där 

sociala strukturer och normer inkorporerats. På detta sätt placerar hon ett lidande på 

munkarnas sida som fångade, medan en förväntan på nunnorna att leva gudfruktigt och dolt 

då det är deras plikt som kristna kvinnor. Kvinnan i detta är även ett objekt, en roll som 

förväntas agera på ett sätt och följa sina plikter, och självklart kan utföra dessa då det är 

hennes lott i livet och hon förväntas anpassa sig efter det rum normerna har konstituerat, 

medan mannen placeras som subjekt och en individ med egen vilja som berövas sin 

personlighet i och med den kroppsliga restriktionen och därför tillåts förändra det normativa 

rummet för att göra det friare. 

 

Att orientera sig med hatt 
Ett ämne som ständigt återkommer i Lovisas resedagbok är hennes, systrarnas och 

styvmoderns förhållande till sina hattar. All form av klädnad är viktig för kvinnorna, och de 

lagar vid första möjlighet den klänning som gått sönder eller ber fadern att köpa nya 

vandringsskor, men Lovisas hattar är inkorporerade i hennes förståelse av sig själv som dam. 

Att be en dam att ta av sig sin hatt är att direkt inkräkta på hennes kropp då den är en del av 

henne själv. Hatten visar på hennes respektabilitet och att hon inte kan röras som aristokratisk 

kvinna. 

 

Koleran har precis brutit ut i Europa och även kommit till Sverige och Skåne, varpå familjen 

uttrycker oro för de sina hemma, men är glada att ha rest. Vid gränsen till flera städer och 

länder finns det gränskontrollanter som ska kontrollera att människor inte tar med sig 

nyinköpta varor in i landet och därav för smittan vidare. Familjen Trolle-Wachtmeister mutar 

gränskontrollanterna mellan Ticino och Lombardiet i Italien "med medels lite pengar" att inte 

röra deras koffertar (Trolle-Wachtmeister 1832:153), men i byn Les Rousses i Frankrike 

stoppas de och visiteras. Fadern berörs inte av visitationen, men Lovisa beskriver hur 

vakterna både kontrollerade hela deras vagn och deras koffertar, och hur damen under 

kroppsvisitationen var mycket grundlig då de var vana att bli bedragna av kvinnor. 
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[...] det var bara Pappa som inte berördes av denna visitation; de anförde att de ofta 

hade blivit bedragna, framför allt av damer, och därför togo de våra hattar och med ett 

ord grävde överallt, men lyckligtvis hade vi gott samvete, och man fann ingenting. 

(Trolle-Wachtmeister 1832:187) 

 

Lovisa väljer att specifikt berätta hur de även tog av damernas hattar, vilket är intressant i 

jämförelse med andra sammanhang där hatten beskrivs som viktig. Kroppsvisitationen 

innebar att de skiljdes från varandra och att kvinnan i kontrollen "grävde överallt", men det 

betonas specifikt att även hatten fick tas av. Hatten som en förlängning av de aristokratiska 

damernas kropp innebär att den är en konstant symbol för deras börd som de finare, de 

oberörbara, och de bär därför sin klass och identitet som aristokrat på huvudet. Tvingas de att 

ta av den hatt som är en del av dem och vittnar om deras person, så kläs de även av sin klass 

på ett vis som placerar dem nakna utan respektabilitet. Som kvinna förväntades man att ha 

hatt, och om denna togs ifrån en så togs även ens respektabilitet och tillhörighet inom 

aristokratin. I och med detta underströks även deras roll som kvinnor genom underordningen. 

 

Lovisa behöver orientera sig efter hatten, och hon behöver kunna röra sig med den som en 

inkorporerad del, även när hon upplever nya kroppsliga erfarenheter. Hatten är den del av 

henne som först ses av andra, och den vittnar om hennes plats som kvinna i den manliga och 

aristokratiska sfären. Hatten är ett försvar, som påpekar hennes rätt till platsen och att hon vet 

hur hon bör orientera sig för att föra sig rätt och oproblematiskt i rummet. Därför behöver hon 

även vara smidig med hatten och obrytt bära den som om den vore en del av hennes huvud. 

Under en storm har damerna i Trolle-Wachtmeister familjen stora problem med sina hattar då 

de inte ska gå sönder eller blåsa bort, medan trasiga skor, söndriga eller dyngsura klänningar, 

eller ens smärtande kroppar inte alls ses på med samma bekymrade blick. Dessa ting kan 

tänkas vara en bekvämlighetsfråga, medan hattarna direkt drabbar utseendet och därmed hur 

damerna uppfattas av den nya omgivningen. Broder Axel i familjen blir bekymrad då en 

främmande man i Heilbronn ställer frågor till honom och kusken i sällskapet gällande vilka 

dessa damer som herrarna färdas med är. Efter en del övertalning får Axel reda på att den 

gamle mannen frågar om hans systrar och styvmor då han vill veta i vilket land det 

fortfarande är modernt med de stora, oskurna halmhattar som damerna burit för att skydda sig 

mot solen (Trolle-Wachtmeister 1832:76). Lovisa finner detta mer komiskt och löjeväckande 

än förorättande, men i detta exempel finner man den betydelse som damernas hattar hade för 

hur de uppfattades, och att dessa kunde väcka uppståndelse om de ansågs udda. 
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Fast i sin roll 
Samtidigt som hattarna är av vikt för damernas anseende, finner brodern Axel det mer genant 

att bli ifrågasatt på grund av avvikande beteende än damerna som blir ifrågasatta gällande sina 

hattar eller sitt utseende. När Axel har dröjt sig kvar i Englischer Garten på egen hand, för att 

uppleva stämningen och flanera, blir han mycket upprörd då han försöker ta kontakt med 

människorna i parken och de skrattar åt honom. De aristokratiska männen anser sig därmed 

oberörbara, och blir upprörda då detta rubbas genom att deras sätt att föra sig görs till åtlöje. 

Rollen som aristokratisk man som varken ifrågasätts eller behöver rätta sig efter några andra 

ifrågasätts, medan de aristokratiska kvinnor som ifrågasätts kan finna sig i detta på ett annat 

sätt. De är vana vid att ifrågasättas på grund av sin roll som kvinna, och vana vid att rätta sig, 

samtidigt som de vet att även om de ifrågasätts i och med ett annat lands kutym, är det ändock 

mannen i familjen som de förväntas rätta sig efter för att anses korrekta i sitt uppförande. 

 

Återkommande i Lovisas berättelser är att männen ger sig av på egen hand, speciellt brodern 

(ett ex. Trolle-Wachtmeister 1832:78), för att utforska städerna eller naturfynden, medan 

kvinnorna ständigt är i grupp. Gör kvinnorna någonting äventyrligt har de alltid en av männen 

med sig, medan Axel och fadern ibland är annorstädes på äventyr i timmar varpå kvinnorna 

broderar eller skriver. Lovisa uttrycker, trots sin stora äventyrs lusta, att vissa promenader inte 

är för damer då "vägen är för tröttsam för damerna" (Trolle-Wachtmeister 1832:112). Detta 

uttrycks trots att hon finner stort nöje i att rida på åsnor, klättra upp på glaciärer, och står ut 

med den stora smärta som drabbar henne i fötter utan att klaga (Trolle-Wachtmeister 

1832:121). Det förväntas av henne som kvinna att följa med utan att klaga, och att vara sämre 

på äventyr och inte klara av dem. Samtidigt är det Axel som klagar och bekymrar sig då hans 

eller familjens anseende står på spel. En dag då han väljer att stanna inne på hotellet med 

damerna som finner ro i att äntligen kunna återgå till sina vardagliga sysslor och sy medan 

fadern avskärmat skriver i ett annat rum, läser Axel tidningen för kvinnorna. Lovisa uttrycker 

att "han hjälpte oss att tömma två assietter med frukt" med en känsla av viss ironi, då brodern 

är rastlös med kvinnorna och fast i det privata rummet på grund av oviljan att gå ut i den 

tråkiga staden som annars utgör det offentliga rummet (Trolle-Wachtmeister 1832:176). 

 

Lovisa och hennes familj finner Genève överlag tråkigt och hon uttrycker att saker som hon 

kan skriva om i staden börjar ta slut då de uppehåller sig på rummet på grund av bristen på 

saker att göra. Lovisa uttrycker stor tacksamhet till posten som kommer, och beskriver vilken 
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frihet det är att kunna få post långväga ifrån (Trolle-Wachtmeister 1832:179). I detta uttrycker 

Lovisa hur den efterlängtade posten kommer med en frihet som tar dem bort i några minuter 

ifrån staden där de känner sig fångade, och i och med detta kan man se en uttryckt 

rörelsefrihet då familjen kan drömma sig bort. Dagen efter att posten har kommit tar sig 

fadern och Axel till den tidigare nämnda förbättringsanstalten medan kvinnorna väntar på 

rummet. I detta ser man betydelsen av post framförallt för kvinnor, som förväntas ha vanan att 

uppehålla sig i det dolda hemmet och vänta på männen. Lovisa har uppfostrats till att veta att 

kvinnan inte behöver en rörelsefrihet på det sätt som mannen har, vilket även visades i hennes 

åsikt om nunnorna som mer kapabla att finna nöje i ett stängt kloster till skillnad från 

munkarna. Möjligheten till att drömma sig bort genom brev, böcker och tidningar blir då 

desto viktigare för att kroppen inte ska känna sig fångad. Erfarenheten vidgas genom de 

berättelser som läses vilket skapar en längtan bort från det instängda och sysslolösa ut till det 

långväga, vilket även gör att en känsla av frihet skapas genom att de drömmer sig bort i de 

berättelser och erfarenheter som läses. 

 

Att modest uttrycka sina åsikter? 

Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister har många klara åsikter som kommer att lyftas fram 

och förtydligas genom denna underrubrik, och främst kommer exempel att belysas genom 

vilka en tolkning senare kan utföras av huruvida uttryckandet av dessa åsikter följer den 

rådande norm som fanns där damer förväntades uttrycka sig modest och i lugna ordalag, utan 

att hävda sig för mycket eller ta en stor plats i det offentliga, och även underordna sina åsikter 

(Meurling 1996). Lovisa lever efter den uppfostran hon fått och förhåller sig på ett sätt som 

anses korrekt till sin roll som kvinna och orienterar sig i det manliga rummet utifrån sin 

förståelse av vad som förväntas av henne, så som när hon uttrycker att vissa promenader är 

för tröttsamma för damer och därigenom ger upp sin rörelsefrihet till förmån för en korrekt 

anpassning efter det normativa rummet. 

 

Samtidigt är Lovisa inte rädd för att uttrycka sin mening gällande de kroppsliga erfarenheter 

som hon ges under resan. Lovisa har klara åsikter, om allt ifrån att hon gillar åska och inte 

förstår rädslan för den (Trolle-Wachtmeister 1832:92), till att beskriva skådespelare och andra 

kvinnor som vackra eller fula. Hon uttalar sig till och med om den katolska kyrkan som 

vackrare än den protestantiska, men på ett lugnt och modest sätt med vackra om än 

förhållandevis laddade ordalag (Trolle-Wachtmeister 1832:91). 
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Alla former av finkultur kommenteras av Lovisa och bedöms, och de platser familjen besöker 

värderas av henne genom hur vackra kvinnorna i staden är. Lovisa beskriver Schönberg som 

en plats berömd för sina vackra kvinnor, men påpekar att hon inte skådat en enda söt flicka 

och att detta kanske kan bero på att de vackra inte är ute på kvällen (Trolle-Wachtmeister 

1832:85). Även denna beskrivning och tanke påpekar att en respektabel och vacker flicka 

troligtvis är hemmavid om kvällarna, och att hennes frånvaro i det offentliga vittnar om 

hennes skönhet och kvinnlighet, därmed även respektabilitet. 

 

Lovisa dömer operasångerskors figurer och sångröst, och påpekar med en självklarhet att de 

nätta figurerna är vackrare medan de grövre inte är lika natursköna. Hon påpekar även att den 

man som de fått presenterade för sig som mästare på joddling inte är lika duktig som de 

joddlande männen hemma, men ursäktar sig direkt efteråt med att hon inte är insatt i 

joddlingens konster. I detta rättar Lovisa sig efter sin plats som kvinna, och uttrycker att hon 

inte vet någonting (Trolle-Wachtmeister 1832:115). Kort därefter påpekar hon sina åsikter om 

joddlande igen, och när hon hör joddlande denna gång är det mycket bättre, men utförs av en 

blind man som hon tycker mycket synd om (Trolle-Wachtmeister 1832:127). 

 

De gånger Lovisa känner att det hon vill beskriva inte går att sätta ord på, som en plats 

skönhet, presenteras platsen som det skönaste hon sett. Lovisa känner dock att denna 

beskrivning inte räcker till och inte gör platsen rättvisa och förminskar sig genom att påpeka 

att hon inte upplevt mycket, men tillägger sedan att även fast hennes åsikt inte är mycket värd 

kan hon bevisa skönheten då fadern känner likadant (Trolle-Wachtmeister 1832:155). Denna 

beskrivning gör hon även av nätta och mörka kvinnor som de ser i Italien, och påpekar 

skönheten genom att beskriva hur även Axel blev mycket förtjust i dessa kvinnor. Lovisas 

känsla bekräftas återkommande genom att hon lyfter fram männens åsikter som de slutgiltiga, 

således giltigförklarar Lovisa sin känsla av omvärlden. 

 

Lovisa berättar om en kung som slog sin hustru, och betonar hur han var en mycket elak man 

(Trolle-Wachtmeister 1832:79), och hon uttrycker stort medlidande för en hund som lärt sig 

göra konster på kommando (Trolle-Wachtmeister 1832:172). Lovisa gillar inte orättvisa eller 

elakhet, och är mycket upprörd både gällande den misshandlade drottningen och hundens 

fångenskap under människor som utnyttjar dem på bekostnad av deras fria vilja. Medan 

hennes far ger pengar åt en alpflicka då hennes näsduk om huvudet påminner familjen om 

flickorna i Skåne (Trolle-Wachtmeister 1832:124), bekymrar sig Lovisa för hur de människor 
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som bor i dessa alpstugor ska klara sig om en lavin kommer (Trolle-Wachtmeister 1832:113), 

och ser verkligt fattiga människor för kanske första gången (Trolle-Wachtmeister 1832:111). 

Lovisa talar inte mycket mer om det, men hon bemödar sig att i resedagboken nämna även de 

delar av resan som för henne skapar ett kroppsligt obehag i form av ilska eller oro. 

 

När de reser genom Schweiz önskar hon att de kunde vara klädda mer efter hur människorna 

på platsen ser ut, både för att hon gillar folkdräkterna men även för att smälta in med 

omgivningen. Lovisa känner stark kärlek för storslagna platser, och hon bemödar sig i 

resedagboken att göra långa målande beskrivningar av storheten och det majestätiska i den 

vilda naturen, vilket även visar på hennes kärlek för äventyr. När de sedan reser vidare 

uttrycker hon sin längtan efter att se glaciärer igen (Trolle-Wachtmeister 1832:115). 

 

I Ticano blir familjen utskrattad på en restaurang av italienare, och Lovisa bryr sig inte 

mycket om detta, mer än genom konstaterandet att det nog är på grund av Trolle-

Wachtmeisters ljusa hår och hy (Trolle-Wachtmeister 1832:147). Något senare beskriver 

Lovisa italienarnas ögon som dödliga, vilket inte verkar vara en beskrivning av att hon känner 

någon form av rädsla, utan snarare en form av pik tillbaka på deras karaktärsdrag (Trolle-

Wachtmeister 1832:148). 

 

I Schweiz uttrycker hon även en slags form av medlidande för vad hon benämner "kretiner", 

vilka hon beskriver att landet har många av. Hon beskriver dem som stumma med samma 

intelligens som djur, vilket är ett mycket problematiskt uttalande som vittnar om hennes 

aristokratiska uppfattning under 1800-talet (Trolle-Wachtmeister 1832:114). Lovisa bär på 

många åsikter som uttrycks via vårdade ordalag och modest betoning, men ibland 

framkommer hennes beskrivningar med en viss ironi som berör hennes ställning som kvinna 

eller ett laddat uttryck som visar hennes syn på orättvisor. Samtidigt som Lovisa ämnar 

uttrycka sig fint, men ändock säga sin mening, klagar hon inte under familjens upplevelser. 

Inte ens när Lovisas rygg säger ifrån genom reumatism ger hon upp resan eller utforskandet 

(Trolle-Wachtmeister 1832:195). Hon följer med sin familj som inte stannar för hennes skull 

och Lovisa gör det bästa av situationen utan att ifrågasätta eller hindra den. Hon vill inte 

förlora en stund av äventyret, och samtidigt som hon lider av smärta åker de genom en mindre 

fransk stad i vilken Lovisa fantiserar om hur en parisiska skulle dö av tristess (Trolle-

Wachtmeister 1832:194). 
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Att veta sin plats eller att ta sin plats? 

Då familjen bor på ett hotell i alperna kommer ett regnoväder och sedan snöfall som gör att de 

tvingas stanna inomhus där det är mycket kallt på grund av fuktigheten och den kvickt 

sjunkande temperaturen. Familjen Trolle-Wachtmeister lockas dock ut från sina rum av några 

främmande herrar som sjunger och spelar piano i matsalen. De slår sig ner i matsalen en bit 

bort från herrarna som, på grund av den råa kylan, befinner sig strax intill brasan hela 

förmiddagen. Efter att familjen har dinerat bestämmer sig herrarna vid brasan äntligen för att 

gå, och Lovisa skyndar mödosamt till den värmande elden. 

 

Sedan vi dinerat, funno vi salen äntligen tom och med mycket brådska närmade jag 

mig elden, men knappt hade en minut förrunnit förrän en herre kommer utan kängor, i 

svarta yllestrumpor bara, inspringande, tar en stol, sätter sig framför kakelugnen nära 

Pappa i det han ropar: "Åh min Gud vad jag är våt." Den stackars mannen, liksom 

några andra som nyss kommit, hade varit ute i regnet i flera timmar; jag drog mig 

tillbaka från elden och strax efteråt också från salen för att ge honom allt tillfälle att 

värma sig och torka sig, som han ville. 

(Trolle-Wachtmeister 1832:117–118) 

 

Lovisa väljer att helt förflytta sig från rummet av hänsyn till den blöta mannen, för att ge 

honom all den plats han behöver och för att ge honom möjligheten att klä av sig de dyngsura 

kläderna. När de andra herrarna uppehöll sig hela förmiddagen framför brasan, kunde Lovisa 

inte heller ta plats bredvid dem. Detta kan tänkas visa på en medlidsamhet som förväntas av 

Lovisa som kvinna, då hon förväntas agera omhändertagande och moderlig och därför ge all 

plats åt männen, och det kan även peka på en uppfostran av hänsynsfullhet då hon ger upp sin 

plats för den som behöver det. Lovisa ger upp sin plats i värmen inom rummet och placerar 

sig även utanför rummet, vilket gör att man kan analysera agerandet som en omhändertagande 

akt där hon av hänsyn inte vill inkräkta på mannens sfär och kropp om han behöver klä av sig, 

vilket visar på en uppfostran där kroppen är det privata. Man kan även tolka Lovisas 

förhållningssätt som en orientering gentemot det normativt strukturerade rummet, där hon 

behöver anpassa sig gentemot männen och ge upp sin plats då denna inom rummet förväntas 

tillhöra männen före kvinnorna. Detta gör att kvinnan behöver orientera sig efter männens 

behov och lämna all plats åt männen för att överhuvudtaget ges en plats i det rum som utgår 

ifrån normen av mannen som överhuvud. Detta gör även att Lovisa än en gång placerar 
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männen i en lidande roll som behöver tas om hand, eller i detta fall ges plats, och inte kan 

förväntas agera på samma sätt som en kvinna förväntas, liknande munkarna i kontrast till 

nunnorna. Lovisa intar en givmild modersroll, som inte klagar över att behöva ge upp sin 

plats till förmån för den stackars mannen. Matsalen är även ett offentligt rum, och är således 

ett rum som normativt kopplas till män och deras offentliga samtalsämnen, medan kvinnorna 

förväntas uppehålla sig mer dolt. Matsalen som ett offentligt rum kan således peka på att män 

ges en större rätt att ta sin plats, medan kvinnor förväntas anpassa sig efter männens 

placering. Kvinnorna tillåts i rummet men behöver orientera sig efter hur männen placerar sig. 

 

Lovisa blir senare i sin resedagbok vän med en av familjens vägvisare. Jacquot Küttler från 

Luzern är ett riktigt original på 62 år med många äventyrsberättelser och förutfattade åsikter 

om kvinnor, och Lovisa uttrycker en vilja att teckna hans porträtt. 

 

[...] denne gamling ser superb ut, jag skulle gärna göra hans porträtt, när han fick veta 

min avsikt, svarade han, att det inte var första gången som han och hans pipa har 

utgjort föremål för en tavla. 

(Trolle-Wachtmeister 1832:108) 

 

Lovisas avsikt blir verklighet, och hon tecknar sedan Jacquots porträtt. Efter att Lovisas skiss 

är färdig, som hon planerar att avsluta senare och innerligt hoppas blir lik mannen, inser 

Lovisa hur trött Jacquot ser ut. Mannen uttrycker att det är mycket mer mödosamt att sitta still 

än att klättra i bergen (Trolle-Wachtmeister 1832:115). I sammanhang då Lovisa utför en 

finare kultur, så som tecknande, uttrycks färre hinder att ta sin plats. Vill Lovisa teckna en 

mans porträtt så talar hon om det och drar sig inte för att agera konstnär. Man kan tänka sig att 

den finare kulturen är en del av Lovisas roll som aristokratisk kvinna, hon förväntas vara lärd 

inom ämnen som är av vikt för en värdinna, och därför uttrycker hon ingen tafatthet inom de 

områden som hon vet att hon har en plats inom och kan. Det är en del av Lovisas roll att som 

aristokrat vara lärd, och som kvinna att kunna föra sig, varpå hon kan uttrycka sin vilja att 

teckna eller att skriva, och uttrycka sina åsikter gällande operor och musik, och på detta vis ta 

en plats i det offentliga rummet, även i förhållande till de män som styr rummet. 

 

När familjen för första gången under sin resa får syn på ett piano inne på ett hotell, placerar 

sig Lovisa direkt vid instrumentet och börjar spela. Det är hennes roll som kvinna att kunna 

spela på ett piano och underhålla sina gäster, men i och med att hon placerar sig vid ett 
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offentligt piano och börjar spela tar Lovisa sin plats och visar sin rätt till att skapa musiken i 

det offentliga rummet. Familjen börjar direkt dansa av lycka, vilket pekar på Lovisas 

uppförande som acceptabelt i sammanhanget. Lovisa kan spela då det förväntas av henne som 

kvinnlig aristokrat, och man kan tänka sig att hennes roll som aristokratisk värdinna ger henne 

rätten att ta plats och ta ton. Då hon håller sig inom de gränser som förväntas av henne inom 

rummet får hon uttala sig i form av musik och ta plats genom att själv agera. 

 

Jacquot har många åsikter och skräder inte orden i sina berättelser. Då familjen skiljs från 

honom för dagen uttrycker han att de bör bestämma en tidigare tid att mötas igen 

nästkommande dag, då kvinnor alltid är försenade. 

 

Axel, som frågade Jacquot, hur dags vi skola fara imorgon, fick vi till svar: "Vi säger 

klockan sju, då blir det i alla fall inte förrän klockan åtta, jag känner damer så väl." Jag 

tänker ge honom dementi på det. Han tycker mycket mer om att resa i sällskap med 

engelska damer än med franska; de förstnämnda, säger han, äro mycket modigare och 

rida mycket bättre än de sistnämnda; jag hoppas, att han får en god uppfattning om de 

svenska också. 

(Trolle-Wachtmeister 1832:116–117) 

 

Lovisa uttrycker att hon ska bestrida Jacquots åsikt gällande damer, troligtvis genom att visa 

att han har fel nästkommande dag. Lovisa tar sin plats och sätter sig upp mot en mans åsikt då 

han uttrycker sig negativt gällande kvinnor och hon anser att han har fel, vilket visar på att 

hon tar sig rätten att ifrågasätta den roll som Jacquot tillskriver damer. Lovisa förlikar sig inte 

med denna roll, och tänker inte rätta sig efter den, utan tvärtom motbevisa den och få Jacquot 

att inse sitt misstag. Lovisa rättar sig således inte efter den här mannens syn på henne, och 

lyder inte som en kvinna förväntas, utan tar sig rätten att uttrycka sig själv gällande hur en 

dam agerar, och visar sig därmed som ett subjekt. Lovisa överensstämmer inte med rummet, 

och uttrycker därmed en vilja att förändra det och få mannens åsikt att överensstämma med 

hennes egen, istället för att förlika sig med den begränsning som tillskrivs henne som dam. 

Sedan presenterar Jacquot engelska damer som modiga och kroppsligt mer kapabla än franska 

damer, då de kan rida. Detta visar på att Jacquot som man har mer respekt för och föredrar de 

kvinnor han anser vara modigare, och därmed mer manliga i sin framtoning då mod och 

äventyr är attribut som kopplas till män och förväntas tyglas hos kvinnor. Jacquot gillar de 

kvinnor som kan rida bättre, vilket han kopplar samman med mod, troligtvis då dessa kvinnor 
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går utanför den roll som tillskrivs dem som fegare och stillasittande. Man kan genom detta 

tänka sig att det mod som Jacquot talar om är modet av kvinnor att utföra någonting som inte 

tillskrivs deras roll som kvinna, och att trotsa de gränser som de ofta förhåller sig till. Jacquot 

uttalar i sådana fall en större respekt för de kvinnor som är starkare avvikande inom det 

normativa rummet, då de inte rättar sig efter de gränser som tillskrivs dem som kvinnor, utan 

agerar mer normativt manligt och därmed placerar sig i rummet som en än mer udda karaktär. 

 

Jacquots åsikter kan vittna om en någorlunda allmän åsikt där modiga kvinnor respekteras då 

de klarar av saker som de inte förväntas klara av, då de har blivit placerade i en roll som 

begränsar dem till att garanterat inte kunna vara lika modiga som män är, varken psykiskt 

eller fysiskt. Lovisas förhoppning att Jacquot ska finna svenska kvinnor på samma modiga 

sätt pekar på denna syn på en modig kvinna som någon att respektera, då Lovisa vill förlika 

sig med den. En kapabel kvinna som kan anta en mer manlig roll i äventyr visas i detta vara 

önskvärd, vilket möjligen visar på att vissa egenskaper som trotsar könsgränserna i rummet 

kunde vara positiva, så länge de inte hotar kontrollen av gränserna allt för mycket. Att vara 

inkapabel inom äventyr är någonting som förväntas av damerna då det inte är deras domän, 

men om de tar sin plats och visar sig kunniga inom äventyret respekteras de då de är mer lika 

män. Den uppfostran som flickor får begränsar dem rent kroppsligen då synen på kvinnan 

som svag, stillasittande och utan mod inkorporeras i deras kroppar för att de ska kunna 

förhålla sig till det strukturerade rummet. Genom detta har flickorna vuxit upp med en 

förväntan på sig att lyda och att kväva sin äventyrs lusta, samt att inte klara av de fysiska eller 

psykiska saker som pojkar gör. Kroppen begränsas utifrån rummet redan från födseln då den 

konstateras udda och ges en ram att hålla sig inom för att kunna orientera sig i rummet. 

Ramen påpekar vad kroppen kan och inte kan, förväntas och inte förväntas, men i Jacquots 

påpekande av manligt konstaterade attribut som positiva för en kvinna definieras ramen som 

tillskrivs flickor som en plats där de korrekt hör hemma, men en ram de förväntas kunna bryta 

sig ur för att kunna vara än mer önskvärda. De restriktioner som kvinnorna formats utifrån 

och förhåller sig till för att ges en plats i det normativa rummet och kunna orientera sig 

korrekt, förväntas härmed brytas genom ageranden som är normativt okvinnliga och 

gränsöverstiger mönstret vilket ger de så kallade modiga kvinnorna mer respekt.  

 

När Trolle-Wachtmeister når Paris i Frankrike har de mötts av ett antal problem som fått 

familjen att överge sina tidigare planer på att stanna längre perioder i ett antal städer. Ett 

problem består i att fadern har insett hur dyra dessa uppehåll skulle bli, vilket gör att familjen 
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har rest till Paris direkt och planerar att bo en längre tid där. Lovisa klagar inte på dessa 

förändringar, utan påpekar att trots att hon gärna hade fått uppleva de olika städerna hade hon 

varit betydligt ledsnare om hon hade tvingats ge upp Paris och möjligheten att få skriva om 

staden. När de väl finner ett hotell i Paris möts de dock av ett pris på rummen som skapar 

ytterligare ett problem, och fadern inser att de inte kommer kunna bo i staden speciellt länge 

om dess priser ligger på den nivån. Detta skapar en oro hos familjen, och fadern och Axel 

beger sig själva till andra delar av staden för att hitta ett billigare uppehälle. När de 

återkommer har de fått ett betydligt bättre prisförslag längre in i staden på ett vackert hotell i 

ett mindre omtalat område. Fadern vill dock inte acceptera detta förslag förrän hans hustru har 

godkänt det, varpå de har åkt tillbaka till det dyrare hotellet för att hämta henne och låta henne 

välja om det är rätt plats att bo på (Trolle-Wachtmeister 1832:201). 

 

Lovisas fader vill inte bestämma boendet utan sin hustru. Trots att det förslag han har fått är 

mycket bra, litar han på hennes omdöme och vill höra det. Fadern ger upp sin härskande roll i 

och med bostaden, och vill att hustrun godkänner deras tillfälliga hem, vilket innebär att han 

ger henne rätten att värdera och besluta om hotellet är ett acceptabelt hem. I detta kan man 

tänka sig att hon som kvinna och moder ges sista ordet gällande den privata sfären, vilket man 

kan koppla till att hon ges äganderätt över det privata som hon sköter och därav har en viktig 

åsikt gällande om det är ett hotell som förtjänar att kallas hem eller ej. Fadern vill att hon trivs 

där de bor, och ger henne platsen att välja rummet i form av tillfälligt hem i och med att hon 

sedan ska representera det som värdinna och moder. Hemmets sfär, om än bara det tillfälliga 

hemmets, ges härmed till hustrun som hennes, då hon är den som representerar och ansvarar 

för det. 
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Avslutande diskussion 

 
Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister var en ung aristokratisk dam som rättade sig efter sin 

kroppsliga tillskrivelse som kvinna och de förväntningar som samhället placerade på henne 

utifrån hennes kön, men hon var även en dam med tydliga åsikter om världen och främst vad 

som överensstämde med hennes personlighet och därmed subjekt. Man kan tänka sig att 

Lovisas tillhörighet i den högreståndskulturen gjorde att hon kunde uttrycka sig friare och 

påtala när förväntningar på henne inte överensstämde med hennes egen syn på sin person, så 

som då hon i resedagboken uttrycker att hon ska ge Jacquot dementi på hans förväntningar av 

henne. Lovisa drar sig inte för att ta sin plats i finkulturella sammanhang, och visa sin 

kunskap, då detta är sammanhang hon som aristokratisk kvinna och värdinna förväntas att 

kunna. Dock hindrar Lovisa sig själv i sammanhang då hon förväntas att göra det som kvinna. 

 

Lovisa har en enorm äventyrs lusta, och kroppsliga upplevelser där hennes sinnen upplever 

starka ljud, eller majestätiska vyer som gränsar till det vilda gör henne mycket uppspelt och 

hon kan inte få nog av sinnliga erfarenheter. Hon vill gärna röra vid naturen, i form av att 

smeka träd eller klättra i glaciärer, och att se höga berg eller glaciärer torna upp sig är det 

bästa hon vet, jämte ljudet av vattenfall och åska, och de sinnliga erfarenheter hon ges visar 

sig aldrig i resedagboken vara ett hinder för henne rent kroppsligen. Dock reglerar hon sig 

efter de restriktioner som tillskrivs henne, antingen i form av att hon som kvinna inte 

förväntas klara av äventyret rent kroppsligen då det vore för ansträngande och uttröttande, 

eller att det inte anstår henne som kvinna då hon kan skada sin klädsel. Klädseln är dock inte 

ett vanligt förekommande problem, då kvinnorna ständigt river sina klänningar eller fadern 

köper dem nya skor på grund av deras dåliga kvalitét, med ett undantag för hattarna som 

behöver skyddas. Hattarna vittnar om kvinnornas respektabilitet, och blir den förlängning av 

kroppen som både ger dem en större rörelsefrihet på grund av sitt attribut som klassmarkör 

med vilken de har större frihet i det rum som strukturerats efter aristokratin, men även den 

begränsning av kroppen som de ständigt behöver orientera sig efter och skydda som en 

inkorporerad del i vilken deras börd och rätt till tillträde i rummet finns. Hatten är damernas 

biljett in till det socialt strukturerade rummet som visar deras respektabilitet, men även det 

förbehåll där de som kvinnor måste bära hatt och till varje pris skydda den för att visa sin 

klass och rätt till rummet. Hatten som en symbol för respektabilitet visar även att kvinnorna 

har anpassat sig och lyder under de normer som förväntas av dem som aristokratiska och fina 
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damer, och vittnar således om att de kan orientera sig i rummet som styrs av aristokrati och 

härskande män på ett oproblematiskt sätt. 

 

Då Lovisa hindrar sig från äventyr är det även ständigt i grupp med de andra kvinnorna i 

familjen, och även om hon gärna skulle följa med sin fader eller bror stannar hon alltid i 

gruppen av kvinnor. Gruppen av familjens kvinnor rör sig inte en enda gång själva i det 

offentliga rummet, utan har alltid åtminstone fadern med sig om de går ut. När deras tillfälliga 

hem ska väljas är det dock mycket viktigt för fadern att hustrun får välja det, då hon är 

hemmet och det privatas vårdarinna. Gällande deras privata boende har hustrun alltid det sista 

ordet och får vägleda familjen. 

 

Lovisa uttrycker ofta medlidande åsikter som förväntas av henne som kvinna, och hon 

ursäktar män för deras beteende då det inte hör till deras natur att vara instängda eller rätta sig 

och vara gudfruktiga på samma sätt som hon uppfostrats att det hör till en kvinnas natur att 

kunna rätta och anpassa sig (Meurling 1996). Lovisa uttrycker förstående åsikter som väntas 

av henne som god och respektabel kvinna och då hon kan föra sig på ett sätt som accepteras 

och lyder under de förväntningar som ställs på henne får hon en plats i det strukturerat 

manliga, och aristokratiska, rummet. Samtidigt tar sig Lovisa rätten att uttala ett motstånd 

gällande sin roll som kvinna ibland, och låter sig inte tillskrivas egenskaper som hon anser 

ofina, som exempelvis att vara försenad. Även då hon utesluts från det offentliga rummet 

påpekas ett visst missnöje av uteslutandet som skett på grund av hennes roll som kvinna. 

Lovisa placerar den misstro mot kvinnliga egenskaper som kroppsligen utesluter henne från 

förbättringsanstalten i ordet "medlidsam", då hon anar att man misstror det medlidande som 

kvinnorna skulle känna gentemot anstaltens fångar. Genom ett förstärkande av det epitet, 

medlidsam, som tillskrivits henne som kvinna, visar Lovisa upp det som en positiv egenskap, 

vilken kvinnor innehar och tvingas acceptera som ett hinder trots dess goda betydelse. Trots 

att Lovisa rättar sig efter det som förväntas av hennes roll som kvinna, höjer hon kvinnans 

tillskrivna roll flertalet gånger i sin resedagbok, genom att visa begränsande tillskrivelser som 

positiva, eller genom att visa på att nunnorna är mer gudfruktiga och trogna. I detta ger hon 

männen, exempelvis munkar, en lägre roll, där de inte kan förväntas vara lika goda troende på 

grund av sina tillskrivna laster som män. Även fadern och brodern får sig en törn då de inte är 

lika medlidsamma som damer och därför accepteras in i det offentliga rummet. 
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I detta kan man tänka sig att Lovisa befäster könsnormer samtidigt som hon hierarkiskt inte 

tillskriver den kvinnliga rollen en egenskap av att vara sämre. Lovisa finner sig i sin roll och 

orienterar sig på ett sätt som anses korrekt, men om en egenskap som hon anser negativ 

tillskrivs kvinnan, eller om ett attribut som hon anser tillhöra kvinnan porträtteras i dålig 

dager ifrågasätter hon detta. 

 

I Lovisas levda erfarenheter uppfattas hon vara fri i både uttryck och i upplevd rörelse och 

hon tar sig rätten att i viss mån utföra rörelser, klättra i glaciärer och rida på åsnor exempelvis, 

som normativt inte skulle tillskrivas anstå en dam. Lovisa ser inga hinder, förutom de som 

tillskrivs henne i form av en gräns hon inte bör bryta, exempelvis med att förstöra sin hatt 

eller ta en promenad som vore för tröttsam för damerna. Då Lovisa tillåts att vara, vad Jacquot 

skulle benämna, en modig dam, så tar hon chansen, men hon lever ständigt efter en 

orientering till att föra sig på korrekt sätt som en dam och rätta sig efter fadern i familjen. 

Hatten är en symbol för detta, en påminnelse för Lovisa och alla andra vilken klass hon 

tillhör, men även en symbol för vad hon bör rätta sig efter och för den gräns som finns för 

henne som kvinna. Lovisa har en levd erfarenhet med vilken hon måste orientera sig i rummet 

och följa den linje som tidigare aristokratiska kvinnor redan följt, för att inte framstå som 

udda eller visa på att hon inte bär upp sin respektabilitet. 

 

Avslutningsvis har Lovisa i sin levda erfarenhet en större rörelsefrihet tack vare sin 

tillhörighet inom aristokratin, och faderns vilja till och ekonomi att resa med sin familj, men 

samtidigt har Lovisa en roll att orientera sig efter i det offentliga rum som hon tillåts att vara i. 

Lovisa behöver gå efter en linje tillsammans med de andra damerna i sin familj, och rätta sig 

efter faderns spår, men uppmuntras att ibland kliva utanför för att visa sitt mod och sin 

äventyrs lusta, så länge hon inte hotar själva linjen eller hur rummet har inretts enligt en social 

struktur. Så som Hirdman har uttryckt, ligger Lovisas kroppsliga kön till grund för hur hon 

förstås och positioneras som subjekt utifrån rådande könsnormer (Hirdman 1998:11). Lovisa 

får uttrycka sig och tillåts en levd erfarenhet i sitt eget subjekt då hon upplever nya saker, men 

hon förväntas ständigt orientera sig som ett objekt i förhållande till de strukturer som styr. 

Som kvinna blir hon objekt i en struktur som utgår ifrån män som ledande i det offentliga, 

subjekt, medan hon som aristokrat kan nå längre inom rummet då hon rättar sig efter linjen. 

 

Rollen som objekt gör dock att hennes rörelsefrihet ständigt utgår ifrån den orientering som 

krävs för en tillgång till det normativa rummet, och att hon alltid måste förhålla sig till 
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subjektet och linjen för att tillåtas en aristokratisk plats och rörelsefrihet. Fortsatta studier 

inom ämnet skulle kunna utgå ifrån de aristokratiska kvinnor som trotsar dessa gränser på 

bekostnad av sin plats inom aristokratin, och hur detta påverkar deras rörelsefrihet samt hur 

deras familjer förhåller sig till gränsöverstigande uppföranden. Detta kan vara mycket svårt 

att finna material till, då sådana kontroversiella dagböcker troligtvis inte finns bevarade på 

samma sätt, vilket gör att en större studie bestående av memoarer, brev och även 

rättegångsprotokoll skulle krävas för att få en tydlig uppfattning. Fortsatt forskning som utgår 

ifrån en kvinnas rörelsefrihet då hon reser eller förflyttar sig själv vore också mycket givande 

inom ämnet, då en tydlig inblick av kontraster skulle ges i och med avsaknaden av familjens 

manliga överhuvud. Skulle en ensam kvinna uttrycka sig annorlunda i förhållande till sin roll 

och frihet som kvinna? 
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