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Abstract – Master and servant 
The purpose of this essay is to explore the relationship between female nobility and 

their servants during the early modern period. Questions that this thesis sets out to 

answer concerns who their servants were, their positions in the household and if the 

relationship between master and servant changed over time. The lives of five 

noblewomen are explored through their diaries, letters and memoires with the purpose 

of trying to find out what they thought about- and how they treated their servants. The 

women are: Perchta and Anézka Rozmberk from the mid to late 15th century Bohemia, 

Lady Anne Clifford from the early to mid 17th century England, Liselotte Von der 

Pfalz/Elisabeth Charlotte from the mid to late 16th century Germany/France and Anna 

Labzina from the 18-19th century Russian Empire. The essay arrived at the conclusion 

that the women, for the most part, treated their subordinates with kindness and in some 

cases even respect that went beyond the elementary duties of a master. The primary 

source material are the letters, diaries and memoires mentioned above, although not in 

their original forms but in to English translated newly pusblished editions.  
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1. Inledning 

”The master himself can only exist if recognised as such by the servant”1.  

Friedrich Hegel 

Det finns mycket forskning om adelsmän och tjänare, de båda tenderar att relatera till 

varandra. Det finns också en hel del forskning om adelskvinnor, men förvånansvärt lite 

om adelskvinnor och tjänare tillsammans. Det är tomrummet efter en sådan som gör den 

här studien relevant, då den slår ihop de två till ett gemensamt arbete. 

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att försöka ta reda på och beskriva hur adelskvinnorna; 

Perchta och Anézka Rozmberk, Lady Anne Clifford, Liselotte von der Pfalz (Elisabeth 

Charlotte) och Anna Labzina såg på sina tjänare.  

 

Den övergripande frågan för det här arbetet är alltså följande: 

- Hur ser tidigmoderna elitkvinnor på sina tjänare? 

 

Mindre delfrågor har utformats för att man enklare ska kunna dra slutsatser kopplade till 

den övergripande frågan och för att uppsatsen ska ha en bra sammansättning. Det finns 

även en sektion med didaktisk koppling, vars syfte är att visa på hur man skulle kunna 

anpassa den här studien i skolvärlden.  

 

Delfrågorna är följande: 

– Vilka var kvinnorna?  

– Vilka var deras tjänare? 

– Verkar relationen mellan mästare och tjänare förändras över tiden?  

– Hur skulle den här studien kunna användas i klassrummet? 

 

1.2 Källmaterial  

I The Letters of the Rozmberk Sisters – Noblewomen in fifteenth-century Bohemia, finns 

breven som de två systrarna Perchta och Anézka Rozmberk skrev till varandra, sina 

                                                 
1 Kmec, Sonja. 2010. Across the Channel, Noblewomen in Seventeenth-Century France and England – A 
Study of the Lives of Marie de La Tour – Queen of the Huguenots – and Charlotte de La Trémoïlle, 
Countess of Derby. Chicago University Press, Chicago. S. 74. 
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bröder, släktingar, vänner och sin far under sin livstid. Perchta står för majoriteten av 

dem och fokus ligger på hennes olyckliga äktenskap. Jag kommer inledningsvis att 

använda mig av introduktionskapitlet för att ge läsaren en bild av hur systrarnas 

livssituation såg ut. Ursprungsmaterialet är skrivet på 1400-tals tjeckiska och tyska, den 

sammanställda utgåvan jag använder mig av är publicerad av John M. Klassen år 2001 

och utgiven av förlaget D. S Brewer, Cambridge. Eva Dolezalová vid Historiska 

institutet i Prag har stått för en stor del av översättningen till engelska. Eftersom 

ursprungsmaterialet är så pass gammalt har en del ord och meningar försvunnit vilket 

gör att det ibland inte går att tyda sammanhanget. Det är lyckligtvis inte ett vanligt 

förekommande fenomen. Något som gör det här materialet unikt gentemot de andra 

böckerna är att Perchta Rozmberk inte skrev sina brev själv, hon dikterade de istället 

muntligt till en tjänare som satte hennes ord i skrift.  

 

The Diaries of Lady Anne Clifford är ett livstäckande verk, sammanställt av D. J. H 

Clifford genom Lady Annes dagböcker. Boken publicerades först 1990 av Sutton 

Publishing, den här upplagan publicerades 2003, även den av Sutton Publishing. Hon, 

Lady Anne, börjar skriva vid 13 års ålder 1603 och upphör några månader för sin död 

1676. Dagböckerna utgör den absoluta majoriteten av boken, men tre kapitel om 

introduktion, prolog och epilog finns också med. Originalmaterialet är handskrivet på 

engelska, den tryckta upplagan som jag använder mig av har låtit originalspråket vara 

intakt. Med undantag för vissa förkortningar som har skrivits ut är språket detsamma 

som det som Lady Anne använde. De som ligger bakom den sammanställda versionen 

är the Clifford Association. Det är en organisation skapad och styrd av ättlingar till 

bland annat Lady Anne Clifford. Deras mål är att bevara historiskt material tillhörande 

deras ätt och att föra samman de som är intresserade av familjens historia2. Man ska 

vara medveten om att både D. J. H Clifford och the Clifford Association har personliga 

intressen kopplade till dessa dagböcker. Materialet är dock inte av den känsliga sorten, 

därför finns det inte skäl att misstänka att de censurerat eller tagit bort delar av det för 

sina egna syften. Materialet efter Lady Anne finns bevarat under olika instanser; The 

Knole Diary 1603-1619, The Kendal Diary 1650-1675 och hennes sista månader år 

1676. Med tanke på de stora gapen i tid och plats är det tyvärr högst osannolikt att flera 

av hennes tjänare står att finna i båda böckerna. Därför kommer jag att dela in hennes 

material i två kapitel, efter de olika dagböckerna. 

                                                 
2 http://www.thecliffordassociation.co.uk/ Besökt: 2017-01-17 

http://www.thecliffordassociation.co.uk/
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Nästa källa som kommer att analyseras i det här arbetet är Liselotte von der Pfalz brev, 

sammanställda i tryckt form av Elborg Forster och publicerad 1984 av The John 

Hopkins University Press under titeln A Woman’s Life in the Court of the Sun King. E. 

Forster var var dock inte den första att publicera Liselotte von der Pfalz brev, det 

gjordes redan 1958 av det tyska förlaget Langwiesche-Brandt Verlag. Däremot har hon 

översatt samtliga brev till engelska. Det medförde en del mindre problem som läsaren, 

enligt henne, bör vara medveten om. Nämligen att det inte går att översätta vissa lokala 

tyska talesätt och ord till engelska, något som tydligen ska ta udden från de ofta vitsigt 

formulerade breven3. För den här studien om adelskvinnor och tjänare bör det dock inte 

utgöra något anmärkningsvärt hinder. Huvuddraget av materialet utgörs, i likhet med 

Rozmberk systrarna, av brev skrivna till familj och vänner.  

 

Days of a Russian Noblewoman, the Memories of Anna Labzina 1758 – 1821, är en 

tryckt upplaga gjord av Gary Marker och Rachel May och publicerad av Northern 

Illinois University Press 2001. Boken är en sammanställning av Anna Labzinas 

memoarer och dagbok. Originalmaterialet är skrivet på ryska, versionen som det här 

arbetet kommer att använda är skriven på engelska. Den är uppdelad i två delar, 

memoarerna och dagboken. Den förstnämnda står för majoriteten av materialet och 

skrevs 1810, när Anna var 52 år gammal. Att återberätta så mycket som man kan 

minnas av sitt liv vid 52 års ålder för naturligtvis med sig ett stort källkritiskt problem; 

trovärdigheten. Även om hon är fullständigt ärlig i allting, är det naturligt att ha 

minnesluckor eller rentav falska minnen rörande vissa händelser. Dagboken, som hon 

förde under oktober, november och december 1818 är en trovärdigare källa eftersom 

tidsavståndet mellan händelse och dess förteckning är betydligt kortare. Anna Labzinas 

memoarer är sannolikt den opålitligaste av det här arbetets källor, något som jag 

kommer att ha i åtanke när jag analyserar materialet.  

 

1.3 Metod 

Metoden som den här studien kommer att använda sig av är kvalitativ. Källmaterialet 

som studeras i dispositionen är de tryckta versionerna av Perchta- och Anézka 

Rozmberks, Lady Anne Cliffords, Liselotte von der Pfalz och Anna Labzinas; brev, 

memoarer och dagboksanteckningar. När det gäller risker med metod och källmaterial 

                                                 
3 Forster, Elborg. 1984. A Woman’s Life in the Court of the Sun King. The John Hopkins University Press, 
London. S. XI. 



  
 

6 

finns det bara en som jag oroar mig för. Det är att informationen om tjänare inte ska 

vara tillräcklig för att kunna ge tillfredsställande svar på frågeställningen. Karaktärerna 

är trots allt eliter i sin samtid och att de ofta skulle bemöda sig med att skriva om sina 

tjänare i brev och dagböcker känns inte särskilt sannolik. Rörande avgränsningar 

kommer jag inte att lägga fokus på de tjänare som endast omnämns en gång, om det inte 

är i ett sådant sammanhang som gör att man kan dra intressanta slutsatser av det. Vissa 

böcker kommer också att användas mer än andra, beroende på hur väl dess innehåll 

återkopplar till frågeställningen och syftet med uppsatsen. Det varierar naturligtvis i 

användbart material de emellan, men också rejält i utformning. The Letters of the 

Rozmberk Sisters, är en noga daterad kronologisk sammanställning av brev som också 

har ett register över de flesta personerna. Som kontrast kan man jämföra Days of a 

Russian Noblewoman  som desvärre har få datum noterade. Det gör det svårare att 

lokalisera och jämföra relevant fakta. Något som allt mitt källmaterial dock har 

gemensamt är att dessa utgåvor har ett introduktionskapitel. Det ger helt enkelt läsaren 

en väldigt bra bild av hur deras liv såg ut, om tiden de levde i och vad man kan förvänta 

sig hitta i materialet. Den första frågan i arbetet kommer framförallt att använda sig av 

dessa resuméer för att läsaren inledningsvis ska kunna få en överblick över personerna 

som studeras utan att själv behöva sätta sig in i allt material.  

 

Ytterliggare material som använts i kortare drag i den här uppsatsen är: The European 

Nobility 1400-1800 av Jonathan Dewald, The European Nobilities in the Seventeenth 

and Eighteenth Centuries: Western Europe – Volume One, The European Nobilities in 

the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Northern, Central and Eastern Europe – 

Volume Two av Hamish. M. Scott. Samt: Across the Channel, Noblewomen in 

Seventeenth-Century France and England – A Study of the Lives of Marie de La Tour – 

Queen of the Huguenots – and Charlotte de La Trémoïlle, Countess of Derby av Sonja 

Kmec.  

 

1.4 Teori, tidigare forskning och forskningsläge 

För klarhetens skull kan man dela in tidigare forskning i två avdelningar; tjänare och 

adelskvinnor.  

 

Sheila McIsaac Cooper publicerade år 2007 sin studie Servants as Educators in Early-

Modern England, i den tar hon upp hur tjänare utbildade barnen i välmående familjer. 
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Hon redogör för två olika grupper, de som enbart fick anställning för lärandets skull och 

den betydligt större gruppen som till och från hade hand om utbildning utöver sina 

vanliga sysslor. Kenneth Charlton har forskat om ett liknande ämne; Women, Religion 

and Education in Early Modern England. Fokus ligger dock inte på tjänare och 

utbildning, utan på kvinnans roll i det tidigmoderna England. Han går dock in lite kort 

på ämnet, när det gäller till vilken grad somliga kvinnor involverade sig i utbildningen 

av sina tjänare4. Med det i åtanke kan det vara intressant att se om jag hittar något i min 

studie gällande eliternas syn på sina tjänares religiositet. Good to Think with: Domestic 

Servants, England: 1660-1750, av Jeanne Clegg undersöker hur olika perspektiv, som 

till exempel socialhistoria har sett på tjänare i hushållet under den senare delen av 

tidigmodern tid. R. C. Richardson vid Winchesters universitet har gjort en omfattande 

social-kulturell studie om hushållstjänares relation till varandra och till sina mästare, 

samt skillnader mellan en tjänst i London och ute i provinserna. Den heter kort och gott 

Household Servants in Early Modern England.   

 

Ann Kussmaul publicerade år 1981 sitt verk om lantbruk och tjänare i det tidigmoderna 

England, Servants in Husbandry in Early Modern England. Hennes studie visade på hur 

oerhört viktigt det var med tjänare för lantbruken under den tidigmoderna tiden. Det 

finns också en del forskning om tjänare – mästare relationens relevans för konst. 

Elizabeth Rivlins studie The Aestethics of Service in Early Modern England från 2012 

tar upp dess påverkan på litteratur. Peter Ericksons Invisibility Speaks: Servants and 

Portraits in Early Modern Visual Culture, 2009, drar kopplingar mellan porträtt och 

svart identitet ur ett historiskt perspektiv. Det estetiska perspektivet är inte direkt nära 

besläktat med den här studien, däremot är det intressant att nämna eftersom det visar 

vilka breda möjligheter till forskning som det finns om tjänare under tidigmodern tid.  

 

Tidigare forskning om adelskvinnor är i minoritet i jämförelse med den om adelsmän. 

Dock finns det en del att hämta. Som med tjänare är inriktningarna breda. 1972 gjorde 

Nancy L. Roelker en studie om tidigmoderna franska adelskvinnors dragning till 

kalvinism; The Appeal of Calvinism to French Noblewomen in the Sixteen Century. Två 

verk som ligger närmare både i tid och i relevans är Sharon Ketterings The Patronage 

Power of Early Modern French Noblewomen från 1989 och hennes The Household 

                                                 
4 Charlton, K. 1999. Women, Religion and Education in Early Modern England. Routledge, London. S. 
231-232. 
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Service of Early Modern French Noblewomen från 1997. I den förstnämnda tittar hon 

på hur adelskvinnors makt tog form i den privata sfären. En slutsats är att trots att de 

fick styra över sitt hushåll äventyrades ofta deras auktoritet på grund av att deras män 

lade sig i5. I den andra granskar hon unga adelskvinnor som tjänstgjorde som hovdamer 

hos mäktiga familjer. Syftet med hennes studie är bland annat att ta reda på hur de fick 

sin position, vad de tjänade på det och hur länge de stannade i sin tjänst. Det kan bli 

intressant att se om det finns någon skillnad i mellan hur kvinnorna i min studie ser på 

sina hovdamer gentemot övriga tjänare. Ytterliggare forskning om tidigmoderna 

adelskvinnor är Sara Chapmans Patronage as Family Economy: The Role of Women in 

the Patron-Client Network of the Phelypeaux de Pontchartrain Family, 1670-1715. 

Som titeln avslöjar rör det sig om en studie om kvinnornas påverkan på 

familjeekonomin. Margaret H. Darrow gjorde 1979 en feministisk studie om franska 

adelskvinnor; French Noblewomen and the New Domesticity, 1750-1850.  

 

I april 2012 publicerades Law, Land, Identity: The Case of Lady Anne Clifford av Carla 

Spivack i den juridiska tidsskriften Chicago-Kent Law Review. Den handlar om Lady 

Annes nästintill livslånga kamp för att få sitt rättmätiga arv. Även om det här arbetet 

inte kommer att handla om hennes arvstvist kommer den att finnas med i periferin 

eftersom den var så pass påtagbar för henne. Professor William Brooks vid University 

of Bath skrev 2006 en 17 sidor lång analys om Elisabeth Charlotte/Liselotte von der 

Pfalz brev; Nostalgia in the letters of Elisabeth Charlotte, the second Madame. Han 

lägger fokus på hennes längtan till Tyskland och fientlighet till många franska ting. 

Brooks arbete är det första kapitlet i en större studie om 1600-tals studier. The 

Enlightenment of Anna Labzina: Gender, Faith, and Public Life in Catherinian and 

Alexandrian Russia är en studie skriven år 2000 av Professor Gary Marker vid Stony 

Brook Univeristy. Arbetet syfte är att diskutera och analysera ryska kvinnors roll 

utanför hemmet, där en stor del av den tidigare forskningen finns. Utöver Markers verk 

har Anna Labzina använts som forskningsobjekt i en studie kallad Russian Women, 

1698-1917 – Experience and Expression, An Anthology of Sources. Robin Bisha, 

Jehanne M Gheith, Christine Holden och William G. Wagner ligger bakom antologin. 

Fokus ligger på religiositet och Anna Labzina med sin väldigt religiösa moder och 

kristliga uppväxt är en av kvinnorna som tas som exempel. 

                                                 
5 Kettering, S. 1989. The Patronage Power of Early Modern French Noblewomen. Cambridge University 
Press. S. 820. 
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Den största delen av tidigare forskning om tidigmoderna tjänare är som man kan se 

fokuserad på hushållstjänare, framförallt i England. När det rör sig om studier på 

adelskvinnor är det istället Frankrike och franska karaktärer som står i centrum. Det är 

intressant att det är så pass uppdelat. Vad det beror på är svårare att fastställa.  

 

The European Nobility 1400-1800 av Jonathan Dewald och The European Nobilities in 

the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Western Europe – Volume One, The 

European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Northern, Central 

and Eastern Europe – Volume Two av Hamish. M. Scott. Dessa tre har använts i 

bakgrunden för att ge läsaren en bättre bild av adel och tjänare. De bör dock också 

sortera in under tidigare forskning eftersom de är omfattande studier på adelsmän som 

kvinnor i allmänhet under tidigmodern tid. Likaså bör Sonja Kmecs avhandling göra 

det. 2000-2004 vid Oxford skrev hon sin avhandling; Across the Channel, Noblewomen 

in Seventeenth-Century France and England – A Study of the Lives of Marie de La Tour 

– Queen of the Huguenots – and Charlotte de La Trémoïlle, Countess of Derby. Det är 

ett verk om två franska adelskvinnor på varsin sida av den engelska kanalen på 1600-

talet. Hon har gått igenom dagboksanteckningar från de båda och en stor mängd 

historiska och arkeologiska källor. Jag kommer att använda mig av hennes 

kategorisering av tjänare i min egen studie. Upplagan jag har är publicerad på engelska 

år 2010 av The University of Chicago Press. Sonja Kmec placerar tjänare i två olika 

kategorier; hushållstjänare och fina tjänare. I det sistnämnda ingår de med högre 

utbildning eller högre födsel; till exempel sekreterare och hovdamer. Att de stod högre i 

kurs än hushållstjänare bevisas också genom att de ofta agerade mellanhand mellan 

hushållspersonalen och mästaren, det var till dem som de andra tjänarna fick komma 

med klagomål, åsikter etc.6. Enligt den kristna principen om att alla människor är Guds 

barn och föds som likar, skulle relationen mellan mästare och tjänare hellre hålla sig till 

att instruera än att bestraffa. Likaså hade en mästare och tjänare förpliktelser gentemot 

varandra, dock av olika slag. Gränsen mellan råd och respektlöshet kunde ibland vara 

hårfin och något som många tjänare av misstag hamnade på fel sida av7.  

 

                                                 
6 Kmec, Sonja. 2010. S. 76 & 85. 
7 Kmec, Sonja. 2010. S. 88 & 92. 
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2. Bakgrund 

2.1 Tidigmoderna förhållanden för tjänare och adel 

Begrepp som adel och tjänare låter främmande idag, men för de som levde under den 

tidigmoderna tiden (ca 1450-1789) var de en del av vardagen. I Frankrike, under den 

epoken, beräknar man att var tolfte person var en tjänare; 67 % av dessa var också 

kvinnor. Utöver det utgjorde tjänare vanligtvis mellan 15 – 30 % av de större städernas 

totala befolkning. Redan vid sju års ålder hände det att barn påbörjade sitt yrke. Deras 

tillvägagångssätt för att få anställning skiljde sig åt beroende på situationen. I vissa fall 

hade ens föräldrar eller släktingar kontakter, i Frankrike och Tyskland fanns det 

personer som arbetade med att se till att barnen hamnade i rätt yrke8.  

Eliten i samhället, det vill säga; adeln, hade vanligtvis många tjänare i sin tjänst. Det bör 

dock noteras att på samma sätt som det fanns en mängd olika yrken för tjänare, fanns 

det också flera olika sysselsättningar för adeln och olika grader av ”elit”. Vissa 

adelsmän tjänstgjorde som officerare i det militära, andra levde på sina lantgods. Det 

fanns också adelsmän som tjänade sin kung direkt genom att ha rollen som rådgivare 

vid hovet. En annan typ stod att hitta i städerna där de innehade poster som till exempel 

domare9. Dessa olika ställningar har dock en sak gemensamt och det är att de alla ägde 

en sorts privilegier. Privilegier var grundläggande för adelns roll. De fungerade som 

bevis på att adeln hade en viktig och unik ställning före alla andra i samhället. Några 

exempel på hur deras privilegier kunde te sig i praktiken var att de var de enda som fick 

använda titlar, till exempel; greve och prins, dessa två var naturligtvis reserverade för 

det övre skiktet. Alla deras egendomar och familjenamn gick i arv, i vissa fall kunde de 

begära att bli prövade inför särskilda domstolar och de ägde rätten att bära svärd 

offentligt10. Utöver det var de också oftast immuna mot att bli stämda av de som de 

hade skulder till. 1600- och 1700- talens allt oftare skuldsatta adelsfamiljer kunde skatta 

sig lyckliga över att äga det privilegiet. Det fanns också skillnader från land till land. I 

Ryssland fick de inte samma rättigheter som Västeuropeiska familjer tagit för givet i 

                                                 
8 Wesner – Hanks, E Merry. 2006. Early Modern Europe, 1450-1789. Andra upplagan. Cambridge 
University Press, New York. S. 228.  
9 Dewald, Jonathan. 1996. The European Nobility 1400 – 1800. Cambridge University Press, New York. S. 
15-16. 
10 Dewald, Jonathan. 1996. S. 28. 
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hundratals år när det gällde privilegier förrän år 178511. Fattigare, mindre urbaniserat 

och byggt på livegenskap skilde sig Ryssland från sina Västeuropeiska motsvarigheter. 

Den långa avsaknaden av ett komplett regelverk rörande arv gjorde att aristokratins 

privilegier var oregelbundna och beroende av Tsarfamiljens generositet12.  På grund 

utav det var det vanligt att adeln belönades med människor, i form av livegna, istället 

för land som var praxis i väst. Att vara livegen betydde mer eller mindre att man var 

ofri, en slav på sätt och vis. Livegna i det tidigmoderna Ryssland (men också på andra 

platser i Central- och Östeuropa) var av lag bundna till sin mästares egendom och kunde 

varken flytta eller gifta sig utan dennes tillstånd13. 

 

I varje fråga kommer materialet att avhandlas kronologiskt efter när de levde. Alltså i 

följande ordning: The Letters of the Rozmberk Sisters, The Diaries of Lady Anne 

Clifford, A Woman’s Life in the Court of the Sun King och Days of a Russian 

Noblewoman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Scott, M Hamish. 1995. The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth centuries, volume 
one – Western Europe. Longman publishing, New York. S. 11. 
12 Scott, M Hamish. 1995. The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth centuries, volume 
two – Northern, Central and Eastern Europe. Longman publishing, New York, S. 272-273. 
13 Scott, M Hamish. 1995. S. 5-6. 
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3. Huvuddel 

3.1 Vilka var kvinnorna? 

Anézka (?-1488) och Perchta (1429-1476) Rozmberk tillhörde den mäktigaste familjen i 

1400-talets Böhmen, ett kungarike som idag utgör västra Tjeckien. De blev uppfostrade 

att anförtro sig om sina bekymmer och förhoppningar till sina familjemedlemmar, vilket 

nog är en av anledningarna till alla djupt personliga brev. Deras mor dog när de var små 

men de hade alltjämt en nära relation till sin far, Ulrich, trots att han som en av rikets 

allra främsta måste ha varit en väldigt upptagen man14. Perchta blev bortgift till John av 

Lichtenstein som ett led i hennes fars allianser. Detta var vanligt både för tiden och för 

deras släkt, äktenskapet blev dock inte lyckligt. Anézka förblev ogift. De fick båda en 

god utbildning som inkluderade läskunskap och kännedom om hur man driver ett 

hushåll. Det är oklart om Perchta kunde skriva, eftersom hon enbart verkar ha dikterat 

sina brev15. Många av hennes brev handlar om hennes dåliga relation till sin man, John. 

Som en ogift kvinna med kontroll över ett av familjens största slott hade Anézka inte 

alls lika mycket att förtälja när det gällde vardagliga relationsproblem som sin syster. 

Det kan vara ett skäl till att hon inte lämnade efter sig lika många brev som sin syster16.  

 

Lady Anne Clifford (1590-1676) tillhörde en gammal ätt. Familjenamnet Clifford kan 

spåras ända tillbaka till 1200-talet. Hennes familj ägde stora marker i nordvästra 

England. George Clifford, 3e earlen av Cumberland var hennes far, en mäktig och rik 

man men inte särskilt familjekär. När han dog testamenterade han visserligen en 

ansenlig summa till sitt enda överlevande barn; Lady Anne, men familjens mark gick 

till hennes farbror. Det här var i strid med Clifford familjens traditioner, där rätten att 

ärva skulle ges till arvingar i rakt nedstigande led oavsett kön17. 1609 gifte Lady Anne 

sig med Lord Richard Sackville. De fick fem barn, två döttrar överlevde barndomen. 

Lord Richard verkar i mångt och mycket ha varit lik hennes far, mäktig med en 

förkärlek för hovet men sval mot sin hustru. Han försökte, tillsammans med Kung 

James, få Lady Anne att ge upp sina försök till sitt rättmätiga arv. Efter Lord Richards 

                                                 
14 Klassen, M John. 2001. The Letters of the Rozmberk Sisters-Noblewomen in Fifteenth century Bohemia. 
D. S. Brewer, Cambridge. S. 1. 
15 Klassen, M John. 2001. S. 8-9. 
16 Klassen, M John. 2001. S. 17. 
17 Clifford, D. J. H. 2003. The Diaries of Lady Anne Clifford. Sutton Publishing. S. 2-4. 
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död 1624 gifte hon om sig med Philip Herbert, earlen av Pembroke år 1630. Det blev ett 

olyckligt och barnlöst äktenskap, som de tillbringade en stor del av tiden åt åtskilda18.  

 

Elisabeth Charlotte hertiginna av Orléans, född 1652 som Liselotte von der Pfalz i 

Tyskland, känd som Madame i Frankrike gifte sig vid 19 års ålder med Philippe I av 

Orléans, yngre bror till Louis XIV av Frankrike19. Hennes föräldrar var Karl Ludwig 

von der Pfalz, en kalvinistisk elektor som fattig återvände till sina marker efter det 30-

åriga krigets slut och adelskvinnan Charlotte von Hessen-Kassel. Elisabeth Charlotte 

var på sin fars sida släkt med den kungliga familjen Stuart i England. En match gjordes 

mellan henne och änklingen Philippe I, eftersom hennes far hoppades på att hamna 

under den franska kronans skydd i och med giftermålet. Elisabeth Charlotte 

konverterade till katolicismen och försökte inledningsvis att ge sken av äktenskapet som 

lyckligt i sina brev till nära släktingar och vänner. Sanningen var dock en annan. 

Elisabeth Charlotte tyckte om att debattera, friluftsliv och brydde sig inte om ytligheter. 

Philippe I föredrog hovintriger, smycken och fester. Han var också homosexuell. Trots 

detta fick de tre barn tillsammans. Efter att deras sista barn var fött hade de separata 

sovrum. Elisabeth Charlotte försökte få Louis XIV tillstånd att lämna hovet vid 

Versaille, men nekades på grund av skälet att det var hennes plikt att inte orsaka en 

skandal genom att resa därifrån. Hennes fars försök att genom hennes giftermål hamna 

under Frankrikes beskydd gick om intet, efter hans död och Elisabeth Charlottes bror 

som dog utan arvingar krävde Kung Louis XIV att Palatinate (hennes hemtrakter) skulle 

tillfalla den Franska kronan eftersom de nu var släkt genom ingifte. Detta ledde till krig 

och Elisabeth Charlotte påverkades djupt av att en stor del av hennes hemtrakter 

skövlades och brändes ned. 1701 dog hennes man, Philippe I och 1715 kung Louis XIV. 

Efter det blev hennes son Philippe II av Orléans ställföreträdande regent i åtta år åt 

Louis XV. Elisabeth Charlotte/Liselotte von der Pfalz/Madame/La Palatine antecknade 

flitigt och skrev många brev om vad som hände under hennes tid vid det franska hovet i 

Versailles, fram till sin död år 172220.   

 

Anna Evdokimovna Yakovleva föddes år 1756 på sin familjs marker utanför 

Ekaterinburg vid Uralbergen. Hennes far, adelsmannen Evdokim Yakovlevich 

Yakovlev, dog när hon var sju år och hennes mor sex år senare. Bland det sista som 

                                                 
18 Clifford, D. J. H. 2003. S. 15-16. 
19 Forster, Elborg. 1984. S. IX.  
20 Forster, Elborg. 1984. S. XV-XVII. 



  
 

14 

hennes mor gjorde innan hon gick bort var att ordna en match mellan Anna och en god 

väns son; Alexander Matveevich Karamyshev. Deras äktenskap varade fram till hans 

död 1791. De rörde sig i kretsar där många kända ryska personer fanns, poeter, statsmän 

och under en tid till och med Tsarinnan Katarina den Stora. De reste vida omkring i det 

ryska riket, men äktenskapet var barnlöst och i grunden olyckligt. Alexander 

Matveevich såg ned på sin frus religiositet och naivitet. Hon tyckte i sin tur illa om hans 

liberala åsikter och förkärlek för andra kvinnor. Tre år efter hans död gifte Anna sig 

med Alexander Fedorovich Labzin, även han en bildad man. Deras äktenskap kom 

också att bli barnlöst, men lyckligare än hennes första21. Hon och hennes man var aktiva 

frimurare och tillhörde logen Döende Sfinxen, en av Rysslands mest religiösa. Vilket 

bör ha passat Anna eftersom hon från sin mor fått en väldigt religiös uppfostran22.   

 

3.2 Vilka var deras tjänare? 

The Letters of the Rozmberk Sisters 

Som det konstaterades i inledningen var det många under den tidigmoderna tiden som 

arbetade som tjänare, med varierande positioner. De första som man stöter på i Perchta 

Rozmberks brev är två damer från lågadeln, alltså fina tjänare, som fungerar som 

hennes följeslagare; Siermarka och Machna Koník. Machna har varit borta från sin 

husmoder i ett par månader och skriver till henne (Perchta) hur mycket hon saknar 

henne och sin son som är kvar i Rozmberk hushållet. Hon tar också försiktigt upp det 

faktum att hon behöver ersättas för sina utgifter. Eftersom hon är i deras tjänst är det 

Rozmberk familjen som ska betala det åt henne23. Slottet Mikulov var för en tid 

Perchtas hem efter att hon gift sig med John av Lichtenstein. Ståthållaren där, en man 

vid namn Sek, nämns också i Perchtas brev. Första gången är i februari 1450. Hennes 

svärmor gör hennes liv besvärligt genom att neka henne den auktoritet i hushållet som 

ska vara hennes och John är samtidigt inblandad i en rättsprocess mot några släktingar. 

Hon klagar på att både känna sig ensam och desperat. Sek fungerar i den här tiden som 

rådgivare åt de båda. Han råder John att inte resa till Wien för att möta sina motståndare 

och han uppmuntrar Perchta att skriva till sin fader och berätta om sin situation istället 

för att lida i det tysta. I samma brev till Ulrich begär hon att han ska sända John Rús till 

henne, om han själv eller hennes storebror Henry inte kan komma i person. John Rús är 

                                                 
21 Marker, G & May R. 2001. Days of a Russian Noblewoman, the Memories of Anna Labzina 1758-1821. 
Northern Illinois University Press, Illinois. S. VII-VIII. 
22 Marker, G & May R. 2001. S.  XIX-XX. 
23 Klassen, M John. 2001. S. 33. 
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en ämbetsman i Rozmberks tjänst. Syftet ska vara att Rús med egna ögon ska se hur 

Perchtas tillstånd är och rapportera det till Ulrich24. Det är intressant att Sek uppmuntrar 

Perchta att skriva ett sådant brev eftersom det framställer hans mästare, John av 

Lichtenstein och dennes mor i dåliga dager.  

 

I juli 1450 skriver Perchta ett brev till sin bror Henry rörande hennes ställning i sitt eget 

hem. John av Lichtenstein och hans mor har lämnat Mikulov av okänd anledning. Kvar 

är Perchta med majoriteten av tjänarna. Hon klagar över att de styr mer över henne än 

hon över dem. Hon går inte in djupare på ämnet, men det vore rimligt att anta att 

eftersom hennes svärmor tidigare har förvägrat henne riktig auktoritet i hemmet har 

tjänarna anpassat sig efter det25.   

 

I november, samma år, när hon mår sämre än någonsin och önskar att hon aldrig 

överlevt barndomen nämner hon i sitt brev till sin fader, Ulrich, att hans tjänare med 

egna ögon har sett hur hennes tillstånd är. Alltså måste han ha skickat några för att se 

hur hon hade det även om han inte kom själv. Detta intygas strax därpå när hon nämner 

att den enda gången som hennes man pratat med henne på över ett år var när Spán av 

Barstejn och av Záhorí kom på besök. Han var en ämbetsman i Rozmberk familjens 

tjänst. Perchta fruktar också att hon kommer att bli mördad och är säker på att så redan 

skulle varit fallet om det inte vore för att hennes tjänare i efterhand skulle informera 

honom (Ulrich) om vad som skett26. En slutsats man kan dra av det här är att Ulrich 

med jämna mellanrum faktiskt såg till att sända över tjänare som stod honom nära för 

att se hur hans dotter hade det, även om han aldrig dök upp själv.  

 

En månad senare formulerar Perchta ett anklagande brev till sin fader där hon är 

upprörd över att hennes man avskedat en av hennes mest trogna tjänare. Han nämns inte 

vid namn men hon skriver att Ulrich ska lyssna på allt han har att berätta eftersom han 

vet allt om hennes svärmors och ståthållaren vid slottet Valtice konspirationer. Sagde 

tjänare ska ha blivit avskedad för att han vägrat förråda Perchta. Hon vädjar till Ulrich 

att han ska hitta en plats till tjänaren på något av sina egna slott, förslagsvis i vinkällaren 

eftersom han är så pass pålitlig27. 

                                                 
24 Klassen, M John. 2001. S. 35-36. 
25 Klassen, M John. 2001. S. 38.  
26 Klassen, M John. 2001. S. 41-42.  
27 Klassen, M John. 2001. S. 46-48. 
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I juli 1451 är det tal om att John av Lichtensteins bror med sin hustru ska bo i samma 

slott som Perchta och John. Perchta oroar sig över detta eftersom hon befarar att hennes 

nya svägerska ska ta Johns parti. Samtidigt blir hon underrättad av en informatör vid 

hovet i Wien att John (som tillbringar mycket tid där) tänker sända bort alla hennes 

tjänare för att hon inte ska kunna få ut några meddelanden till sina släktingar om hur 

hon lider. I det här läget tar Siermarka, en av de två unga adelsdamerna som fungerar 

som Perchtas följeslagare, och skriver till hennes bror Henry. Hon anklagar honom i rätt 

hårda ordalag för att försumma sin egen syster: 

 

But that is why I am angry with Your Grace, and I think that when we see each other I shall 

argue with Your Grace to the point of tears, for I would never have expected that you 

would forget your sister as well as us for so long, having promised to come to us, if we 

were worse off!
28 

 

Siermarka var, som tidigare nämnts, inte en vanlig hushållstjänare utan en lågadlig 

kvinna som stod Perchta väldigt nära. Likväl är det imponerande att hon i ett av sina 

väldigt få brev till Henry är så pass rak. Han är trots allt den äldste sonen till den 

mäktigaste mannen i Böhmen.  

 

År 1453 dikterar Perchta ett brev till John Rús. Hon berättar att hon ådragit sig livslånga 

skador efter förlossningen och ber honom att be för henne. Hon skriver också att hon 

hoppas kunna träffa honom i person när hon fått tillstånd från sin man att resa och 

återhämtat sig tillräckligt, för hon har mycket att berätta för honom29. John Rús var, som 

tidigare nämnts, en ämbetsman i Rozmberk familjens tjänst som verkar hade 

regelbunden kontakt med Ulrich och Henry. I vissa fall kan han också fungerat som 

ombud mellan de båda och Perchta. I mars 1455 beskriver hon för sin bror Henry hur 

viktiga John Rús och en annan Rozmberk tjänare vid namn John Baumgartner har varit 

för henne. De kom med goda råd och agerade budbärare när Perchta och Siermarkas 

bror sökte frige Siermarka från hennes tjänst på ett smidigt och hedervärt sätt för att hon 

skulle gifta sig30.  

                                                 
28 Klassen, M John. 2001. S. 50-51. 
29 Klassen, M John. 2001. S. 59-60. 
30 Klassen, M John. 2001. S. 65. 



  
 

17 

1459 skriver Perchta till familjens nya överhuvud, hennes lillebror John, att hon har 

rekryterat en ny sekreterare. Hennes förra, en tjeck vid namn Henry, har lämnat hennes 

tjänst. Den nya är en tysk skrivare som inte pratar tjeckiska. Vilket dock inte verkar ha 

hindrat honom från att skriva hennes brev på tjeckiska. Kort efter den här beskrivningen 

fattas det dessvärre ett stycke i texten31. Det framgår inte om Perchta själv kunde skriva 

och om hon i så fall ändå använde sig av sekreterare för att det var så högadeln gjorde 

på den här tiden eller om det helt enkelt var för att hon inte kände sig lika ensam när de 

tillsammans dikterade hennes brev.  

 

Den 12e april 1461 ber Anézka de två Rozmberk ämbetsmännen John Rús och John av 

Petrovice att ordna en ridderlig eskort åt henne när hon ska besöka sin bror32. Det är en 

skarp kontrast att notera hur Perchta så många gånger hört av sig till sin fader och sina 

bröder både direkt, och indirekt genom flera tjänare, och bett om hjälp att komma bort 

från sin make och svärmor till ingen nytta. Det första brevet (som finns bevarat) från 

Anézka till Rús är en begäran om att med kort varsel ordna en mindre eskort åt henne 

för hon vill träffa en av sina bröder, något som inte var några som helst problem för 

henne men som länge var nästintill omöjligt för Perchta. 

 

Ett ytterligare exempel på kontrasten dem emellan är när Anézka i augusti 1465 

beordrar en av sina tjänare, Gregory Klaryc, att till hennes bror John av Rozmberk 

sända ett rådjur som hon personligen dödat under en jakt. Hon instruerar också Gregory 

att hälsa att hon inte är det minsta rädd för döden33. Återigen har vi kontrasten mellan de 

båda systrarna, den ena ofta rädd och tämligen timid medan den andra är orädd och 

handlingskraftig. 

 

Det finns en till man i Rozmberk familjens tjänst som bör nämnas; Jarohnev av Ùsusí. 

Han var en äldre ämbetsman från lågadeln som systrarna verkar ha satt en hel del tillit i. 

Han dyker först upp i juni 1470 när Anézka skriver till honom och berättar om sina 

resor. Två år senare instruerar Perchta sin brorson att höra av sig till Jarohnev för att få 

en klar bild av hennes problem i Wien, dit hon flyttat efter sin makes död34.  I oktober 

1473 vill Perchta att han tar reda på vilka hennes rättigheter, enligt tjeckisk tradition, är 

                                                 
31 Klassen, M John. 2001. S. 70.  
32 Klassen, M John. 2001. S. 72. 
33 Klassen, M John. 2001. S. 81.  
34 Klassen, M John. 2001. S. 86-87. 
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när det gäller hennes bortgångne makes tillgångar. Sista gången han dyker upp är i juni 

1474 när Perchta begär att han, trots hans invändningar om att han är väldigt upptagen, 

ska resa till henne i Wien och granska testamentet som hon har skrivit35. Trots deras, 

som kan tolkas som ett nära förhållande, lyser relationen mellan mästare och tjänare 

igenom här. Jarohnev är antagligen uppe i en ansenlig ålder och känner sig till och med 

nödgad att berätta att han inte har tid att hjälpa henne för tillfället. I slutändan har han 

dock inget val då det är hans skyldighet att lyda. 

 

The Diaries of Lady Anne Clifford 

The Knole Diary 

Lady Anne är gift med Lord Richard Sackville och tillbringar den mesta av sin tid i 

hans slott i Knole.  

 

Den 29e maj 1616 anländer Kendal, en man i Clifford familjens tjänst till Knole med 

nyheterna att Lady Annes mor har gått bort. Han har med sig hennes testamente. Trots 

att det inte står mer om honom kan man utgå ifrån att han räknas till de mer pålitliga 

tjänarna eftersom han anförtros uppgiften att informera Lady Anne om hennes mors död 

och för med sig hennes testamente. Därifrån sänder hon (Lady Anne) det vidare med 

tjänaren Hamond till Lord Richard Sackville36. Hamond återkommer den 19e april 

1619, då Lord Richard, Lady Anne hennes svägerska närvarar vid dopet av hans barn37. 

Det var inte ovanligt att mästarna närvarade vid sina tjänares bröllop eller barns dop, 

men eftersom Lady Anne inte har någon notering om att de skulle ha gjort det någon 

annan gång kan man anta att Hamond, liksom Kendal, skötte sina sysslor högst 

tillfredsställande. Eller kan det helt enkelt vara så att Lady Anne gör en notis om dopet 

eftersom hon fortfarande är rätt ung och ny i husmorstjänsten. Med tiden vande hon sig 

och sådana händelser kom inte att ha lika stor betydelse. 

 

Moll Neville var en hovdam som ofta ackompanjerade Lady Anne på ridturer, resor och 

höll hennes barn sällskap när hon själv var borta. Hon refereras till flera gånger mellan 

åren 1616-1619. Kate Burton var en annan hovdam som återkommer en del i augusti-

november 161838. 

                                                 
35 Klassen, M John. 2001. S. 91-94.  
36 Clifford, D. J. H. 2003. S. 37. 
37 Clifford, D. J. H. 2003. S. 76. 
38 Clifford, D. J. H. 2003. S. 42 & 63-66 & 81. 
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Två andra kvinnor som ofta nämns är Judith och Willoughby, dock i olika sammanhang. 

Judith nämns ofta i samma mening som sin kammare. Lady Anne sov där när hennes 

man var sjuk och när hon anställt en ny tjänarinna (Mary) som skulle sova där för att 

vara nära till hands39. Willoughby verkar ha värderats rätt högt av Lady Anne och Lord 

Richard. Förutom att hon nämns oftare än de flesta andra tjänarna beslutade hennes 

mästare att hon fullt ut skulle ta hand om deras dotter till dess att de bestämde något 

annat. Willoughby sänds också iväg till en bekant, Lady Trenchard, med en gåva i form 

av en liten juvel till hennes barn. Hon ikläder sig rollen som budbärare flera gånger till 

Lady Annes kvinnliga vänner40. Tyvärr står det inte vad hennes egentliga position i 

hushållet var, men att döma av det ovan nämnda kan hon ha varit en hushållstjänare 

som kom att bli en av sin mästares favoriter.  

 

En man vid namn Rivers omtalas ofta som budbärare, han dyker upp med meddelanden 

från bland annat Lord Richard. Lady Anne använder honom också i det ändamålet. Det 

framgår att han är skriv och läskunnig eftersom hon dikterar brev till honom och han 

läser högt för henne ur Montaigne’s Plays41. Det sistnämnda gör han tillsammans med 

Moll Neville. Hans roll är lite oklar, men det är möjligt att han var en av Lady Annes 

sekreterare eller någon form av klerk.   

 

Lady Anne hade också en personlig sekreterare; Edward Marsh. Han och Rivers ägnade 

två veckor åt att läsa Montaigne’s Essays tillsammans42. Något som Lady Anne fann 

roande. Han ser också till att renskriva hennes dagboksanteckningar. Utöver det 

användes han till leverera meddelanden till olika parter i Lady Annes arvstvist om sina 

norra marker43.  

 

Davis (refererad till som Mr Davis) nämns åtta gånger mellan april 1617 och november 

1619. Det är en hel del för Knole dagboken och för att inte tillhöra familjen eller adeln. 

Varenda referens till honom är i samband med hur situationen i Westmorland är. 

Antingen anländer han med nyheter eller skickar Lady Anne iväg honom med 

                                                 
39 Clifford, D. J. H. 2003. S. 56-57 & 84. 
40 Clifford, D. J. H. 2003. S. 39-40 & 53-54. 
41 Clifford, D. J. H. 2003. S. 33 & 49. 
42 Clifford, D. J. H. 2003. S. 43. 
43 Clifford, D. J. H. 2003. S. 73. 
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direktiv44. Förmodligen är han någon sorts advokat som hon har anlitat för att hålla ett 

öga på vad hennes farbror tar sig för på markerna som hon ser som sina.  

Matthew Caldicott var sekreterare till den tredje Earlen av Dorset, alltså Lord Richard. 

Han nämns en del i Knole dagböckerna, oftast på ett negativt sätt. I maj 1616 blir han 

och Lord Richard osams med Lady Anne, de har båda två försökt övertala henne att 

avsäga sig rätten till markerna i Westmorland. I augusti utbryter ett slagsmål mellan 

Matthew och en viss William Durin över några otrevliga ord45. I april 1617 skriver Lady 

Anne att han (Matthew) gör allt han kan, med stöd av Lord Richard, för att motarbeta 

henne i fråga om arvsrätten46.  

 

The Kendal Diary och The Last Months 

De här dagböckerna tar sin början år 1650, Lady Anne är nu änka för andra gången och 

har tillslut fått rätt i arvstvisten. Hon flyttar norrut till sina marker i Westmorland. 

Tyvärr är Kendal dagböckerna, 1650-1675, mest fyllda av händelser rörande hennes 

familj och restaureringen av hennes slott. Väldigt lite finns att hämta om hennes tjänare 

där. Däremot finns det en hel del mera att hitta i The Last Months. Året 1676, som var 

hennes sista, ägnar hon betydligt mer tid åt dagböckerna.  

 

The Last Months skriver hon inte själv, utan dikterar för fyra olika skrivare. En av dem, 

Edward Hasell var också hennes personliga sekreterare under den sista tiden. Han skrev 

även de brev som hon dikterade till sina vänner, släktingar och underlydande i hennes 

tjänst47. Henry Machell var en av hennes godsförvaltare. Han rådde över Brougham, 

slottet som Lady Anne tillbringade sina sista månader i. Utöver det var han ofta ute och 

inspekterade hennes marker. Hans fru, Susan Machell var en av Lady Annes 

följeslagare tillsammans med Fru Pate48. Utöver de två verkar de enda kvinnorna i 

hennes närhet ha varit hushållstjänare, med undantag för tillfälligt besökande 

familjemedlemmar och vänner.  

 

Hennes butler, sedan 15 år tillbaka, på slottet Brougham hette Arthur Swindin. Lady 

Anne ger sken av att vara rätt fäst vid honom. Han fick av okänd anledning tillstånd att 

byta till husföreståndarens kammare. Han blir senare så pass sjuk att prästen måste 

                                                 
44 Clifford, D. J. H. 2003. S. 56. 
45 Clifford, D. J. H. 2003. S. 36 & 42. 
46 Clifford, D. J. H. 2003. S. 57. 
47 Clifford, D. J. H. 2003. S. 237. 
48 Clifford, D. J. H. 2003. S. 251. 
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besöka honom, efter vilket Lady Anne kallar på denne för att förhöra sig om Swindins 

hälsa. Hon betalar också en doktor 6 shilling för att undersöka Arthur. Hans liv går dock 

inte att rädda. Lady Anne skriver att de flesta tjänarna och andra boende på slottet 

närvarade vid hans begravning49. Om hon själv gjorde det är oklart, hon är som sagt 

inne på sitt sista år och lämnar sällan sin kammare.  

 

En till i hennes tjänst bör nämnas; William Johnson. Han var förvaltare för ett av hennes 

slott. När Lady Anne bara hade ett par månader kvar att leva fortsatte hon ändå att ta 

emot besök från sina underställda på sin kammare. William fick ta emot en gåva på tre 

par handskar innan han red iväg50. Trots en ålder på runt 86 år försökte hon in i det sista 

att vara en god och givmild mästare.  

 

A Woman’s Life in the Court of the Sun king 

När det kommer till förteckningen över hushållstjänare och fina tjänare är det en enorm 

skillnad mellan Elisabeth Charlotte och till exempel Lady Anne Clifford. Den senare 

nämner olika hushållstjänare med jämna mellanrum, även om styckena inte direkt 

handlade om dem. Elisabeth Charlotte, i Frankrike känd som Madame, nämner mer eller 

mindre inte en enda av dem vid namn i något av sina efterlämnade brev. Däremot 

nämner hon tjänare i allmänhet och skriver utförligare om några av sina hovdamer.  

Första gången hon refererar till tjänare är i november 1680, där använder hon begreppet 

för att visa på hur hennes halvsyskon inte ska överges då de är så mycket mer värda än 

vanliga tjänare51. Många år senare, i juli 1719, beklagar Madame sig över den franska 

seden att köpa och sälja poster med jämna mellanrum. Detta är dumt eftersom man då 

byter tjänare flera gånger per år, vilket gör att de aldrig hinner lära sig sitt jobb. Att så 

ofta byta positioner leder också till att de flesta tjänarna arbetar åt många olika mästare. 

Det i sin tur gör att skvaller och affärshemligheter sprids med en väldig fart52. Elisabeth 

Charlotte avskydde hovintriger och dylikt, det är därför ännu mer förståeligt att hon 

visade en sådan skepsis mot en sådan här funktion.  

 

Kung Ludwig XIV, skickade i maj 1685, en av sina förtrogna för att anmärka på tre 

saker som Elisabeth Charlotte i hans ögon gjort sig skyldig till. En av dessa handlade 
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om hennes underlydande. Närmare bestämt att hennes hovdamer är flörtiga, det passade 

inte enligt kungen. Madame förklarar att hon aldrig brytt sig om att lägga sig i vad som 

sker i hennes hushåll. För att inte tala om att ett sådant beteende ständigt försiggår i 

hovlivet53. Återigen framträder hennes låga tankar om det hovliv som hon var en fånge 

i. 

 

I oktober 1688 skriver Madame irriterat att Charlotte de Grancey, en av hennes mans 

favoriter och under en tid vårdare av deras barn, har en förfärligt illvillig tunga. Hon 

försöker ofta att smäda Madame54. Varför hon gör detta framgår inte. Baserat på att hon 

är en av Phillipes favoriter kan man gissa att hon betedde sig som hon gjorde för att 

ställa sig in hos honom och hans följe. Hennes ställning framgår inte, bara det att hon 

över en viss tid tog hand om deras barn.  

 

Mademoiselle Hinderson var en tidig följeslagare åt Madame som följde med henne till 

Frankrike från deras hemland Tyskland. I oktober 1673, två år efter hennes giftermål 

med Phillipe I, nämner Madame att Hinderson är sjuk. Något som Madame tycker är 

tråkigt eftersom Hinderson är en sådan väldigt bra person. När hon nämns härnäst, 

december 1719, är det som Marquise de Foix. Hennes ställning har stigit och Madame 

minns med glädje en historia som hennes före detta hovdam berättade för henne. 

Madame avslutar det med att hon tyvärr omkom i en olycka några år senare55. Det finns 

inga ord om att detta skulle göra henne ledsen, inte heller skrev hon något om det när 

hon först blev underrättad om hennes död. Kanske hade de glidit isär med tiden, när de 

inte längre bodde under samma tak.  

 

Eleanore von Ratsamhausen var en barndomsvän som sedermera blev Elisabeth 

Charlottes hovdam för en tid. Efter det tillbringade hon ett par månader varje år vid 

hennes sida i Versailles. De ägnade ofta besöken åt att prata om gamla minnen. Sista 

gången hon kommer på besök är i maj 172156. Elisabeth Charlotte är då 69 år gammal 

och inne på sitt näst sista år. Sannerligen en livslång vänskap. 

 

                                                 
53 Forster, Elborg. 1984. S. 44. 
54 Forster, Elborg. 1984. S. 59. 
55 Forster, Elborg. 1984. S. 10 & 242. 
56 Forster, Elborg. 1984. S. 142 & 265. 



  
 

23 

Någon gång under deras äktenskap ska Phillipe ha skickat bort två av Madames 

hovdamer av oförklarliga skäl. Troligtvis på inrådan av någon i hans följe, där det fanns 

ett par stycken som hon verkligen inte hade höga tankar om. Maréchale de Clérembeau 

avskedades troligtvis någon gång mellan åren 1678-1680, Madame skriver i ett brev 

daterat augusti 1682 att detta ägde rum för ett fåtal år sedan. Nu (1682) har han avskedat 

en annan av hennes hovdamer; Mademoiselle de Théobon. Elisabeth Charlotte är 

märkbart ledsen över detta och är rädd att hennes fiender inte kommer sluta att besvära 

henne förrän hon är död. Skälet till att Théobon skickades iväg var att hon skulle ha 

varit den som levererade meddelandena mellan Madame och hennes påstådde älskare57. 

Madame är förkrossad och beskriver henne varmt med orden:  

 

I am very fond of Mademoiselle de Théobon and would have been very sorry under any 

circumstances to have her taken away from me, since I have always found her faithful to 

me and know that she is quite attached to me, and for this I shall thank her as long as I 

live
58. 

 

Days of a Russian Noblewoman 

Anna Labzina återger redan på första sidan i sina memoarer att hennes barnflicka 

spelade en viktig roll i att reda ut händelserna kring hennes mors mentala ohälsa. 

Genom att tjuvlyssna vid dörren till hennes mors kammare förstod hon (barnflickan) att 

hennes husmoder trodde att hon kommunicerade med sin döde mans vålnad. Hon 

meddelar den övriga familjen det här och de ordnar hjälp åt Annas mor59. Barnflickan 

fortsatte att vara familjen till hjälp utöver hennes ordinarie sysslor, efter moderns 

tillfrisknande började familjen ägna sig åt volontär fattigvård. Barnflickan assisterade 

dem i detta och det hände att hon sändes iväg mitt i natten för att se till de som var 

riktigt dåliga. Anna minns att de två brukade be tillsammans60. Familjen satte också de 

andra hushållstjänarna i arbete när någon i de närliggande byarna eller fängelset hade 

dött. Då skickade de dit tjänarna för att rengöra kroppen61.  

 

När Anna har gift sig med Alexander Matveevitch bryter ett gräl ut när han säger att 

hans brorsdotter ska sova i deras rum. Anna som är för oskyldig för att förstå vad de 
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59 Marker, G & May R. 2001. S. 4. 
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båda egentligen har för relation bryr sig inte nämnvärt. Hennes barnflicka, som hon 

benämner som vän och som alltjämt finns vid hennes sida, bryter dock ihop. Alexander 

reagerar med att beordra Anna att avskeda henne och aldrig träffa henne igen62. Han 

lugnar sig senare och tar tillbaka det, men barnflickan fortsätter att ta illa vid sig så fort 

brorsdottern kommer på tal eller vistas i samma rum63. Hon är äldre än Anna och inser 

vad som försiggår mellan Alexander och hans brorsdotter. Att hon reagerar med sådan 

avsky beror förmodligen till en stor del på hennes, som jag tolkat det, starka religiösa 

tro. Vetskapen om vad som äger rum i deras hus mellan hennes mästare och hans unga 

släkting är bara för mycket att bära. Barnflickans nära relation till Anna och hennes mor 

tas upp en gång till, Annas mor ligger för döden och barnflickan säger till henne:  

 

How can I take comfort…after having lost the one who was not a mistress to me, but a 

mother, and who valued my small services and honored me with the name of “friend”? 

Where else will I find that goodness which is being taken from me for eternity? My very 

soul will not be contended until I die. If only I could be consoled by being useful to the 

daughter you are leaving! I would go to the ends of the earth for her, I would abandon my 

husband and children, but even this is denied me!
64 

 

Anna nämner väldigt sällan sina övriga tjänare i sina memoarer och faktiskt inte en enda 

gång i sin dagbok. De få gånger hon dock nämner de är det nästan alltid i goda ordalag. 

Något som i hennes olyckliga äktenskap ser till att ge henne lite tröst är att en av hennes 

egna tjänare är så pass pålitlig och omtänksam. Han ser efter henne så bra han kan när 

de har det svårt och försöker till och med följa efter Alexander när han är ute och 

dricker, för att inte se till att något allvarligt händer honom65.  

 

Flera år senare har paret flyttat till Irkutsk, en gruvstad i Sibirien. Anna beskriver ett 

obehagligt möte med en av tjänarna i deras nya hushåll. Mannen heter Feklist och har 

dömts till straffarbete för rån och mord. Anna beskriver honom på följande vis ”I was 

particularly afraid of a certain man named Feklist, who had a beastly face and frightful 

appearance”66. Hon vill få honom avskedad men efter att ha pratat med den lokala 

polischefen och Feklist själv ångrar hon sig. Trots att han har ett brutalt förflutet och ett 

hemskt utseende säger Anna till honom att hon inte bara ska tolerera honom, utan till 
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och med älska honom67. Hon hade med största sannolikhet fått med sig den här goda 

inställningen till människor från sin religiösa mor och barnflicka under sin uppväxt. 

Hennes man såg ned på den, men hon höll fast vid den hela sitt liv. När det är dags för 

paret att flytta därifrån blir deras tjänare väldigt ledsna. De hjälper dem att packa och 

brister sedan ut i klagan över att när Anna gett sig av kommer deras liv att bli dåliga 

igen. Hon försöker trösta dem med att om de bara beter sig som de gjort mot henne och 

hennes man kommer deras nästa mästare vara lika givmild och god. Tjänarna 

protesterar sorgset och hävdar att de länge betett sig på det viset till föga nytta. Som en 

sista önskan ber de om tillstånd att få gå med paret ett par mil på vägen som avsked. Det 

beviljas de och Anna går till fots tillsammans med dem68.  

 

3.3 Verkar relationen mellan mästare och tjänare förändras över tiden? 

 

The Letters of the Rozmberk Sisters 

I december 1451, nämner Perchta ståthållaren Sek för andra gången. Den här gången i 

ett brev till sin storebror Henry. Sek är förvånad över att han (Henry) inte sett till att 

Perchta fått flytta någon annanstans. Han ställer sina tjänster till hennes förfogande och 

föreslår att hon ska be Henry inta en hårdare ställning gentemot John av Lichtenstein. 

Han berättar också flera saker om sin mästare som Perchta skriver att hon tycker är 

otäcka, samtidigt som han inte vill berätta hur han känner till dessa okristliga gärningar. 

Han avslutar med att påpeka att han hur som helst inte öppet kommer att ta ställning 

mot sin mästare69. Det verkar trots det som att han nu helt och hållet har tagit Perchtas 

parti, åtminstone i det fördolda. Kanske är han missnöjd med John av Lichtenstein, eller 

ambitiös och rädd om sitt eget skinn högst medveten om att Rozmberk är en oerhört 

mäktig familj och är därför orolig över att hon blir behandlad illa. Eller kanske han helt 

enkelt fattat tycke för Perchta och sympatiserar med hennes besvärliga situation. 

Oavsett vilket måste det sägas att de kommit mycket närmare varandra under tiden som 

gick mellan de två breven. Det är beklagligt att han inte nämns igen, inte minst för att 

man undrar om John av Lichtenstein någonsin fick klart för sig vad hans egen betrodde 

man sedan många år tillbaka egentligen ansåg om sin mästare.  
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I juli 1450 är Perchta, som nämns på sida 13, olycklig över att tjänarna tycks bestämma 

mer över henne än hon över dem i frånvaron av sin man och svärmor. Trots detta 

påstående är hon bara ett år senare, juli 1451, väldigt orolig över att John av 

Lichtenstein ska sända bort alla hennes tjänare. Visserligen skriver hon att oron grundas 

i att hon på så sätt inte ska kunna skicka några meddelanden till sin familj. Hon nämner 

inget om att de alltjämt skulle vara svårstyrda. Om det beror på att hon vuxit i rollen 

som husmoder eller på att rädslan att bli avskärmad från sin familj väger tyngre än 

eventuell respektlöshet bland sina tjänare kan man bara spekulera om. Ämbetsmännen 

Jarohnev av Ùsusí och John Rús är män som de båda systrarna förlitat sig på under 

många år. Det går inte att hitta något i breven som tyder på att deras relation skulle ha 

förändrats över tiden. Eftersom de hade sådana täta kontakter med deras far, Ulrich, kan 

man utgå ifrån att Anézka och Perchta ofta träffade dem under sin uppväxt. Ùsusí och 

Rús var heller aldrig direkt underställda systrarna, utan de tjänade i första hand deras 

far, sedan storebror Henry och efter det deras lillebror John. Det bidrog förmodligen 

starkt till att deras relation kunde vara kvar på den nivå som den var när systrarna 

lämnade hemmet. Om någon av dem hade blivit den direkta mästaren till någon av de 

båda ämbetsmännen hade det funnits skäl till att anta att deras relation hade sett 

annorlunda ut. I ett av de sista breven kommer dock Perchta med krav till Ùsusí, något 

som hon inte har gjort tidigare.  

 

The Diaries of Lady Anne Clifford 

Tidigare nämndes att hovdamen Kate Burton återkom relativt flitigt i Lady Annes 

dagböcker efter hösten 1618. Ett år senare, 15e augusti 1619, skriver hon dock plötsligt: 

”I fell out with Kate Burton & swore I would not keep her & caused her to send to her 

father70”. Tre dagar senare anländer hennes far, Sir Edward Burton till Knole. Lady 

Anne säger till honom att hon är bestämd med att hon inte vill ha kvar hans dotter i sitt 

sällskap. Det står inget om vad som utlöste bråket eller vad det handlade om. Kate 

Burton nämns aldrig mer i någon av hennes dagböcker.  

 

Lord Richards sekreterare Matthew utmålas mer eller mindre varje gång på ett negativt 

sätt. Han tar ständigt Lord Richards parti mot henne och han startade ett slagsmål. Dock 

bör det nämnas att relationen mellan honom och Lady Anne faktiskt försämras 

ytterligare. Två månader efter att hon skrivit att han gör allt han kan för att motarbeta 
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hennes skickar hon ett brev till biskopen av London rörande honom71. Brevets innehåll 

framgår inte, men en god gissning är att det inte var ord av uppskattning. Vad som det 

än stod kan det nog ha haft att göra med det som hänt tills nästa gång hon nämner 

Matthew. Ett par månader senare, augusti 1618, mottar Lady Anne ett meddelande från 

honom där han berättar för henne hur gärna han skulle vilja vara på hennes goda sida. 

Hon svarar att eftersom hon är en god kristen förlåter hon honom med glädje72. 

Matthew Caldicott nämns ett par gånger till i förbigående, i vare sig negativa eller 

positiva ordalag. Man kan förmoda att brevet till biskopen låg bakom hans förändring. 

Att Lady Anne skickade ett sådant till att börja med var troligtvis för att hon fått nog av 

hans attityd. Gränsen mellan att ge råd och att vara respektlös kunde som sagt vara tunn 

för en tjänare och Matthew verkade tillslut ha korsat den.  

 

1657 ger sig en av Lady Annes tjänare vid namn Elizabeth Turner av till London med 

sin familj. Hon hade då varit i Lady Annes tjänst sedan 1629. 1663 kommer hon på 

besök för ett kärt återseende som varar 18 dagar. Att ta emot en före detta tjänare som 

gäst i sitt slott och ge henne den bästa kammaren73 skulle de flesta se som en väldigt fin 

gest i mästare-tjänare relationer. Ett annat exempel på positiv förändring i Lady Annes 

hushåll är William Edge. Han började i hennes tjänst som en vanlig hushållstjänare, för 

att sedan stiga i graderna till att vara den som såg över de södra markerna av hennes 

arvegods74. Som sådan har han regelbunden kontakt med Lady Anne i form av brev. Det 

är synd att inte mer står att finna om hans avancemang, för det hade varit en intressant 

utveckling att följa. 

 

A Woman’s Life in the Court of the Sun King 

Ett knappt år efter att Madame tydligt förklarat för Kung Ludwig XIV att hon inte bryr 

sig om vad som försiggår i hennes hushåll inträffar något som dock får henne att ändra 

inställning. Phillipes stallmästare, Marquis d’Effiat, gör en av hennes hovdamer gravid. 

Kvinnan, som inte nämns vid namn, vill göra abort. Madame säger dock att det inte är 

möjligt eftersom hon redan är i tredje månaden och det då medför en för stor risk för 

hennes hälsa75.  
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Det finns inget som tyder på att Elisabeth Charlotte skulle ha ogillat sina tjänare eller 

inte brytt sig om deras välmående. Däremot stämmer det inte riktigt att hon inte längre 

skulle bry sig om vad som skedde i hennes hushåll. ”In the last few months I have been 

very sad76”, börjar brevet med. Några rader senare skriver hon att det beror på 

incidenten med hennes hovdam och stallmästaren. Uppenbarligen brydde hon sig om 

händelser i hennes hushåll, bara de var allvarliga nog. Den teorin hänger ihop med 

hennes ogillande av skvaller och dylikt. Hon visste att mycket sådant försiggick i de 

flesta hushållen, men framförallt de i deras närhet eftersom de levde vid hovet. Därför 

ansåg hon förmodligen att det var bäst att låta hushållet sköta sig självt för att hålla sig 

på avstånd från sådant. Hennes tjänare kan förmodligen ha ansett att hon var en 

distanserad och sval mästare. Om så var fallet ändrades det förhoppningsvis när hon låg 

på sin dödsbädd. Som farväl bad en av dem om tillstånd att få kyssa hennes hand, 

varvid hon svarade: ”You may embrace me, for I am going to a country where everyone 

is equal77”. Om hon hade haft en sådan avslappnad inställning hela sitt liv hade hon 

förmodligen varit avgudad av sina anställda. Med tanke på hur hon vantrivdes vid hovet 

är det dock förståeligt om Madame kan ha uppfattats som väldigt distanserad från sin 

personal eftersom de ständigt med sitt skvaller var en påminnelse om det glamorösa 

hovlivet som hon inte kunde slippa undan. 

 

Days of a Russian Noblewoman 

Det är inte lätt att se om någon mästare-tjänare relation förändrades i Anna Labzinas 

efterlämnade memoarer och dagböcker. Som tidigare nämnts tar hon ytterst sällan upp 

de som arbetar i hennes hushåll och avsaknaden av datum på de flesta ställena gör det 

också svårt att jämföra det lilla som finns. Däremot skulle man kunna argumentera för 

att hennes relation till sin barnflicka ändrades. Inte från ett bra förhållande till ett dåligt 

sådant, för de båda hade under hela sin tid ihop mycket kärlek till varandra. Det man får 

titta på är när memoaren tar sin början, det är när Anna är fem år gammal78. Hennes 

barnflicka har då tagit hand om henne under hennes barndom och har tagit på sig rollen 

som en mentor som tröstar Anna och finns där för henne. Framförallt efter moderns 

insjuknande. Flera år senare, när Anna har varit gift med Alexander Matveevitch ett tag 

är det barnflickan som flera gånger är i ett bedrövligare skick än Anna och det är hon 
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som får trösta henne. Visserligen går detta enklare eftersom Anna inte förstår vad som 

försiggår mellan Alexander och hans brorsdotter. Rollerna har på sätt och vis bytt plats.  

 

När Anna och Alexander senare flyttat till Irkutsk beskriver hon de nya hushållstjänarna 

som märkta och skrämmande. Vilket är förståeligt då flera av dem hade näsborrarna 

avskurna som ett tecken på deras fångstatus. Trots detta begraver hon sig i arbete med 

hushållet från första dagen. Hon kommer över deras obehagliga yttre snabbt och 

tjänarna blev (som nämndes på sida 25, not 68) väldigt fästa vid henne och hennes goda 

arbete till den grad att de tårfyllda eskorterade henne och hennes man från byn. 
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4.Didaktiskt Koppling 
 

4.1 Hur skulle den här studien kunna användas i klassrummet? 

Enligt ämnesplanen för historia på gymnasienivå har undervisningen som syfte att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla och fördjupa sitt historiemedvetande. Detta görs 

genom kunskaper om det förflutna, förståelse av hur historia används och förmåga att 

använda historisk metodik. Det här arbetet är som mest relevant för en särskild punkt, 

nämligen; att ge eleverna möjlighet att utveckla sin kunskap om olika tiders 

levnadsvillkor. Undervisningen ska bidra till deras förståelse för att varje tids människor 

måste betraktas med sin tids värderingar och villkor79. Som den här uppsatsen tar upp i 

sektion 2.1 är begrepp som adel och tjänare främmande för oss idag. Dock är det en 

samhällsordning som, under olika namn på olika platser i världen, finns dokumenterad 

från Shangdynastin 1500 f. kr. tills det började dö ut på 1900-talet (åtminstone i 

Europa). I den här undersökningen får de stifta bekantskap med det under en tidsperiod 

när det var djupt rotat i samhället och den sociala hierarkin. Utöver det finns det också 

mycket forskning om epoken att studera. Den bäst lämpade kursen att applicera det här 

arbetet på är historia 1b, den allmänna grundkursen för de teoretiska programmen.Det 

centrala innehållet tar upp tre punkter, hämtade från Skolverkets hemsida, som svarar 

väl mot sådant som uppsatsen berör: 

 

- Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska 

förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till 

exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika 

syn på människors värde, på makt och på könsmönster. 

- Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, 

kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen 

eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, 

etnicitet, generation, kön och sexualitet. 

- Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial 

utifrån källkritiska kriterier och metoder80. 

 

                                                 
79 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&lang=sv&tos=gy besökt 2017-02-16, kl 
09:52. 
80 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&lang=sv&tos=gy besökt 2017-02-16, kl 
10:30. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&lang=sv&tos=gy
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&lang=sv&tos=gy
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&lang=sv&tos=gy
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&lang=sv&tos=gy
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Det här arbetet skulle till exempel kunna inkluderas som ett fördjupningsmoment om 

sociala skillnader under den tidigmoderna tiden. Mer konkret kunde den möjligtvis 

läggas upp på följande sätt: 

 

- Lektion 1, 90min. Presentera studien för eleverna och låt dem gå igenom den på 

lektionen. De blir också uppmanade att repetera den innan nästa lektion då de 

ska arbeta med den.  

- Lektion 2, 90min. Dela in eleverna i grupper om 3-4 personer. Låt dem arbeta 

med frågorna, efteråt ska de vara beredda att kort få redogöra för sina fynd inför 

de övriga i klassen. Naturligtvis får de kommentera sina kamraters uppfattningar 

och komma med inlägg. De tre frågorna är: 

 

Geografiska & kulturella skillnader 

I sektion 2.1 tar författaren upp att tjänare i Central- och Östeuropa var underställda 

betydligt hårdare lagar än deras västliga motsvarigheter. Verkar systrarna Rozmberk 

och Anna Labzina ge sken av att behandla sin personal hänsynslösare än Lady Anne 

Clifford och Elisabeth Charlotte? Eller finns exempel på motsatsen? Ge exempel! 

 

Kön & sociala skillnader 

Karaktärerna och deras efterlämnade material är från en tid när det var allmänt 

accepterat i samhället att kvinnor var underlägsna män. Går det att se om de kategoriskt 

behandlar eller beskriver sina manliga och kvinnliga tjänare annorlunda efter 

könstillhörighet? Framgår det också någonstans i huvuddelen att adelskvinnorna är 

underställda och beroende av männen i deras närhet? Ge exempel! 

 

Källkritik 

Materialet som studien bygger på är hämtat från dagböcker, brev och memoarer. Vad 

finns det för nackdelar med dessa typer av material? Med det i åtanke, vilken/vilka av 

karaktärerna ser du som mest tillförlitlig? Ge exempel! 

 

Som det nämndes på sidan 27, not 79 är det viktigt att undervisningen i historia ska ske 

med rätt sorts historiska glasögon. Det ska framgå klart och tydligt för eleverna att 

oavsett vad man idag kan anse om en förfluten händelse eller system måste de förstå att 

värdera människors handlingar utifrån deras egen samtid. Att kunna reflektera över då 
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och nu är viktigt för utvecklingen av deras historiemedvetande. Jag anser att den här 

studien kan vara till nytta i ett sådant syfte.  
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5. Slutdiskussion 
 

Uppsatsens syfte var att ta reda på hur tidigmoderna elitkvinnor såg på sina tjänare. 

Detta gjordes genom att svara på delfrågorna; vilka tjänarna var och hur deras relation 

såg ut och om den förändrades över tiden. Det framgår tydligt att de flesta av tjänarna 

som nämns i breven och dagböckerna är, för att hålla sig till S. Kmecs begrepp, fina 

tjänare. Det vill säga sekreterare, hovdamer, ämbetsmän, förvaltare mm. De vanliga 

hushållstjänarna, som sannolikt var flest i antal, hamnar i skymundan. Det är i och för 

sig inte så konstigt att så sker. Rozmberk systrarna, Lady Anne, Madame och Anna 

Labzina hade väldigt höga positioner i samhället. I en tid där den sociala hierarkin är så 

pass påtalande hade det snarare varit underligt om de flitigt berättat om vad sina lågt 

rankade tjänare tog sig för från dag till dag. Perchta Rozmberk och Lady Anne är dock 

relativt duktiga på att ta upp flera av dem i sitt material. Perchta var som det framgår 

beroende av dem och deras tjänster. Både för att klara av känslorna av ensamhet och 

övergivenhet som hon drabbades av med jämna mellanrum men också för att hon 

anförtrodde dem att agera budbärare till sin far och sina bröder. Lady Anne var en flitig 

dagboksskrivare, även om hushållstjänarna inte nämndes ofta i jämförelse med adliga 

gelikar eller hennes hovdamer nämndes de faktiskt till och från. Oftast i samband med 

ett meddelande av något slag. Elisabeth Charlotte är den av kvinnorna som stod högst 

upp i den sociala hierarkin. Det avspeglas också i hennes brev. Hon ger sken av att bry 

sig ringa om sina hushållstjänare och deras liv, med undantag för när något allvarligt 

inträffat. Hovdamerna är absolut de som hon verkar sätta störst värde vid. Liksom 

Perchta var hon på flera sätt en fånge i sitt äktenskap. Hemlängtan och nära band till 

sina barndomsvänner, av vilka ett par tjänade de som hovdamer, var något som de hade 

gemensamt. Perchta kommer dock tidigt att bry sig om sina underlydande, som vi kan 

se (sidan 13, not 27) när hon ber sin far att hitta en ny position åt hennes nyligen 

avskedade tjänare. Eftersom deras mor dog tidigt och deras far ofta var upptagen, växte 

hon och Anézak upp med nära band till sina tjänare. Deras barndom bör ha haft en 

enorm påverkan i hur de i det vuxna livet kom att behandla sina underlydande. Lady 

Anne Clifford verkar också ha ansett att de i hennes hushåll skulle ses efter. Exempel på 

detta är till exempel när hon ordnar en doktor åt sin sjuka butler, eller när hon får besök 

av en före detta tjänare och tar emot henne som en hedersgäst. Anna Labzina hade en 

väldigt religiös uppfostran, både hennes mor och hennes barnflicka var noga med att 

inpränta hur viktigt det var att vara god och att hjälpa andra. Det och det faktum att 
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hennes barnflicka, en tjänare, hade en sådan framträdande roll i hennes tidiga liv såg till 

att forma Anna till att bry sig om alla människor. Hon utrycker tacksamhet för en 

omtänksam tjänare och vinner över straffarbetande fångar till sin sida nästan omgående 

(sid 21-22, not 65 & 68).  

 

Det finns ett talesätt som säger att en persons karaktär inte mäts efter i hur bra han eller 

hon behandlar sina gelikar, utan sina undersåtar. Om man skulle gå efter det framgår det 

omgående att Anna Labzina är den som värderar sina tjänare högst, oavsett orsak ser 

hon till att behandla dem väl och uppskatta dem för vilka de är. Det är fascinerade 

eftersom hon, som ryska, är den som skulle ha haft störst anledning att behandla dem 

illa, i enlighet med deras livegna status.  

 

Dock ska det nämnas att Anna Labzina skrev sina memoarer långt efter att de flesta av 

exemplen som används i den här uppsatsen utspelade sig. Det är något man ska ha i 

åtanke. I fortsatt källkritisk anda kan man hävda att Lady Anne Cliffords dagbok också 

kan ha ändrats mellan hennes anteckningar och senare renskrivningar. Breven som 

Rozmberk systrarna och Elisabeth Charlotte skickade bör ses som de tillförlitligaste 

eftersom de (troligtvis) inte blev renskrivna av någon sekreterare flera år senare.  

 

Den här studien har försökt att ta reda på hur tidigmoderna elitkvinnor såg på sina 

tjänare. Materialet som Perchta och Anézka Rozmberk, Lady Anne Clifford, Elisabeth 

Charlotte och Anna Labzina har lämnat efter sig har använts som stickprov. Om man ser 

det som representativt för den tidigmoderna tidens adelskvinnor kommer man fram till 

slutsatsen att de flesta tidigmoderna elitkvinnorna uppskattade sina tjänares tjänster och 

behandlade dem väl. Ingen i den här studien ger sken av att ha behandlat sina 

underlydande dåligt utav illvilja eller något annat skäl. Tvärtom, trots att det inte var 

någon som helst tvekan om rådande samhällsordning kunde eliterna gå längre än vad 

deras plikt som mästare krävde i sin strävan efter att råda om de sina. Samtliga 

adelskvinnor har bevisat det. Ställer man sig frågan varför så var fallet, det var ändå en 

(med våra ögon) hård och strikt tid att att leva under, kanske man hittar svaret i att de 

växte upp utan en far eller med dessa frånvarande. Det var de gifta kvinnorna som 

styrde hemmet i frånvaro av mannen, vilket kan ha gjort att inte heller deras mödrar var 

särskilt anträffbara. De här två sakerna kan ha lett till att kvinnorna i uppsatsen tidigt 

under uppväxten kom att ty sig till sina ständigt närvarande tjänare och forma nära band 
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med dem, vilket gjorde att de resten av sina liv betraktade tjänarna som en utökad 

familj. Det går också att se det ur ett annat perspektiv; eftersom gifta kvinnor var 

underställda sina män och under större delen av tiden (i denna uppsats) inte kom 

överens med dem men var ändå tvungna att lyda, ledde det till att de i sin tur 

sympatiserade med tjänare som i sin tur var tvungna att lyda kvinnorna. Det rådande 

samhällssystemet ledde till att en slags solidaritet utvecklades mellan de som var 

tvungna att lyda, oavsett hur mycket det än skillde i personlig makt och förmögenhet de 

emellan. Adelskvinnorna (och adeln i stort) och tjänarna var beroende av varandra för 

att upprätthålla systemet och relationerna mästare-tjänare skapades och anpassades 

därefter. Mästarna kunde som sagt bara existera om de var erkännda som mästare av 

sina tjänare.  
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