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A Royal Affair

1700-talets upplysningsvindar har ännu inte nått det
”ruttna” kungadömet Danmark. Där folket förtycks
under adeln och en religiös överhet, medan kung
Christian VII sprattlar som en marionett i ministrarnas
järngrepp. När hans nyblivna drottning Caroline och
kungens nyutnämnde livläkare Struensee inleder en
romans blir den danske monarken involverad både i ett
delikat triangeldrama såväl som ett maktspel med nya
politiska vindar. ”A Royal Affair” beskriver fyra dramatiska och avgörande år i vår skandinaviska historia
genom äventyret, kärleken och passionen för nya idéer.

Rekommenderad från gymnasiet
EN FILMHANDLEDNING AV
LOUISE LAGERSTRÖM

Handling
Den engelska prinsessan Caroline Mathilde är endast femton år när hon 1766 gifts bort med sin tre år äldre kusin,
kung Christian VII av Danmark. Väl anländ till Danmark
möts hon av det kungliga ekipaget ute på ett fält vid Roskilde där hovdamen Louise von Plessen tar hand om den
nyblivna drottningen.
Caroline blir genast varse att hennes gemål inte är den
moderne och upplyste monark som hon hoppats på, sna-

rare en minst sagt apart person med en nervöst excentrisk
läggning. Snart inser hon att egensinnet tangerar vansinnets gräns och hennes liv vid det danska depraverade
kungliga hovet kommer att bli omtumlande.
Den belästa drottningen berövas sin boksamling då titlarna faller under dansk censur. Och maken pendlar mellan att behandla henne nedlåtande, genom att kalla
henne mor, eller totalt ignorera hennes närvaro. Själv
beter han sig som ett nyckfullt barn i händerna på ministrar, lärare och hovmän. Lydigt signerar han de dokument
som framför allt syftar till att gynna adeln och den religiösa eliten. I kulisserna ruvar hans styvmor, änkedrottningen Julianne Marie, med sin lätt utvecklingsstörde
son, Christians halvbror, som hon gärna skulle se på tronen.
Det unga udda paret Christian och Caroline lyckas mot
förmodan uppfylla sin äktenskapliga plikt och drottningen är snart gravid med den blivande tronarvingen
Frederik. Christian ser dock ingen anledning att vara
”föräldraledig” utan beger sig ut på en flera månader lång
resa genom Europa. Caroline är uppgivet likgiltig.
Männen kring kungen åser hur hans mentala hälsa
sviktar under okontrollerade utbrott. Hovmannen, greve
Rantzau, beger sig till den danska kolonin Altona i Tyskland för att uppmana den begåvade unge läkaren Johann
Heinrich Struensee att söka platsen som regentens livmedikus. Året är 1768 och i Europa blåser upplysningstidens
vindar. Altona utgör en centralort för de nya tankarna och
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Struensee är en av dess lärjungar. Kungens gamle livläkare avskedas och bytts ut mot den tyske amoraliske
libertinen Struensee som skriver radikala texter under
pseudonym.
Struensee och kungen får genast en genuin kontakt.
Och den osäkre Christian tyr sig till sin nye läkare som till
en fadersfigur. Struensee har likt kungen smak för bordeller, men också för vad som yppas i konseljen.
Även Caroline känner sig dragen till den nye läkaren
som ju delar hennes vurm för upplysningens stora tänkare
och deras idévärld. Dessutom har han lyckats smuggla
med sig sin fylliga boksamling. Deras vänskap övergår
snart i en kärleksrelation som kommer att få ödesdigra
följder.
Men först kommer de tre – kung Christian, drottning
Caroline och Struensee – att ingå i en märkligt sammansvetsad triangelgemenskap som stärks av att läkaren utför
ett lyckat vaccinationsförsök på kungaparets son prins
Frederik.
Struensee inser att hans inflytande över kungen är
nyckeln till att genomföra sina egna idéer och få dem godkända i konseljen. Allt kungen behöver göra är att ’spela
sin roll’ väl. Han börjar med att förklara krig mot ’skiten’
på Köpenhamns gator och finansierar kalaset genom att
skära ner på de priviligierades pensioner. Därpå utnämner han sin närmaste förtrogne, hunden Gourmand, till
ny hedersmedlem av konseljen. Men genom Struensees
och även Carolines påtryckningar genomför han viktiga
sociala reformer för samhällets svaga, bland annat barnhem och en smittkoppsvaccinering för allmänheten.
De gamla rådgivarna, och inte minst änkedrottningen,
oroas starkt av de nya idéerna och Struensees uppenbart
radikala agenda. De smider ränker och planerar att köra
iväg läkaren. Christian upplöser då konseljen och bildar
ett kabinett tillsammans med Struensee. Nu realiseras
läkarens och Carolines drömmar och med Christians goda
minne drivs hundratals lagar igenom som syftar mot ett
mer humant och liberalt samhälle. ”Allt var möjligt”, som
Caroline uttryckte det. ”Upplysningen hade slutligen kom-

mit” och Christian får brev från självaste Voltaire.
Sakerna kompliceras då Caroline åter är gravid, nu med
Struensees barn. För att få kungen att tro att barnet är
hans eget förmås han att åter besöka sin hustrus säng,
något han undvikit. Struensee binder kungen närmare till
sig och menar att han inte behöver ta ansvar för att varje
dokument signeras personligen. Christian utropar Struensee till kung av Preussen.
Nu dyker Rantzau upp igen och är inte fullt lika nöjd
som då han värvade Struensee. Själv vid ruinens brant
efter ett dyrköpt äktenskap och sur över att Struensee inte
hjälper honom börjar han liera sig med Struensees motståndare i hopp om att komma sig upp vid hovet igen.
Struensees plan är snarare att reducera hovets olika apanage. Samt skära ner på militären.
Änkedrottningen, som har förstått att Caroline och
läkaren har en kärleksaffär vilken resulterat i den nyfödda
prinsessan Louise, ser chansen att bli av med den misshaglige läkaren. Snart är affären känd av allmänheten och
det talas om Carolines och Struensees konspiration mot
Christian, som blir förtvivlad. Struensee erkänner att han
ljugit och försöker trösta honom men manar honom också
att ta sig samman.
Struensee har inte insett faran han svävar i utan hotar
till och med att avskeda kungens äldste och närmaste
minister Guldberg. Denne får tillsammans med Rantzau
kungen att tro att Sturensee och Caroline planerar att
mörda kungen och han förmås att skriva under en arresteringsorder.
Den överraskade Struensee anklagas för konspiration
och mordkomplott tillsammans med sin nära hovman
Brandt och torteras, en straffmetod som hastigt och lustigt återinförts. Caroline ber om nåd för honom och
kungen meddelar att han har för avsikt att benåda de två
männen i sista minuten. Men Guldberg låter inte kungen
veta tiden för Struensees avrättning.
In i det sista hoppas Struensee och Brandt på att bli
benådade men ingen kung dyker upp. Den 17 januari
1772 förs Brandt upp till stupstocken därefter Struensee.
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Bilan faller och fyra revolutionerande år är över. Danmark
regredierar medan övriga Europa blomstrar.
Caroline fråntas sina båda barn, Louise och prins Frederik, och deporteras till den tyska staden Celle. Hon är
svårt sjuk när hon skriver ett avskedsbrev. Hon dör 1772
endast tjugofyra år gammal. Brevet överlämnas till barnen
av hennes trogna hovdam Louise von Plessen.
Efterspel:
Carolines son Frederik kom vid sexton års ålder tillsammans med sin far Christian att genomföra en statskupp
där Guldberg, änkedrottningen Julianne Marie och deras
kabinett störtas. Under en över femtio år lång regenttid
kommer sedan Frederik att återinföra de lagar Struensee
initierat och han gick till och med så långt som att avskaffa ’stavnsbåndet’ (en form av livegendom) för bondebefolkningen.

Upplysningen når Danmark
”A Royal Affair” utspelar sig under åren 1766-1772 under
en tid då Danmark fortfarande var en teokratisk bastion i
upplysningsstormens öga.
På kontinenten florerade idéer hämtade från naturvetenskapens framsteg som ställde den kristna världsuppfattningen på ända.
Författaren, filosofen och kompositören Jean- Jacques
Rousseau som strävade ”tillbaka till naturen” och drömde
om ett samhälle drivet av allmänviljan landsförvisades
efter sin religionskritiska uppfostringsroman ”Émile”. Kollegan Voltaire som dock såg Rousseau som något av en
bakåtsträvare sjöng ännu starkare vetenskapen och naturvetenskapens lov. Och människans förmåga att tänka
själv. Den av ’Gud givna ordningen’ skulle motbevisas
med förnuft och empiri.
Framför allt omfamnades tankar om ett mer jämlikt
samhälle utan självutnämnda auktoriteter som avgjorde
vad människan skulle tro på. I den mån religionen tolererades skulle den vara naturlig eller deistisk. Det vill säga
en tro på världen skapad av en Gud som sedan lämnat
utvecklingen till människan.
Dessa tankar: drömmen om ett mer fritt och jämlikt
samhälle liksom tron på yttrande- och tryckfrihet, bärs i
filmen upp av den upplysningsintresserade Struensee,
vars bokhyllor fylls av Rousseau, Diderot och självklart
Voltaire. Liksom den litterärt bevandrade drottningen
Carolines också gjorde, innan hon berövas sina böcker.
När Struensee sänder henne några bannlysta författare i
smyg blir det både en romantisk gest och ett milt försök
till uppvigling.
När Christian får brev från självaste Voltaire, där denne
uttrycker beundran inför allt som Christian åstadkommit i
sitt land och kallar regenten Nordens ljus, inger det ett
hopp om framtiden som snart dock visar sig vara fåfängligt.
• Fundera hur upplysningens idéer, även när de är förbjudna, genomsyrar filmen och vilka dess grundtankar
och filosofi är? Vad ville de göra upp med och hur uppkom de? Vilka tjänar på idéerna och vilka skulle förlora?
• Upplysningen uppstod inte minst i opposition mot den
starka religiösa makten. Idag har vi både ett allt mer

sekulärt samhälle men också en värld som präglas av religiös polarisering. Hur ser ni på religionens inflytande på
samhället och människors vardag? Vad spelar religionen
för roll inom nationer och nationer emellan? Religion är
ett gift för folket skrev en gång filosofen Karl Marx.
• Idéer från 1700-talets upplysningstid lever kvar än idag.
Men nya generationer i nya tider ställer sina egna frågor
och utmanar rådande sanningar. En del går kanske på
kollision med det man redan trodde var erövrat. I USA
finns strömningar som går mot etablerade värderingar
och trosuppfattningar. Exempelvis hänvisar en del till att
evolutionen bara är en av många olika teorier, ”kreationismen” – dvs att allt levande har tillkommit på gudomlig
väg, och vissa skolor undervisar utifrån den utgångspunkten. Hur ställer ni er till den utvecklingen av en modern
världsuppfattning? Har man rätt att tro vad man vill? Hur
förhåller man sig till vedertagna sanningar och nya som
utmanar dessa?
• Utifrån ”A Royal Affair” kan man diskutera frågor kring
filosofi och ideologi. Vad innebär egentligen dessa
begrepp? Just nu genomlider Europa en monumental
ekonomisk kris och den allmänna debatten och medierna
domineras av detta faktum. Men vilka strömningar, politiska, filosofiska idéer föds idag? Finns det över huvud
taget några filosofiska strömningar idag?
• I filmen nämns idéer från tänkare och författare som
Rousseau, Voltaire, Diderot, John Locke och Ludvig Holberg. Ta reda på mer om dessa och vad de stod för. Finns
det några stora ideologiska och filosofiska debatter idag, i
så fall vilka? Vilka är det egentligen som förändrar samhället och världsåskådningar idag?

Maktspel med olika agendor
Voltaire hade inte något större förtroende för den stora
massans förmåga att fatta rationella beslut. Lika lite som
han ansåg att den korrumperade aristokratin borde ha för
mycket makt. Enligt honom skulle en upplyst monark
styra omgärdad av ett råd med goda filosofer (likt Voltaire
själv får man förmoda).
När Struensee äntrar arenan finns redan en stab av
maktens män men de har inte något som helst intresse av
en upplyst despot. Ministrarna Bernstorff och Guldberg
utmärker sig särskilt. De har styrt Christian sedan barnsben och är i realiteten de verkliga makthavarna. Sedan
Christians fars Frederiks död har misshagliga rensats ut
medan den unge kungen har drillats att lydigt underteckna allt som ministrarna föreslår.
Struensees närvaro oroar förstås alla som har dragit
nytta av kungens svaghet. Men även Struensee har, som
de befarat, en egen agenda och han utnyttjar Christians
förtroende (men också hans svaghet) för att genomdriva
sina egna idéer (i allians med Caroline).
Struensees/Christians förslag blir allt mer radikala och
ministrarna inser att de måste göra något drastiskt. När
kungen upplöser konseljen och föreslår att endast han
och Struensee ska utgöra dess kärna ser man bara en
utväg. Att försöka eliminera Struensee med vilka metoder
som helst. Man påstår att han och Caroline har planerat
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att mörda kungen och ta makten.
Den intrikata situationen vid hovet späs på av den
pågående familjeintrigen. Med en änkedrottning med
anspråk på att arvprinsen, Christians sinnessvage halvbror, ska beträda tronen. Det blir också hon som sätter
igång skvallret kring Caroline och Struensee.
• Spelet kring makten är maskineriet som styr händelserna i filmen. Vi förstår att intrigerna redan pågått länge
kring kung Christian. Struensee men också Caroline blir
nya spelare. Hur ser de rådande maktstrukturerna ut
kring kungen? Vilka olika maktkonstellationer kan ni
skönja? Vilka intressen ligger bakom? Med vilka medel
manipulerar de olika personerna varandra?
• Kung Christian verkar inte särskilt intresserad av själva
makten men väl av uppmärksamheten. När han får ett
beundrarbrev från Voltaire som hyllar honom som ’Nordens ljus’ gottar han sig i orden och den prestige de medför. Han ser sig själv som jordens medelpunkt, och blir förfärad när han inte möts av folket efter sin europaturné.
Han blir också stött över den beundran som Caroline
väcker då hon spelar piano inför hovet och blir betraktad
som den ’konstnärligt begåvade själ’ kungahuset behöver.
”Du må ikke stjæle mit lys”, säger Christian surt till henne.
Vad tror ni han menar med det?
• Vissa gånger verkar kungen vara främmande för sin
egen makt. Som om han inte vet vilka befogenheter han
har. När han upplöser konseljen utropar han att han minsann ’är kung’ och säger glatt ’farväl pissmyror’. Hur tror
ni att kung Christian betraktar sig själv och sin position?
• Människans maktbegär och hens drivkrafter för att tillfredsställa dessa genomsyrar hela filmen. Rantzau som ser
till att Struensee blir kungens livläkare drivs av egna maktambitioner. Han tror att Struensees inverkan ska hjälpa
honom att få in en fot i den innersta kretsen kring kungen.
Inte desto mindre är han villig att förråda sin vän om det
kan gynna hans egna intressen. Fundera över de olika personernas drivkrafter. Att förändra samhället i positiv riktning eller personlig makt?

• Danmark präglades under denna tid av titelsjuka. Hur
manifesteras detta i filmen? Vad är man beredd att göra
för att klättra i hierarkin?
• ”A Royal Affair” utspelar sig för över tvåhundra år
sedan. Men kampen om makten i stort och smått består.
Vi ser de politiska maktkamperna i stora nationer som
Ryssland, Ukraina eller Kina. Eller inom flera afrikanska
länder där inbördesstrider utkämpas. I Sverige pågår
ingen, i alla fall inte känd, maktkamp inom monarkin.
Men väl inom politiska partier, där vi sett offentliga prov
på kampen om makten som exempelvis socialdemokraterna och kristdemokraterna. Fundera över hur dagens
maktkamp tar sig uttryck. Var äger den rum? Vilken roll
spelar medierna i sammanhanget?

Monarkin som teater
P.O. Enquist har i sin roman ”Livläkarens besök” skrivit
om kung Christians öde och hans avgörande möte med
Struensee. Genom den kan man få en djupare förståelse
för de svåra förhållanden som Christian växte upp under,
och hur han på flera sätt drevs in i ett obalanserat psykiskt
tillstånd.
Det framgår också att teatern var något han fängslades
av när han som femåring såg ett italienskt gästspel. Han
kom att betrakta skådespelarna som i det närmaste gudar,
osårbara och hårda. Så som han ville, men inte kunde
vara.
När han första gången träffar Struensee börjar de bolla
shakespearecitat mellan varandra. Christian blir uppspelt
men ogillar när de kommer in på ”Hamlet” (där en ’galen’
prins står i centrum) och citatet om att det är ’något ruttet
i konungariket Danmark’.
När Christian sviktar i sitt självförtroende ber Struensee
honom att göra det han älskar mest, spela teater. Replikerna har Struensee redan skrivit ned. Och Christian får
både vara en stor aktör samtidigt som han är en marionett
i händerna på sin livläkare.
Livet vid hovet är onekligen en teater och det är ironiskt, som Caroline säger, att när det hålls maskeradbal är
det den enda kvällen då alla kan vara sig själva. Precis
som Christian är hon en fånge i gyllene bur, en skådespelerska som har ett manus att följa. Att både hon och
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Christian, man ska komma ihåg att de bägge inte var mer
än drygt tjugo år, revolterar mot denna tvångsmässiga
charad. Kungen genom att utbryta i galenskaper. Hon,
genom att rida herrsadel, läsa förbjuden litteratur och
skaffa sig en älskare.
• Shakespeare såg den dramatiska potentialen i kungahusen och skrev krönikespel. Världen är en scen, sägs det i
Shakespeares ”Hamlet”. Och inte minst gäller det för en
monark. På vilket sätt utgör filmens hov en teater? Varför
tilltalas Christian av idén om livet som en teater? Hur ser
det unga kungaparets roller ut?
• Filmen kan givetvis ge upphov till frågor kring monarkin som styre, men kanske i ännu högre grad monarkin
som teater. Sverige är ett av de få länder som fortfarande
har monarki. Med ett kungahus som visserligen bjuder på
skådespel för folket och påkostade iscensättningar av dop
och bröllop, men som allt mer blivit en medial följetong
genom olika ’skandaler’. I filmen spelar man kasperteater
på torget för att häckla kungamakten. I dagarna – våren
2012 – har Sverige upplevt en liten kupp då någon präglat
enkronorsmynt med smädande ord om kungen. Diskutera
vad monarkin spelar för roll idag? Vilken lockelse har
den? Idag talar en del om kungahuset som ett varumärke,
hur ser det ut i så fall? Är monarki förenligt med ett
modernt samhälle? Med svenska och engelska kungahusen som exempel, på vilket sätt framställs monarkin i
medierna? Vad får man säga och inte säga om kungahuset?
• "Människan föds fri och överallt är hon i bojor”, skrev
Rousseau vilket passar som illustration till flera av karaktärerna i filmen. ”Kom! Lad os gå til fængslet; vi to vil
synge der som fugle i vort bur!”. Slottet som ett fängelse.
Även om i gyllene bur så är det ett begränsat och styrt liv
som Christian och Caroline förväntas leva. Ständigt med
ett vakande öga. Till och med deras intimaste kroppsdelar
och mest privata stunder blir en angelägenhet för hovmän

och hovdamer. Hur ser deras ofrihet ut? Finns det t o m
något levnadsbejakande och sunt i kungens barnsliga vilja
att leka och spela teater?
• Caroline Mathilde var femton år när hon giftes bort med
en släkting som hon aldrig hade träffat. Ett rent konvenansäktenskap. Hennes öde liknar till en början den österrikiska prinsessan Marie Antoinettes. Hon möttes också av en
måttligt intresserad make, en cementerad hovetikett och
tvånget att föda fram en tronarvinge. Hennes liv ändades
på giljotinen medan Caroline förvisades. På vilket sätt
utmanade Caroline sitt nya hemland och det danska hovet?
I Enquists bok framgår att hon kallades den ’lilla engelska
horan’ av vissa ministrar och beskrevs sakna egenskaper.
Filmen lyfter ändå fram några. Hur skulle ni beskriva henne
som person? På vilket sätt blev hon ett offer i Europas kungliga teater?

Kostymdrama med solkiga kanter
”A Royal Affair” är ett ambitiöst, påkostat och traditionellt
kostymdrama. Det skildrar en epok som ofta ses i engelsk
och fransk film men mindre i den skandinaviska. Men det
är en spännande epok i vårt grannlands historia som träder
fram. Filmen berättas ur Carolines perspektiv och utgår
från ett avskedsbrev hon skriver till sina barn efter att hon
landsförvisats. Ett brev som utgör filmens ram. Utgångspunkten blir då hennes kärleksförbindelse till Johann Struensee och allt det som hände runt deras korta men intensiva romans.
”A Royal Affair” är i långa stycken ett kammarspel med
tre personer i centrum. Det är genom deras känslor och psykologiska spel som historien växer fram. Medan historiska
fakta subtilt vävts in i förtroliga samtal.
Trots att det hela utspelar sig i kungliga gemak är det en
ganska solkig bild av kungligheter och deras leverne som
blottläggs. En känsla av instängdhet vilar över hovlivet som
kontrasteras med några få scener i naturen. De inledande
bilderna på Caroline i England sorglöst plockandes blommor eller på ritt över ett regnigt fält som får henne att min-
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en känsla av kyla, smuts och sjukdomar. Smittkoppsepidemin, som inte känner några sociala skrank, visar sig vara
det enda som förenar de olika världarna.
• Det talas mycket om smuts och skit och en reform handlar om att skapa bättre renhållning på gatorna. Hur gestaltas samhället och människorna utanför slottets murar? Vilka är de andra miljöerna, förutom de kungliga
gemaken, som vi får se? Hur ställs prakt mot armod?
• Filmen lägger fokus på den passionerade och förbjudna
kärlekshistorien mellan Caroline och Struensee mot en
fond av historisk politisk turbulens och äventyrsdrama.
Hur uppfattar ni filmens form? Vilka romantiska filmklichéer känns bekanta? Vilka ingredienser tycker ni att en
bra historisk film ska innehålla?
• På vilket sätt tycker ni att filmen även kommenterar vår
egen tid?
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nas hemlandet.
Den andra världen, där pöbeln befinner sig, skymtar till
från ett vagnsfönster eller när Struensee besöker patienter
som ansatts av smittkoppor. Efter en ridtur konfronteras
Caroline och Struensee med en man som dött efter att ha
hängts över en ’trähäst’. En påminnelse om de fruktansvärda straff som drabbade bönder och annat enklare folk.
Struensee kommer senare att genomföra ett förslag om att
avskaffa godsägarnas rätt att fysiskt straffa sina bönder.
Detta var en tid då religiösa auktoriteter utmanades av de
nya idéerna om förnuft och empirisk erfarenhet. Struensee,
vars far var en konservativ präst, anser trots detta inte att
Gud har med någon eller något att göra. Han ogillar starkt
Guldbergs religiösa inflytande och frågar honom vem som
är mest galen, kungen eller den som tror att jorden skapades på sex dagar.
• Tro mot vetande. Hur gestaltas dessa motpoler i filmen
och vilka företräder vilken ståndpunkt? Vilken roll spelar
religionen under denna tid? På vilket sätt var religionen ett
effektivt maktvapen?
När Caroline anländer till slottet framstår det som en dyster
borg, nästan som ett fängelse. Överlag är miljöerna nedtonade för att vara en kostymfilm och de gyllene gemaken
inte så gnistrande. Världen utanför glimtar förbi och inger

I rollerna
Christian VII – Mikkel Boe Følsgaard
Caroline Mathilde – Alicia Vikander
Johann Friedrich Struensee – Mads Mikkelsen
Ove Høegh-Guldberg – David Dencik’
J.H.E. Bernstoff - Bent Mejding
Schack Carl Rantzau – Thomas W. Gabrielsson
Änkedrottningen – Trine Dyrholm
Louise von Plessen – Laura Bro
Tekniska uppgifter
Längd: 138 min
Format: Scope 2:35,1
Ljud: Dolby Digital
Censur: från 11 år
Svensk premiär: 13 april 2012
Distribution
Nordisk Film, Tegeluddsvägen 80, 115 28 Stockholm tel 08-587 822 00,
fax 08-587 822 53 www.nordiskfilm.com
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution efter den
har slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Via länken ovan kan ni
lära mer om hur ni hittar och bokar film.
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