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Anu Lahtinen, Ebba Stenbock. I maktspelets skugga. Översättning Heidi Granqvist. Svenska 

litteratursällskapet i Finland – Appell förlag. 

 

Kvinnoöde och klubbekrig – läsvärd biografi om Ebba Stenbock 

 

Den som kan sin historia vet att Ebba Stenbock hör till det svenska 1500-talets maktelit. Att hennes 

syster Katarina var Gustav Vasas tredje och sista hustru. Att hon spelade en synlig roll i klubbekriget, 

då hon som änka till riksmarsken Klas Fleming och på kung Sigismunds sida fortsatte makens kamp 

mot kusinen och motståndaren hertig Karl. Att hertig Karl gick till anfall mot henne och kungens 

anhängare på Åbo slott 1597. 

Den som inte har så bra koll på det här behöver inte bekymra sig. Både för insatta och mindre 

bevandrade kan Anu Lahtinens bok ”Ebba Stenbock. I maktspelets skugga”, nu aktuell i smidig svensk 

översättning av Heidi Granqvist, ge intressanta perspektiv. Just genom hennes fokus på en kvinnas liv 

och beskrivning av de politiska motsättningarna tillsammans med sådant som bröllopsfirande, 

förlossningar, barnskötsel, kläder, inredning, sjukdomar och brevskrivning blir helheten ny. 

Författaren är professor i nordisk historia vid Helsingfors universitet med 1500-talet och kvinnornas 

roll i historien som sitt expertområde och även om hon skriver en vetenskaplig sakprosa så är den 

förhållandevis levande och lätt att följa. Boken är trevligt illustrerad, strukturerad i korta kapitel och 

omfattar inte mer än ca 160 sidor, bortsett från nottexten. 

Lahtinen konstaterar att 1500-talet kan kännas främmande på många sätt, men vetskapen om att vår 

centralförvaltning, skatteförvaltning, lutherska kyrka och vårt skriftliga folkspråk går tillbaka till den 

tiden ger i alla fall några formella anknytningspunkter.  

Regenternas ohämmade makthunger, blodtörst och förakt för människoliv (till exempel avrättades 

Ebbas bror, kusiner och andra släktingar för att kung Erik XIV var paranoid och lynnig, och hennes son 

Johan halshöggs på order av hertig Karl) verkar inte ha mycket med dagens nordiska gemenskap och 

välfärdssamhällen att göra. Samtidigt vet vi hur skör civilisationen överlag visat sig vara, hur lätt 

ordning kan slås sönder av maktintriger och krig i vilken tid som helst.  

I sin bok pusslar Lahtinen ihop Ebbas liv från födsel till död med sammandrabbningen 1597 som en 

dramatisk kulmen, och med äktenskap, moderskap och systerskap som centrala inslag. Inte för intet 

är det Helene Scherfbecks målning av Ebba Stenbock från 1879 som pryder omslaget till boken. 

Målningen bygger inte på några samtida porträtt (sådana finns inte) utan är en fri tolkning av hur hon 

kunde ha sett ut. 

Jag tycker att det är en intressant startpunkt som säger en del om den uppgift som bokens författare 

också står inför. Visserligen finns det tidigare historiska skildringar, brev och andra dokument som 

Lahtinen använder i sin framställning, men också väsentliga luckor och frågetecken. 

Det som jag uppskattar särskilt är författarens respekt för källorna och inkännande men 

återhållsamma resonemang där materialet tar slut. Hon reflekterar över hur det möjligen kunde ha 

varit eller känts för Ebba utgående från allmänna seder och bruk vid den tiden, utan att för den skull 

skapa fiktiva scener eller försöka få ihop ett sammanhängande personporträtt.  



Någon läsare skulle kanske önska en tydligare persongestaltning och ett mer suggestivt berättande, 

men jag fascineras just av historievetenskapens saklighet, av förhållandet mellan kunskapen och dess 

gräns mot det okända, mellan det förflutnas vittnesbörd och dess tystnader.   

Som forskare vill Lahtinen inte heller bidra till mystifikationer och föreställningar om ”starka 

kvinnor”. Jag tycker att hon uttrycker sin hållning, allmänt och till Ebba Stenbock, på ett fint sätt: 

”Om vi lyssnar noggrant talar källorna om mångfasetterade människor som växte och förändrades, 

led och förlorade – och gjorde sitt bästa när de orkade.”  

Det låter kanske enkelt, men att närma sig sitt material förutsättningslöst och öppet är i själva verket 

ganska svårt, och försöken att göra det är värda all heder. 

 

Anna Möller-Sibelius 


