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Välkomna till föreställningen Lovisa Ulrika!

Snart ska ni få se och höra en operaföreställning med 

sång, musik, dans och teater. Huvudpersonen i dramat 
är den svenska 1700-talsdrottningen Lovisa Ulrika, 
som sålde sina kronjuveler för att få pengar till att göra 

en statskupp. På 1700-talet hade kungahuset 
nämligen ungefär lika mycket att säga till om som 

idag. Själva makten låg hos riksdagen och ständerna. 
Men Lovisa Ulrika ville inte stå i bakgrunden, hon ville 
själv bestämma över riket. Tänk om Kronprinsessan 

Victoria skulle göra samma sak! Vilket ståhej det skulle 
bli i Sverige! Nu misslyckades kuppen och fyra av 

hennes kumpaner blev avrättade som straff. Själv fick 
hon leva, men hon fick aldrig någon särskild makt. 

Under sin tid som drottning hämtade hon hit stora musiker, kompositörer och författare till Sverige från utlandet, då 
hon ansåg att utbudet i Sverige var för litet. Hon såg också till att man byggde den vackra teatern Confidencen och 

Drottningholmsteatern i Stockholm, som fortfarande används till att spela opera i, och stöttade vetenskapsmän som 
Carl von Linné med pengar så att han kunde forska om blommorna och naturen.

Det sägs att Lovisa Ulrika var en bitter drottning, speciellt när 
hon blev gammal. Hon var arg på sin son, Gustav III, för att han 

minsann lyckades med att genomföra en statskupp och blev 
väldigt mäktig. Hon spred ut ryktet att han inte var pappa till sin 
egen son, att stallmästaren var den egentliga pappan. Det ryktet 

lever fortfarande kvar, 300 år senare. 

”Konst och vetenskaper vore ej i Kungens 
smak. Han har en döv kapellmästare,en 
halt dansmästare, en lytt fäktmästare, och 
en blind hovmålare.”
Citat ur ett av Lovisa Ulrikas brev hem till 
familjen i Preussen, där hon kritiserar den 

svenska kulturen.
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På scenen kommer ni att få möta en sångerska, en dansare och en 
stråkkvartett. I en stråkkvartett spelar fyra personer på instrument ur 

stråkfamiljen: två violiner, en viola och en cello. De liknar varandra 
men har olika storlekar och låter därför olika. I den här föreställningen 
spelar musikerna dessutom på barockinstrument som ser lite 

annorlunda ut. Till exempel spelar man på fårtarmar istället för på 
syntetsträngar. Visste ni att stråkens tagel är gjord av hästhår? 

Musiken som ni kommer att få höra kommer ifrån 1700-talet och 
spelades runt Lovisa Ulrika och hennes hov. Många av de låttexter 

man hör idag är på engelska, men på 1700-talet var det franska, 
italienska och latin som var mest modernt. Därför är också ett par av 

sångerna i föreställningen på dessa språk. Om man inte förstår texten 
kan man istället lyssna, titta och njuta. 

I början av föreställningen får ni t ex. höra en italiensk sång, ”Piante 
amiche”. Den symboliserar att Lovisa Ulrika är sorgsen och längtar  

till sitt hemland, Tyskland. 

I slutet kommer en sång på latin, ”Stabat mater”. Den är hämtad 

ur ett större verk som spelades ofta i Sverige på den här tiden. 
Den symboliserar hur svårt det var för Lovisa Ulrika att vara mor 
till sin son Gustav III. Hon blev till exempel svartsjuk på att han 

gifte sig med en kvinna som hon inte tyckte om, och avundsjuk på 
att han lyckades genomföra en fredlig statskupp vilket hon själv 

misslyckade med.

Johan Helmich Roman var kompositör och brukar kallas ”Den 

svenska musikens fader”. Han var anställd vid Lovisa Ulrikas hov 
när hon kom till Sverige, och han skrev Drottningholmsmusiken 

som spelades på deras bröllopsfest och som fortfarande spelas 
ofta idag. Lovisa Ulrika tyckte inte om hans musik, så hon tog hit 
musiker och kompositörer från hela Europa för att förnya 

musiklivet och för att de skulle skriva vackra operor till hennes ära. 
Roman själv blev sjuk och flyttade till Haraldsmåla utanför Kalmar, 

där han bodde i många år innan han dog. 

till vänster: 
RokaïKvartetten 

och sångerskan 
Christina Larsson 
Malmberg

till höger: Scen ur 

föreställningen 
Lovisa Ulrika

Johan Helmich Roman (1694-1758)

Stråkfamiljen: violin, viola, cello
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Diskussionsfrågor:

Frågor innan föreställningen:

•Vad är opera för något? Har du någonsin varit på opera eller teater förut?

•Vad vet du om drottning Lovisa Ulrika?

•Vilka andra svenska drottningar känner du till?

•Vad är en stråkkvartett?

•När infinner sig barocken? Kan ni nämna några kompositörer från den tiden? Vilka svenska kompositörer kan ni 
komma på? (Lyssna eventuellt på ”Drottningholmsmusiken” sats 1 av Roman, och någon sång tex ”Fjäriln vingad 

syns på Haga” av Bellman.)

•Vad vet du om Johan Helmich Roman?

•Hur ser vårt statsskick ut i Sverige idag? Vad har kungahuset för roll? Vad gör regeringen och riksdagen 

egentligen? 

•Vad betyder orden monarki/republik/demokrati/diktatur?

•Vad innebär ordet tronföljd? Hur gick det till när Kronprinsessan Victoria blev tronföljare? (Visste ni att när Prins 

Carl Philip föddes var reglerna sådana att han skulle bli kung eftersom att han var den förstfödde sonen, trots att 
Victoria var äldst? Sedan ändrades lagen så att även kvinnor kunde bli tronföljare, för att Kronprinsessan Victoria 
skulle få bli drottning istället.)

•Vad betyder ordet ”bastard”?

Frågor efter föreställningen:

•Vad fick du för tankar, känslor, frågor av att se föreställningen? 

•Vad tror du att dansaren hade för roll i föreställningen? Sångerskan? Musikerna?

•Varför tror ni att kostymerna såg ut som de gjorde? Varför var de medverkande sminkade på det sättet?

•Varför tror du att dansaren klädde av sångerskan sin kjol?

•Kände du igen något musikstycke?

•Var det något särskilt musikstycke eller någon scen som du tyckte extra mycket om? Vad väckte det för känslor i 

dig?

•Skulle du vilja gå på opera eller teater igen?


