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PROLOG

Conciergeriet

3. oktober 1793

Man siger, at den grusomme maskine ikke altid virker efter hensigten.
Der skal tre eller fire hug til at skille hovedet fra kroppen. Nogle

gange skriger de ulykkelige mennesker et helt minut, før deres pine får
en ende med et enkelt, kraftfuldt hug.

Man siger, at mængden af blod er påfaldende. At det strømmer ud
i kaskader, tykt og mørkerødt, mere blod end man skulle tro, et men-
neske havde i sig. Hjertet fortsætter med at pumpe det ud, slag efter
slag, efter at hovedet er hugget af.

Bøddelen går stolt hen til kanten af skafottet og holder det blø-
dende hoved op, hvor øjnene stirrer overrasket, og munden står åben
i et tavst skrig. Blodet fosser ud over ham.

Min mand havde ret meget blod, har man fortalt mig. Han var
sådan en stor, kraftig mand, stærk og sej som en okse. Et friluftsmen-
neske med en håndværkers store, kompetente hænder. Det må have
krævet mere end ét hug med faldøksens blad at slå ham ihjel.

De ville ikke lade mig se ham dø. Jeg ved, at jeg kunne have givet
ham styrke til sidst, hvis bare jeg havde været hos ham. Vi har været
igennem så meget sammen, Ludvig og jeg, helt frem til den dag, de
kom og hentede ham og førte ham væk. Han prøvede ikke at gøre
modstand, da de kom efter ham, borgmesteren og de andre. Han
bad bare om sin frakke og hat og fulgte efter dem. Jeg så ham aldrig
igen.
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Jeg ved, at han døde med værdigheden i behold. De siger, at han
var rolig og fattet, og at han reciterede salmer på vej hen til den åbne
plads, hvor den store maskine med faldøksen stod og ventede. Jeg har
fået at vide, at han ignorerede alle råbene og skrigene fra folkemæng-
den og ikke spejdede efter hjælp, selv om der var folk til stede, som
med glæde ville havde frelst ham, hvis de kunne. Han tog selv overtø-
jet af, knappede kraven op på sin skjorte og knælede for at blotte sin
nakke for faldøksen, nægtede at lade dem binde sine hænder som var
han en simpel forbryder.

Han prøvede til allersidst at sige, at han var uskyldig, men de over-
døvede ham med støjen af trommer og skyndte sig at lade det tunge
økseblad falde.

Det er ni måneder siden. Nu varer det ikke længe, før de kommer
efter mig, deres forhenværende dronning, Marie Antoinette, nu kendt
som Fange 280.

Jeg ved ikke, hvornår det bliver, men det er snart. Det kan jeg se på
Rosalies ansigt, når hun kommer med suppe og lindeblomstvand til
mig. Hun har opgivet håbet om, at jeg bliver skånet.

I det mindste giver de mig lov til at skrive denne dagbog. De vil ikke
lade mig strikke eller sy på grund af de spidse nåle og pinde – som om
jeg har kræfter til at stikke dem i nogen! Men jeg har lov til at skrive,
og mine vagter kan ikke læse, så det, jeg skriver, forbliver hemmeligt.
Rosalie kan læse lidt, men hun er diskret, hun forråder mig ikke.

At skrive hjælper mig med at glemme dette forfærdelige, mørke,
lille indelukkede rum, jeg er indespærret i, og som stinker af råd, mug
og ekskrementer. Den frygtelige kulde og fugt, mine våde sko og mit
ømme ben, som værker mere end nogensinde på trods af den salve,
Rosalie smører på det. De grove vagter, som holder øje med mig, og
de andre, der står ude foran døren, gør nar ad mig og ler. Den hårde,
kolde briks, som jeg ligger søvnløs på om natten og græder mit hjerte
i stykker over min søn, min lille chou d’amour, Ludvig-Karl. Eller som
jeg skal kalde ham nu: Kong Ludvig 17.
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Åh, hvis jeg dog bare stadig kunne se ham! Mit kæreste barn, min
lille drenge-konge.

Indtil august sidste år så jeg ham næsten hver dag, hvis jeg blev stå-
ende længe nok ved vinduet i min gamle celle. Den forfærdelige gamle
idiot, som tager sig af ham, Antoine Simon, førte ham forbi min celle
på vej hen til slotsgården, hvor han kunne løbe lidt omkring, imens
han fortalte ham grove vittigheder og lærte ham at synge Marseil-
laisen.

Stakkels Ludvig-Karl, bare otte år gammel, har mistet sin elskede
far og er nu også berøvet sin mor. Hvor jeg dog kæmpede imod, da de
kom for at tage ham fra mig. Det tog dem næsten en time. Jeg ville
ikke give slip på ham, jeg råbte og truede dem. Til sidst bønfaldt jeg
dem, hulkende, om ikke at tage ham fra mig. Det var først, da de
sagde, at de ville slå begge mine børn ihjel, at jeg gav efter.

Hvad vil de gøre mod min dreng? Forgive ham? Eller værre: gøre
ham til en lille revolutionær, få ham til at tro på deres løgne? De vil
selvfølgelig prøve at nægte ham hans kongelige arv. Ingen konger til
dem! Og heller ingen dronninger. Kun borger Capet og enke Capet,
og vores søn Ludvig-Karl Capet, borger i Den Franske Republik.

Og hvad med min Mousseline, min Marie-Thérèse, min yndige dat-
ter, kun fjorten, så ung. Alt for ung til at blive forældreløs. Jeg savner
hende, jeg savner alle mine børn. Stakkels lille Sophie, mit lille barn,
som aldrig var rask og kun levede i et år. Og min kæreste Ludvig-Josef,
min førstefødte søn, den stakkels krøbling, var aldrig stærk, og hviler
nu i sin grav i Meudon. Hvor har jeg dog grædt mange tårer for ham,
for dem alle.

Jeg ved, at jeg lader følelserne løbe af med mig. Det er, fordi jeg ikke
har det godt, og fordi de giver mig så meget lindeblomstvand og æter
at drikke. Jeg kan ikke fokusere. Jeg lever af suppe og brød, og jeg er
blevet meget tynd. Rosalie har måttet sy begge mine kjoler ind. Jeg
bløder så meget og så ofte, at jeg ved, at der er noget galt, men de vil
ikke lade mig blive tilset af en læge.
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Jeg er træt og tappet for tårer og blod, men jeg har stadig ikke
givet op. I de beskeder, Rosalie gemmer under min suppetallerken,
beskeder, som jeg læser, når jeg sidder på natpotten, delvist skjult for
vagterne bag en skærm, er der mange håbefulde nyheder. Den østrig-
ske og prøjsiske hær rykker nærmere, de vinder det ene slag efter det
andet mod de revolutionære pøbel-styrker. Svenskerne sender måske
en flåde for at invadere Normandiet. Bondehære i Vendée – åh gud-
skelov for de altid trofaste Vendée-tropper – kæmper for at genetab-
lere tronen.

Det kan endnu ske, og måske lever jeg længe nok til at opleve det.
Det kan være, at Paris bliver angrebet og revolutionen nedkæmpet.
Min Ludvig-Karl kommer måske stadig til at sidde på sin fars trone.

Jeg er udmattet og orker ikke at skrive mere. Men jeg kan læse,
indtil de kommer efter mig. Jeg kan læse denne dagbog, det eneste jeg
har tilbage fra min ungdom. Jeg vil gerne læse den på ny for at genop-
leve de lykkelige stunder, før jeg fandt ud af, hvor grusom verden kan
være. Før jeg blev dronning Marie Antoinette, dengang da jeg bare
var ærkehertuginde Antonia, der boede hos min kære mor, kejserinde
Maria Theresia, ved hendes hof i Wien. Med hele livet foran mig …
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ET

17. juni 1769

Jeg hedder ærkehertuginde Maria Antonia, jeg bliver kaldt Antoinet-
te, jeg er tretten år og syv måneder gammel, og dette er en optegnelse
over mit liv.

At skrive i denne dagbog er min straf. Fader Kunibert, min skrifte-
fader, har sagt, at jeg skal skrive alle mine synder ned i denne dagbog,
så jeg kan tænke over dem og bede om tilgivelse.

“Skriv,” sagde han og skubbede bogen hen imod mig, mens han
hævede sine kraftige øjenbryn, hvilket fik ham til at se blodtørstig
ud.

“Skriv, hvad du har gjort! Tilstå!”
“Men jeg har ikke gjort noget forkert,” svarede jeg ham.
“Skriv det ned. Så ser vi på det. Beskriv alt, hvad du har gjort, be-

gyndende med i fredags. Og sørg for at få det hele med!”
Udmærket, i denne bog vil jeg beskrive alt, hvad jeg gjorde den dag,

da jeg tog hen for at besøge Josefa, og hvad der efterfølgende skete, og
så vil jeg vise fader Kunibert, det jeg har skrevet, og jeg vil skrifte.

Jeg begynder i morgen.

18. juni 1769

Det er meget svært og sørgeligt at skrive, hvad der skete, fordi jeg er
forfærdeligt ked af, at min søster led så meget. Jeg prøvede at sige
det til fader Kunibert, men han åbnede bare dagbogen og rakte mig
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æsken med hvæssede fjerpenne. Han er en hård mand, som Karolina
siger. Han er ikke interesseret i forklaringer.

Så den fredag morgen gjorde jeg som følger.
Jeg lånte en enkel, sort kappe med hætte af min kammerpige So-

phie og tog et sølvkrucifiks om halsen magen til det, De Barmhjertige
Søstre går med. Jeg pakkede en kurv med nybagt brød, moden ost
og nogle jordbær fra slotshaven. Uden at fortælle Sophie eller nogen
anden, hvor jeg skulle hen, gik jeg samme aften ud til de gamle, røm-
mede stalde, hvor jeg var sikker på, at min søster Josefa befandt sig.

Josefa havde været væk en uge, lige siden hun fik feber og begyndte
at hoste. Ingen ville fortælle mig, hvor hun var, så jeg måtte finde ud
af det ved at spørge tjenestefolkene. Tjenestefolk ved alt om, hvad
der foregår på slottet, selv det, der foregår i enrum mellem herren og
fruen. Jeg hørte fra Eric, stalddrengen, der tager sig af min hest Lysan-
der, at der var en syg pige i kælderen under den gamle rideskole. Han
havde set De Barmhjertige Søstre gå derned om natten, og en gang
så han også vores hoflæge, doktor Van Swieten, gå derned, men han
kom hurtigt op igen med et lommetørklæde over munden og så meget
bleg ud.

Jeg var sikker på, at min søster Josefa var der, at hun lå i mørket og
var syg og ensom og ønskede at dø. Jeg måtte besøge hende. Jeg måtte
fortælle hende, at hun hverken var glemt eller opgivet.

Så jeg hyllede mig i den sorte kappe og gik ud. Det lys, jeg bar,
dryppede i vinden, da jeg begav mig hen over slotsgården, gennem
buegangen og ud til gårdspladsen ved staldene. Der var ingen lys i den
gamle rideskole, der kom aldrig nogen, og der var ingen heste tøjret i
båsene derinde.

Jeg prøvede at koncentrere mig om Josefa, men min frygt steg, da
jeg trådte ind i den mørke bygning med dens høje, hvælvede loft. Uty-
delige former tårnede sig op i mørket. Da jeg rettede lyset mod dem,
viste de sig at være skabe til seletøj og tomme kasser, som der engang
havde været opbevaret hø i.
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Der var helt stille, bortset fra, at det gamle tømmer i taget gav sig og
lyden af de fjerne råb fra slottets skildvagter, når de gik deres runder.
Jeg fandt en trappe, der førte ned i mere mørke. Jeg begyndte at gå
ned ad den, imens jeg bad til, at mit lys ikke ville gå ud, og jeg prøvede
at lade være med at tænke på de historier, som Sophie godt kunne
lide at fortælle om slotsspøgelset, Den Grå Dame, som gik grædende
rundt på gangene om natten og nogle gange fløj ind ad vinduerne.

“Hold op med et pjat, Antonia,” plejede min mor at sige, når jeg
spurgte hende om Den Grå Dame, “der findes ikke spøgelser. Når vi
dør, dør vi. Vi lever ikke videre som ånder uden kroppe. Kun bønder
tror på sådan noget vrøvl.”

Jeg respekterede min mors viden, men jeg var ikke sikker på det
med spøgelserne. Sophie havde set Den Grå Dame flere gange, sagde
hun, og der var også adskillige andre, der havde set hende.

For at undgå at tænke på spøgelser kaldte jeg på Josefa, mens jeg gik
ned ad trappen.

Jeg syntes, jeg hørte en svag stemme.
Jeg kaldte igen, og denne gang var jeg sikker på, at jeg hørte et svar.
Men den stemme, jeg hørte, var ikke min søsters. Josefa havde en

stærk, lattermild stemme. Den stemme, jeg hørte nu, var spinkel og
tynd og forfærdeligt bange.

“Kom ikke tættere på, hvem du end er,” sagde den. “Jeg har kopper.
Hvis du kommer nærmere, dør du.”

“Jeg kan godt høre dig, jeg er der næsten,” råbte jeg, og ignorerede
advarslen.

Jeg fandt hende i et lille, cellelignende rum, hvor det eneste lys, der
var, kom fra en lygte, der hang på et søm i væggen. Det vendte sig i
mig, fordi stanken i rummet var så overvældende. En kraftig, sødla-
den lugt, ikke lugten af ælde eller snavs, men en kvalmende, grufuld
stank af forrådnelse.

Josefa løftede mat den ene arm op fra den smalle briks, hvor hun
lå, som for at formene mig adgang.
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“Kæreste Antonia, vend om. Gå tilbage.”
Jeg græd. I det svage skær fra lygten mødte mig et gruopvækkende

syn. Josefas hud var lilla og fyldt med blærer. Hendes ansigt var hævet
og rødt, hendes kinder posede grotesk ud, og der dryppede blod fra
hendes næse. Hendes øjne var blodskudte.

“Jeg elsker dig,” sagde jeg grædende. “Jeg beder for dig.” Jeg stillede
kurven fra mig og spekulerede på, om rotterne mon ville komme og
spise den mad, jeg havde haft med. Men så tænkte jeg, at lugten i dette
rum var så forfærdelig, at ikke engang rotter ville nærme sig.

“Jeg er meget tørstig,” lød det fra sengen.
Jeg tog den flaske vin, jeg havde haft med, op af kurven og stillede

den ved siden af Josefas seng. Med besvær løftede hun sig op og rakte
ud efter vinen og drak. Jeg kunne se, at hun havde problemer med at
synke.

“Åh, Antonia,” sagde hun, da hun havde sat flasken fra sig igen.
“Jeg har sådan nogle forfærdelige drømme! Om ild, der brænder os
alle op. Der er ild i mor, og hun skriger. Og far ler, mens han ser os
alle sammen brænde.”

“Det er bare sygdommen, der får dig til at drømme den slags. Der
er ingen fare, der er ingen ild.” Men det er der jo, tænkte jeg. Der er
ilden fra kopperne, som får Josefa til at brænde af feber og skaber
vanvid i hendes hjerne.

“Du skal have medicin, du skal blive rask.”
“Søstrene giver mig brandy og baldrian, men det hjælper ikke. Jeg

ved, de har opgivet mig.”
“Men det har jeg ikke. Jeg kommer tilbage, det lover jeg.”
“Nej. Bliv væk. Alle skal blive væk.”
Hendes stemme blev svagere. Hun var ved at falde i søvn. “Kære

Antonia …”
Tårerne trillede ned ad kinderne på mig, men jeg vidste, at jeg

ikke kunne blive. Jeg kunne ikke risikere, at nogen begyndte at un-
dre sig over, hvor jeg var. Ingen vidste, hvor jeg var gået hen, jeg
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havde ikke engang fortalt det til Karolina, som jeg deler soveværelse
med.

Så jeg forlod Josefa og gik op ad den mørke trappe og ud gennem
den gamle rideskole og tilbage gennem den fakkeloplyste buegang til
slottet.

Da doktor Van Swieten næste dag kom for at tale med min mor,
kejserinden, var jeg til stede. Min bror Josef, som er seksogtyve og lige
har begravet sin anden kone, var der også. Lige siden vores far døde,
har vores mor søgt Josefs hjælp til at regere sine mange lande. Når hun
dør en dag, er det Josef, der skal regere dem alle, så han har brug for
at lære det. Han har allerede den pondus, som mor siger, alle regenter
har brug for. Men jeg har hørt hende sige til grev Khevenhüller, at Jo-
sef endnu ikke besidder den medfølelse og interesse for folk, der skal
til, hvis han skal blive en god regent.

“Hvad med Josefa?” spurgte min mor lægen, idet han bukkede og
mumlede “Deres Kejserlige Højhed”.

“Det er kopper.”
Jeg så min mor blegne og Josef se væk. Kopper var en alvorlig syg-

dom. Ingen overlevede. Når der var kopper i Wien, blev vi børn altid
øjeblikkeligt sendt ud på landet, så vi ikke blev smittede. Tjenere med
kopper blev bortvist fra slottet og sendt så langt væk som overhovedet
muligt. Ingen vendte tilbage. Og nu var min søster Josefa også ved at
dø af sygdommen.

“Det er yderst forfærdeligt,” sagde lægen. “Jeg har set det ofte før.
Der er ingen idé i at prøve at redde liv, når sygdommen først er brudt
ud. Ærkehertuginden kan ikke reddes. Hun kan kun smitte andre.”

“Får hun al den nødvendige pleje?” hørte jeg min mor spørge.
“Selvfølgelig. De Barmhjertige Søstre besøger hende, og malkepi-

gerne.” Det var en kendt sag, at malkepigerne ikke blev ramt af kop-
per. Af en eller anden grund kunne de tage sig af de syge uden selv at
blive syge.

“Ingen må vide, hvor hun er,” dundrede Josef. “Ingen fra hoffet
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må nærme sig hende. Vi skal ikke have endnu et udbrud af koppefor-
skrækkelse ligesom sidste sommer.”

Hver gang der var et koppeudbrud, gik folk i panik. Folk prøvede
desperat at undgå sygdommen. Skrækslagne borgere blev trampet el-
ler mast ihjel, når de flygtede over hals og hoved.

Ingen var interesserede i, at koppeforskrækkelsen skulle ramme
slottet, hvor hundredvis af tjenestefolk og embedsmænd boede tæt
sammen og tjente kejserinden og vores familie.

“Det er forstået,” sagde doktor Van Swieten. “Ærkehertuginden op-
holder sig et sted, hvor ingen vil finde hende.”

Jeg var lige ved at sige noget på det tidspunkt, men det lykkedes mig
at holde mund. Jeg stod ved siden af min mor, og jeg hørte hendes
sorte silkeskørter knitre og blev klar over, at hun skælvede.

“Jeg kan ikke miste flere af mine børn,” sagde hun. “Først min kære
Karl, og så Johanna, der kun var elleve år, da hun døde, stakkels pige,
og nu min dejlige Josefa, så ung, der snart skulle giftes –”

“Du har stadig ti af os tilbage, maman.” Josefs stemme var skarp. Han
vidste, at selv om han var den ældste søn og vores mors tronarving, så
havde hun foretrukket Karl og elsket ham mere. “Ti børn er vel rige-
ligt.”

Jeg holder af min bror Josef, men han ved ikke, hvad det vil sige at
elske nogen. Da vores far døde for fire år siden, græd han ikke, men
fnøs foragteligt.

“Han var en døgenigt, omgivet af sit slappe slæng,” hørte jeg ham
sige. Han nægtede endda at lægge en krans på fars grav, men bød dog
mor armen under begravelsen.

Josef er seksogtyve og har været gift to gange, men han sørgede ikke
over nogen af sine koner, da de døde, og heller ikke over det stakkels
lille døde barn, hans første kone fødte ham. Jeg har svært ved at forstå
ham.

“Hvor langt har hun igen?” spurgte Josef doktor Van Swieten.
“Måske et par dage.”
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“Når hun dør, så sørg for at få fjernet liget hurtigst muligt. Der skal
ikke være nogen bekendtgørelse. Hun vil ikke blive savnet. En datter
fra eller til –”

“Så er det nok, Josef.” Min mor talte bestemt, men jeg kunne høre
rædslen i hendes stemme.

Men min bror fortsatte forbitret.
“Og jeg vil have liget brændt. Sammen med hendes tøj og ejendele.”
“Stop! Det, du påtænker, er ukristent. Det vil jeg aldrig tillade. Du

forløber dig.”
“Sådan noget pjat,” hørte jeg Josef mumle. “At tro, at alle de døde

en skønne dag vil sætte sig op i deres grave og vende tilbage til livet.
En præsteskrøne.”

“Vi retter os efter kirkens lære,” sagde min mor stille. “Vi er hver-
ken hedninge eller sekterere. Bortset fra det, så er Josefa stadig i live.
Og så længe, hun lever, er der håb. Jeg vil nu trække mig tilbage til mit
kapel for at bede for hende. Og jeg anbefaler, at du gør det samme.”

Til lægen sagde hun: “Jeg vil gerne have besked, hvis der er nogen
ændring i hendes tilstand.”

Og nu kunne jeg ikke tie stille længere.
“Åh, maman, hun er helt ukendelig, det er frygteligt. Du kan slet

ikke forestille dig det!” Tårerne trillede ned ad kinderne på mig.
Min mor så ned på mig med et alvorligt blik. Josef stirrede rasende

på mig. Doktor Van Swieten gispede.
“Forklar, hvad du mener, Antonia,” sagde mor roligt.
“Jeg har set hende. Hun er helt opsvulmet og sort og lilla, og hun

lugter rædselsfuldt. Og de har lagt hende i et mørkt rottehul under
den gamle rideskole, hvor der aldrig kommer nogen.” Jeg så op i min
mors øjne. “Hun er ved at dø, maman. Hun er ved at dø.”

I stedet for at trække mig ind mod sine sorte silkeskørter, som jeg
forventede, at hun ville gøre, trådte min mor flere skridt væk fra mig,
så jeg ikke længere kunne opfange hendes velkendte duft, en kombi-
nation af blæk og rosenvand.
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“Deres Kejserlige Højheder bør trække sig tilbage,” sagde doktor
Van Swieten til min mor og Josef, som begge lagde mere afstand til
mig. “Jeg vil tage mig af hende. Hun vil blive overvåget for tegn på
kopper.” Han gjorde tegn til en af de høje tjenere, der stod bagest i det
store rum og ventede på ordrer.

“Send straks bud efter min assistent. Og malkepigerne.”
Jeg blev ført hen til den gamle gardes kvarter, hvor jeg skulle blive,

overvåget af to landsbykvinder, den ene gammel, den anden ung, ind-
til de var sikre på, at jeg ikke blev syg ligesom min søster. Alt mit tøj
blev taget fra mig og brændt, og Sophie sendte noget nyt over. Da jeg
tog det på, faldt en lille besked ud. Den var fra min søster Karolina.

“Kæreste Antoinette,” skrev hun, “Så tappert af dig at besøge stak-
kels Josefa. Alle ved, hvad du gjorde. Vi må alle lade, som om vi mis-
billiger dig, men vi beundrer dig. Jeg håber ikke, at du bliver syg. Josef
er vred. Jeg elsker dig.”

3. juli 1769

Jeg har besluttet mig for ikke at vise denne bog til Fader Kunibert. Det
er mine optegnelser, min private dagbog, om mit liv. Kun min.

Der er sket mig så meget de sidste uger. Jeg blev nægtet adgang til
stakkels Josefa, som døde tre dage efter, at jeg havde besøgt hende. Jeg
prøver at lade være med at tænke på hende og hendes lidelser, men
jeg ved, at jeg aldrig vil glemme, synet af hende, som hun lå der, da jeg
fandt hende.

Fader Kunibert siger, at jeg skal tænke over min ulydighed og bede
om tilgivelse. Han siger, at jeg skal være taknemmelig over at være i
live. Men jeg føler mig ikke taknemmelig, kun fuld af sorg. Jeg fik ikke
lov til at være med til den korte begravelsesmesse for Josefa, fordi jeg
stadig blev overvåget af malkepigerne, som inspicerede mine hænder
og arme og ansigt for koppeblærer hver morgen og aften og mumlede
sammen, imens de rystede på hovederne ad mig.
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Jeg har tænkt på døden og på, at Josefa kun fik sytten år på jorden,
så kort et liv! Hvorfor er der nogen, der dør, og nogen, der lever? Jeg
er for overvældet af sorg til at skrive mere om det.

15. juli 1769

Doktor Van Swieten har endelig givet mig lov til at vende tilbage til de
værelser, jeg deler med Karolina. Jeg har ikke kopper.

28. juli 1769

Her til morgen vækkede Sophie mig tidligt og klædte mig på med eks-
tra omhu. Jeg spurgte hende hvorfor, men hun ville ikke fortælle det.
Jeg vidste, at det måtte være noget vigtigt, da jeg så hende komme ind
med min lyseblå silkebalkjole med en kant af sølvlamé og de lyserøde
satinrosetter på snørelivet.

Mit hår blev børstet og trukket væk fra ansigtet, og en sølvgrå paryk
lagt over det. Parykken var klædelig og fik mig til at se meget ældre
ud, syntes jeg, især da Sophie trak perler igennem den.

Jeg har altid fået at vide, at jeg ligner min far, som var meget flot.
Ligesom ham har jeg en bred pande og store øjne, der sidder langt fra
hinanden. Mine øjne er lyseblå som min mors, og hun kan godt lide,
at jeg er iklædt blåt, fordi det fremhæver deres farve.

Da Sophie klædte mig på, kunne jeg mærke på hende, at hun var
tilfreds med resultatet. Hun smilede for sig selv og nynnede, mens
hun arbejdede. Sophie har været min kammerpige, lige siden jeg var
syv år, og hun var femten, og hun kender mig bedre end nogen anden,
endda bedre end min mor og Karolina gør.

Da jeg var færdig, blev jeg ført ind i den store salon, hvor min mor
befandt sig. Der var adskillige mænd sammen med hende, og de stir-
rede alle sammen på mig, da jeg trådte ind i lokalet og gik hen ved
siden af min mor.
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“Kære Antonia, dette er prins Kaunitz, og dette er hertug de Choi-
seul.” Begge mænd bukkede for mig, og jeg nikkede som tak og mær-
kede den uvante tyngde fra parykken, idet jeg gjorde det.

Min danselærer monsieur Noverre trådte frem og gjorde tegn til
hoffets musikere om at spille. Han førte mig i polonæsen og dernæst
allemanden, imens herrerne så på med koncentrerede blikke. Min
harpe blev stillet frem, og jeg spillede en række enkle melodier – jeg
er ikke nogen dygtig harpenist – og jeg sang en arie af herr Gluck, som
lærte mig at spille clavichord, da jeg var yngre.

Bakker med kaffe og kager blev bragt ind, og jeg sad sammen med
min mor og prinsen og hertugen og talte om lidt af hvert. Jeg følte
mig lidt fjollet i min balkjole, men vi talte sammen i en behagelig halv
time, og jeg gjorde mit bedste for at besvare de spørgsmål, der blev stil-
let mig, spørgsmål om alt fra min religiøse uddannelse til min viden
om geografi og historie til mine tanker i forbindelse med ægteskab.

“De håber vel at blive gift en dag,” sagde prins Kaunitz venligt. “Og
hvad er Deres tanker om den perfekte hustru?”

“En, som elsker sin mand inderligt, som min mor elskede min far.”
“Og som giver ham sønner,” tilføjede hertug de Choiseul.
“Ja, naturligvis. Og døtre, om Herren vil.”
“Så sandelig. Også døtre.”
“Mener De, ærkehertuginde, at en kvinde bør adlyde sin mand i

alle anliggender?”
Jeg tænkte mig om et øjeblik. “Jeg håber, at min mand og jeg sam-

men vil beslutte, hvad der bedst, når vi er blevet gift, og agere som én
person.”

De to mænd så på hinanden, og jeg syntes, at jeg kunne se et svagt
glimt af morskab i deres ansigter.

“Tak, ærkehertuginde Antonia, for Deres oprigtighed og venlig-
hed.”

Min mor og mændene rejste sig og gik gennem det enorme rum i
dyb samtale.
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“Fysisk er hun helt perfekt,” sagde hertugen. “Hendes uddannelse
har dog været utilstrækkelig, men hun kan indhente det. Meget indta-
gende.”

“Og et godt hjerte, et meget godt hjerte,” hørte jeg min mor tilføje.
De gav sig god tid til at gå rundt og tale, prins Kaunitz gestikule-

rende, hertugen mere afmålt, mere beregnende i sine bevægelser og sit
tonefald.

“Det her er den alliance, vi har håbet på,” hørte jeg min mor sige.
“Unionen mellem Habsburg og Bourbon vil sikre vores fremtid, læn-
ge efter at jeg er væk.”

“Østrig er ikke vores fjende,” sagde hertugen. “Det er Storbritan-
nien. Vi må ruste os mod Storbritannien.”

“Og vi må ruste os mod Prøjsen,” indvendte prins Kaunitz. “Inte-
resserne i både Østrig og Frankrig vil være tjent med dette ægteskab.
Og jo før, det bliver indgået, jo bedre.”

1. august 1769

Jeg skal giftes med le dauphin, kronprins Ludvig, arving til Frankrigs
trone.

Hertug de Choiseul har givet mig et portræt af ham. Han er grim,
men hertugen forsikrer mig for, at han er meget venlig og dannet –
om end en smule genert.

5. august 1769

Jeg kan ikke tænke på andet end, at jeg skal til Frankrig, og Karolina
og jeg taler og taler om vores fremtid. Hun er trolovet med Ferdinand
af Neapel – den prins, Josefa skulle giftes med – og stakkes Josefas
brudeudstyr må sys om, så Karolina kan passe det, for hun er meget
kraftigere.

Vi lover at skrive til hinanden ofte, når vi er blevet gift, men hvor
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ofte får vi hinanden at se, når jeg først er i Frankrig, og hun er i Nea-
pel?

Vi er begge meget nysgerrige efter at vide, hvordan det bliver at
sove med vores ægtemænd. Vi ved meget lidt, men vi ved, at det har
noget med at få børn at gøre, og med hvad fader Kunibert kalder for
utugtens dårligdomme.

“Hvad er utugt?” spurte jeg en dag fader Kunibert om.
“Skændig kødelighed. Syndig forening mellem to personer, som

ikke er gift – eller som er gift med andre.”
“Men hvad er det helt præcist?”
“Spørg din mor,” sagde han kort for hovedet. “Efter fjorten børn er

hun ekspert.”
Men min mor talte i meget uklare vendinger om emnet, da jeg

spurgte hende, og hun beskrev en hustrus kærlige forpligtelse til at
glæde sin mand, hvad end han bad hende om.

“Hvad vil han bede mig om?”
“Det er mellem dig og Ludvig.”
Det hjalp ikke. Jeg prøvede at spørge Sophie, men hun rystede bare

på hovedet og sagde: “Det finder du ud af.”
Til sidst besluttede jeg mig for at spørge tjenestefolkene. En dag, da

jeg var kommet hjem efter en ridetur på Lysander og stod i stalden og
så hesten blive striglet, henvendte jeg mig til Eric.

Eric er atten eller nitten, tætbygget og med mørkt hår og mørkeblå
øjne. Jeg kan godt lide ham og føler mig tryg, når jeg er sammen med
ham. Engang da Lysander var stukket af med mig, kom Eric efter os
og stoppede den løbske hest, og det har jeg altid været ham taknem-
melig for. Det var også ham, der fortalte mig, hvor jeg kunne finde
Josefa, hvilket jeg aldrig har betroet nogen – hverken min mor eller
fader Kunibert, da jeg skriftede for ham, og heller ikke Josef, da han
opsøgte mig og forlangte at få at vide, hvordan jeg havde opdaget,
hvor vores stakkels syge søster befandt sig.

Så jeg sagde til Eric, mens han striglede Lysander, at jeg snart skulle
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giftes, og ingen ville fortælle mig, hvad jeg kunne forvente, og om han
ville fortælle mig det?

Eric stoppede med at strigle hesten og lod børsten hvile ind mod
Lysanders stærke, brune bagparti. Uden at møde mit blik sagde han:
“Det er ikke mig, der skal fortælle Dem det, Deres Højhed.”

“Men du har altid besvaret mine spørgsmål førhen. Jeg stoler på
dig.”

Han dirrede og lod børsten falde ned i strøelsen. Hurtigt, før jeg
kunne nå at registrere, hvad der skete, rakte han ud efter mig og kys-
sede mig.

Jeg eksploderede indvendig. Jeg kunne hverken tænke, trække vej-
ret, eller reagere. Det var det dejligste, jeg havde oplevet i hele mit liv.

Han slap mig. “Sådan,” sagde han forpustet, “det er, hvad De kan
forvente. Dette og mere. Og hvis De fortæller nogen om det her” –
han bøjede sig ned og samlede børsten op og fortsatte med at strigle
Lysander –”bliver jeg afskediget – eller skudt af vagterne.”

“Jeg siger ikke noget.” Jeg smilede. Jeg havde lyst til, at han skulle
kysse mig igen.

10. august 1769

Eric skal ledsage mig til Frankrig sammen med Sophie og min vaske-
pige og min nye lærer, abbé Vermond, som er ved at lære mig at tale
rigtigt fransk i stedet for det hoffransk, vi taler her i Wien. Han siger,
at vi alle sammen har en kraftig tysk accent.

Hvem der ellers rejser med mig, finder jeg ikke ud af før om nogle
måneder. Mor siger, at jeg forventes at lægge hele mit gamle liv bag
mig, når jeg kommer til Frankrig. Jeg skal forvandle mig til en fransk
kvinde, så min mands undersåtter vil finde mig acceptabel som deres
dronning.

“Du skal blive så fransk som overhovedet muligt,” har maman sagt
til mig, “men i dit hjerte og i dit blod vil du altid være en habsburger.



24

Ved dit ægteskab vil du redde Østrig. Så længe Habsburg og Bourbon
er allierede via ægteskab, vil uhyret Frederick af Prøjsen kunne hol-
des i skak. Han kan ikke true os, når vi bliver støttet af franskmæn-
dene.”

Abbé Vermond gør, hvad han kan, for at få mig til at forstå disse
betydningsfulde anliggender, men jeg må indrømme, at jeg er langt
mere interesseret i den franske mode.

Hver uge får jeg en halv snes dukker tilsendt fra Paris, iklædt den
kommende forårsmode. Det er meningen, at jeg skal vælge mit brude-
udstyr blandt disse.

Karolina er meget misundelig. Hendes brudeudstyr kommer ikke
til at fylde mere end ti kufferter, mens mit nemt vil fylde hundrede,
siger maman. Jeg har stillet dukkerne op under vinduerne i vores so-
vegemak, og hver dag, når jeg har været til messe og har fået undervis-
ning af abbé Vermond, går jeg frem og tilbage foran den lange række
af dukker og forestiller mig, at de er hofdamer, der bukker for mig.

7. september 1769

For et par dage siden ankom vi her til Greifelsbrunn, en af vores
jagtboliger. Min bror Josef er en fremragende jæger, og min mor føl-
ger med i jagten fra sin vogn. Hver aften bliver de dyr, der er blevet
skudt samme dag, lagt ud på græsset, så alle kan se dem. Kronhjorte,
vildsvin og urokse og deres gevirer og stødtænder blinker i skæret fra
faklerne.

Jeg går lange ture sammen med Karolina. I skoven er luften kølig
og frisk, og bladene på de store træer er allerede ved at blive gyldne og
røde.

Jeg er blevet højere. Sophie har målt mig. Jeg har taget på i vægt, og
skrædderne i Paris, som syr mit brudeudstyr, har fået besked på, at de
skal gøre snørelivene på mine kjoler bredere og længere.

Jeg vokser, men General Krottendorf er stadig ikke kommet (Gene-
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ral Krottendorf er det navn, vi bruger om den kvindelige menstrua-
tionscyklus i min familie). Dette bekymrer min mor, fordi jeg ikke
kan blive gift, før jeg er klar til at få børn, og jeg skal allerede rejse til
Frankrig om syv måneder. Karolina fik sit første besøg fra generalen,
da hun var fjorten. Josefa var femten.

Jeg håber, at al den motion, jeg får her på Greifelsbrunn, gør gavn
og får mig til at blive hurtigere voksen. Jeg rider sammen med min
mor eller Karolina og føler mig helt oplivet bagefter. Jeg opholder mig
i staldene i håb om at få et glimt af Eric. Jeg har ikke fortalt nogen, at
han kyssede mig, men jeg tænker ofte på det. Jeg vil gerne være alene
med ham, så han kan kysse mig igen.

Jeg ved, at fader Kunibert ikke ville bifalde det, især ikke nu, hvor
jeg er trolovet med prins Ludvig. Men jeg kan ikke lade være. Mine
følelser er stærke.

10. september 1769

Vi er stadig her på Greifelsbrunn, det er en varm efterårsaften, og
udenfor falder en let regn. Jeg er alene, Karolina er syg, og maman
har sendt hende tilbage til Schönbrunn her til morgen, for at hun kan
blive undersøgt af doktor Van Swieten.

I dag har jeg været ude og ride sammen med Eric. Jeg skulle til at
ride alene ud, nu hvor Karolina er væk, og de andre var taget på jagt,
men staldmesteren stoppede mig og sagde, at skoven kunne være far-
lig, og at jeg skulle have en ledsager med. Han beordrede Eric til at
ride med mig.

Mit hjerte bankede, men jeg prøvede at lade være med at se for glad
ud, da Eric trak sin hest frem, og vi red af sted.

Jeg udfordrede ham til at ride om kap og vandt – han lod mig vinde
med vilje, tænker jeg. Vi red gennem tæt skov og kom til bredden af
en stille, grøn sø. Jeg havde aldrig før redet så langt væk fra jagtboli-
gen og kendte derfor ikke denne sø.
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Eric steg af og løftede dernæst mig ned fra Lysanders ryg. Følelsen
af hans stærke, varme hænder gjorde mig nærmest ør af lykke.

Vi gik med hestene langs med søens bred. Det var et fredfyldt sted,
med det mørke, klare vand og de gule blade på ahorntræerne på den
anden side af søen. Himlen var overskyet, og snart begyndte regndrå-
berne at ramme vandet.

“Kom, lad os gå i læ her,” sagde Eric og førte mig ind i noget bu-
skads. Regnen tog til, og min nederdel blev mudret. Mine sko var
allerede næsten ødelagt.

Et klippefremspring førte ind i en halvmørk hule, og jeg trak Eric
indenfor. Der var helt stille bortset fra lyden af regnen. Jeg så på ham,
ønskede at han skulle kysse mig, og spekulerede på, om jeg havde mo-
det til at kysse ham.

“Deres Højhed,” sagde han blidt, “jeg længes sådan efter Dem. Men
jeg må ikke – vi må ikke.”

“Bare denne ene gang,” sagde jeg til ham. “Og så aldrig mere.”
Jeg satte mig på det bløde mos og trak ham ned ved siden af mig.

Så kyssede han mig igen og igen, og jeg tænkte: Jeg dør, jeg kan ikke
rumme denne ophidselse, denne fryd. Vi kyssede og kyssede, men
ikke andet end det. Der var ikke noget af det, fader Kunibert ville
have kaldt utugt.

Eric var meget blid, og han betroede mig, at han havde elsket mig
længe. Han sagde, at jeg var smuk og sød, og at han ikke var værdig
til at passe min hest, og endnu mindre til at være min elsker. Han
betroede mig, at han mødtes med piger fra slottet, kammerpiger og
køkkenpiger fra tid til anden og gik i seng med dem, og at han engang
var gået i seng med en ældre, gift kvinde, som var en af min mors
hofdamer.

“Hvem af dem?” spurgte jeg, men det ville han ikke sige.
“Deres Højhed,” sagde han til sidst, idet han rejste sig og hjalp mig

op at stå, “De er alt for ung og alt for højbåren til at blive involveret
med en tjener. De må gemme Deres begær til Deres ægtemand.”
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Og da må jeg tilstå, at jeg kom til at græde, for jeg huskede det por-
træt, jeg havde fået tilsendt af prins Ludvig.

“Men han er grim!” udbrød jeg. “Han ligner en gris!”
Eric lo. “Gris eller ej, han bliver en stor konge.”
“Men det betyder intet for mig.” Jeg vidste, idet jeg sagde ordene, at

det ikke var helt sandt.
“Det betyder en hel del for Deres familie.”
Jeg ville ikke have, at denne smukke, fortryllende eftermiddag skul-

le ende. Vi red langsomt tilbage til jagtboligen, og da vi til sidst nåede
frem til staldene, hjalp Eric mig med at sidde af med sin sædvanlige
nænsomhed. Han tog min hånd og kyssede den.

“Deres Højhed,” sagde han og bukkede og trak hestene i retning af
staldene.

Jeg begav mig hen mod jagtboligen, vel vidende at mine skørter
var våde og mudderplettede, og at mit hår, som Sophie havde sat i en
enkel frisure samme morgen, var i uorden.

Så snart, Sophie så mig, fik hun et vidende blik i øjnene, men hun
sagde ingenting. Hun hjalp mig bare ud af mit våde tøj og gav tjeneste-
pigen besked på at hente varmt vand til mit bad.

Jeg er stadig hyllet i en varm puppe af lykkefølelse. Jeg spekulerer
på, om Eric tænker på mig. Det er jeg overbevist om, at han gør.

Dengang Josefa døde, tænkte jeg, at det var så sørgeligt, at hun
skulle dø, før hun nåede at opleve kærlighed. Nu går det op for mig, at
hvis jeg dør i morgen, vil jeg ikke være som min søster. Jeg har kendt
kærligheden, jeg kender den, og intet andet betyder noget.

11. oktober 1769

Der skal være bal her ved hoffet for at fejre min forlovelse. Jeg bliver
centrum for alles opmærksomhed. Det er en slags generalprøve til de
baller og hofceremonier, jeg skal deltage i, når jeg kommer til Frank-
rig.
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Maman siger, at jeg må vænne mig til at blive stirret på og bedømt,
især af franskmændene, som mener, at de er bedre end alle andre.

Sandheden er, at jeg godt kan lide at blive betragtet og beundret,
jeg har overhovedet ikke noget imod det. Jeg elsker baller og fester, at
blive klædt fint på og høre orkestret spille, og jeg elsker at danse. Det
er sikkert syndigt at tænke sådan, men sandheden er, at jeg ved, at jeg
er meget køn, og at jeg bliver kønnere og kønnere, for hver dag der
går. Jeg er den smukkeste af alle mine søstre, det har alle ment i årevis.

Jeg overstråler endnu ikke de yndigste af damerne i min mors hof,
men om et par år, forestiller jeg mig, vil jeg være dem en værdig rival.
Hertug de Choiseul siger, at kvinderne ved det franske hof er langt smuk-
kere og mere sofistikerede og stilfulde end dem i Wien. Vi får se.

Alle omtaler mig nu som “la dauphine”, og jeg bærer den ring, min
forlovede har sendt til mig. Samtidig sendte han endnu et portræt af
sig selv – til at have om halsen. Jeg bryder mig ikke om at blive mindet
om hans udseende.

1. november 1769

Mit bal var meget vellykket. Bagefter var jeg så udkørt, at jeg sov næ-
sten hele den følgende dag.

Den kjole, som jeg havde på, var af lysegrøn silke med rækker af flø-
defarvede blonder. Den var blevet sendt fra Paris og blev beundret af
alle. Snørelivet var stivet med fiskeben og fik min talje til at se endnu
smallere ud, end den egentlig er.

Prins Kaunitz dansede med mig.
“Madame la dauphine, De gør Det Habsburgske Hus stor ære,” sag-

de han og bøjede sig ned for at kysse min hånd. “De er blevet en meget
selskabsvant og yndefuld ung dame.”

“Prægtig, meget prægtig,” hørte jeg hertug de Choiseul mumle, da
han kom hen for at vise mig sin respekt. “Men De må sørge for at gå
med den anordning, som tandlægen har lavet til Dem, hver dag.” En
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tandlæge fra Versailles har arbejdet på mine tænder, og han er meget
hårdhændet og grusom. Jeg bryder mig ikke om ham og bander ad
ham på tysk, hvilket han ikke forstår.

Mit udseende og min opførsel ved ballet glædede maman, som smi-
lede anerkendende. Da Josef kom hen for at danse med mig, havde
han et skævt, tilfreds smil i sit ellers så ofte tvære ansigt.

“Jeg saluterer dig, søster,” sagde han, da han førte mig i polonæsen.
“Jeg havde ikke troet, at du var i stand til at føre dig med så stor vær-
dighed.”

Der var så mange mennesker med til mit bal, at det var umuligt
for mig at hilse på dem alle, men jeg talte med så mange af dem,
som jeg kunne, og tog imod deres komplimenter og gode ønsker for
fremtiden. Jeg bar den ring, som le dauphin har sendt mig, og den var
genstand for stor opmærksomhed.

Jeg ville ønske, at Eric kunne have været med til ballet, klædt i en
fin uniform – som en kaptajn fra dragonregimentet. Han ville have
overstrålet selv de smukkeste af polakkerne. Hvor ville jeg dog have
nydt at danse med ham!

5. november 1769

Karolina skal rejse. Slotsgården er fuld af kareter og vogne, der pakkes
med hendes kufferter og kister.

Vi omfavner hinanden og græder, og jeg fortæller hende, at jeg altid
vil tænke på hende og skrive så ofte, jeg kan.

“Åh, Antonia, jeg er så bange! Tænk, hvis han ikke bryder sig om
mig og kasserer mig?”

Det lignede ikke Karolina at vise svaghed. Jeg havde ondt af hende.
“Han kan ikke kassere dig, du er ærkehertuginde Karolina af

Østrig. Din byrd er højere end hans.”
“Men han synes måske ikke, at jeg er indtagende nok. Måske – fra-

støder jeg ham.”
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Jeg anede ikke, hvad jeg skulle svare på dette. Karolina og jeg ved
begge to, at hun er lav og ret rund, med træk, som ikke kan kaldes
andet end ordinære.

“Hvis han har det mindste omløb i hovedet, vil han værdsætte dig
for din klogskab og stærke vilje. I vil få sunde børn sammen.”

Hun blegnede. “Det håber jeg.”
Jeg fik lov til at køre med i den karet, der eskorterede Karolina, et

par kilometer hen ad den vej, der førte mod syd i retning af de bjerge,
der delte Habsburg-besiddelserne fra Piedmont. Da vi nåede det sted,
hvor familiens karet skulle vende om, steg jeg ud og gik hen for at
omfavne Karolina en sidste gang.

“Hold modet oppe, kæreste søster. Skriv lange breve til mig. Fortæl
mig alting.”

Hun klamrede sig til mig og tvang så sig selv til at stige ind i kareten
igen. Vi blev stående og vinkede, mens hestene satte i gang og førte
hende væk fra os.

Jeg vil spændt afvente det første brev fra hende.

19. november 1769

Med mors og Sophies hjælp har jeg omsider fået bestilt mit brude-
udstyr. Jeg får syvogfyrre balkjoler af silke og perlebroderet brokade
og et tilsvarende antal eftermiddagskjoler. Derudover er der ved at
blive syet tyve hofkjoler, og der bliver lavet nogle flere til mig, når
jeg ankommer til mit nye hjem. Fransk mode ændrer sig så hurtigt,
at der er fare for, at alt mit brudeudstyr allerede er helt umoderne
til foråret.

Den grusomme franske tandlæge, som taler uophørligt, mens han
øver vold mod mig, siger, at hver sæson i Versailles har sine bestemte
farver, så hvis mine kjoler er i de forkerte farver, vil jeg virke, som om
jeg ikke har stil.

“Det er la dauphine, der skal skabe moden, ikke efterligne den!”
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sagde jeg til ham med lidt besvær, eftersom han havde fingrene inde i
min mund, mens jeg talte.

“Sådan taler en fransk kvinde!” svarede han energisk og muntert.
“Måske er der alligevel håb for Dem, lille ærkehertuginde.”

14. januar 1770

General Krottendorf er kommet. Nu kan jeg blive gift. Le dauphin
har sendt mig en gave. Jeg åbnede den i enrum, fordi jeg tænkte, at
det kunne være et symbol på hans kærlighed. Det var en æske af guld-
filigran med tørrede svampe i.

20. februar 1770

Stakkels Karolina har det elendigt. Hun har skrevet et langt brev til
mig, fuld af hjemve, om hvor meget hun savner mig og hele familien.

Hun skriver, at Ferdinand er kold over for hende, og at hendes nye
familie hader hende og mener, at hun er hoven og overlegen. Hun har
ingen at tale tysk med, ikke engang en præst. Hele hoffet har opgivet
hende, fordi hun ikke er gravid endnu. Hun antyder det nærmest
kun, hun frygter sikkert, at hendes breve bliver læst af spioner. Allige-
vel fremgår det tydeligt ud fra det, hun skriver, at hendes bryllupsnat
var grufuld, og at hun er mindst lige så ked af at være gift som af at
være væk fra Wien.

I det mindste er Neapel-bugten smuk, skriver hun, solen skinner, og
der er varmt hele vinteren. Det er ikke det værste sted at være ulykkelig.

25. februar 1770

Jeg har omsider fundet ud af, hvad der sker mellem ægtemand og hu-
stru, når de er i seng sammen.
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Min bror Josef opsøgte mig og sagde, at han havde hørt, at jeg
havde spurgt tjenestefolkene om, hvad jeg skulle forvente på min bryl-
lupsnat.

“Det er ikke passende at spørge tjenestefolk om den slags,” sagde
han. “Når det handler om kønslivet, må du kun tale med din mand
eller din familie, din læge, eller din præst.”

“Men præster ved ingenting om kønslivet. Det er forbudt for dem.”
“Gid det var sandt,” sagde Josef dystert og hævede misbilligende

øjenbrynene. “Men lad os holde os til emnet. Nu skal jeg fortælle
dig, hvad du har brug for at vide. Det hele handler om sværdet og
skeden.”

Han tog fat om det detaljerede guldhåndtag på det ceremonielle
sværd, han bar ved hoften, og trak det langsomt ud af den tynde læ-
derskede, det sad i.

“Kan du se, hvor perfekt sværdet passer ind i sin skede, hvor nemt
det kan stikkes ind og trækkes ud?” Han illustrerede denne pointe
ved at tage sværdet helt ud og dernæst stikke det ind igen, flere gange.

“Godt, mænd og kvinder er skabt på helt samme måde. Mænd har
sværd, og kvinder har skeder. De passer perfekt sammen – for det
meste i hvert fald. Den allerførste gang, sværdet bliver stukket i ske-
den, er der en lille forhindring, og der kommer lidt blod. Men det går
hurtigt over, og derefter er der ingen problemer.”

Han smilede tilfreds over, hvor kløgtigt og kortfattet han formåede
at forklare kønslivets mysterier.

“Nå ja, og hele oplevelsen kan være ret tilfredsstillende,” tilføjede
han. “Og så bliver der lavet børn.”

“Hvis det hele går så nemt, hvorfor er Karolina da så ulykkelig?” Jeg
viste Josef brevet fra vores søster. Han læste det og trak på skuldrene.

“Du må huske på, Antonia, at Karolina er grim og ikke et særlig
indtagende menneske. Ferdinand føler sig uden tvivl frastødt af hen-
de. Jeg var bange for, at dette ville ske, da vi arrangerede ægteskabet.
Josefa ville være faldet meget mere i hans smag – i enhver mands
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smag. Når en mand føler sig frastødt af sin kone, er hans sværd ikke
stærkt og fast, men slapt og svagt. Det kan ikke stikkes i skeden.”

“Og tror du, at prins Ludvig vil kunne lide mig?”
“Det er jeg ikke i tvivl om, at han vil. Det ville enhver mand kunne.”
Jeg spurgte min bror om den guldæske, prins Ludvig har sendt mig,

med det gådefulde indhold af tørrede svampe.
“Måske er det et afrodisiakum,” sagde han nærmest henvendt til sig

selv.
“Hvad er det?”
“Det er lige meget. Du kan spørge prinsen, når du ser ham. Det

varer ikke så længe nu.”

5. marts 1770

Gåseklatter. Det er farven på min nye kjole til den velkomstmiddag,
som vi giver franskmændene fra Versailles.

Det er sidste skrig fra det franske hof, har jeg fået at vide, at gå med
kjoler i samme farve som dyrs efterladenskaber. Tænk bare! En af sid-
ste sæsons farver var Mast Tudse.

14. marts 1770

Hele Wien er pyntet med fakler og kulørte olielamper. Vinduerne
funkler i stearinlysenes skær, og om aftenen er der fyrværkeri, musik
og dans. Hele døgnet rundt er der stor travlhed i slottets køkkener,
hvor der bliver bagt, stegt og kogt og fremstillet kager. Kyllinger, lam,
grise og gæs drejer på spyd over høje ildsteder, og luften emmer af den
fyldige duft af kødretter.

Der afholdes banketter næsten hver aften, og i løbet af dagen bliver
jeg ført ind til dommere og notarer for at underskrive de dokumenter,
der forvandler mig fra at være min mors ejendom til at tilhøre min
kommende mands farfar, den franske kong Ludvig 15.
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For et halvt år siden kendte jeg knap nok navnet på den franske
konge. I dag kan jeg, takket være mine studier med abbé Vermond,
recitere kongerækken fra Ludvig 15. og tre hundrede år tilbage i ti-
den, samt nævne de betydningsfulde begivenheder i hans forfædres
regeringsperioder.

Jeg kender navnene på de fleste franske provinser og kan udpege
dem på det kort over Frankrig, som hænger på væggen ved siden af
min seng. Jeg kan fortælle historien om Jeanne d’Arc, om Ludvig den
Hellige, og den kyniske Henrik 4. af Frankrig, som sagde: “Paris er vel
en messe værd,” og som blev katolik, selvom han egentlig var prote-
stant. Jeg ved, at Seinen løber gennem Paris, og at den store katedral
midt i byen hedder Notre Dame, Vor Frue.

Snart får jeg det hele at se med mine egne øjne.

21. marts 1770

Eric har givet mig en gave, en lille hund. Jeg kalder hende for Mufti.
Hun er så lille, at hun kan være indeni mit ærme.

1. april 1770

Mit bryllup blev afholdt her til aften. I stedet for en gom havde jeg
min bror Ferdinand stående ved siden af mig i kirken, der var oplyst af
levende lys, og han reciterede det løfte, som prins Ludvig vil fremsige,
når jeg ankommer til Frankrig.

Hele hoffet var til stede ved ceremonien, som var meget smuk og
højtidelig. Mor førte mig op ad kirkegulvet. Hun haltede på det dår-
lige ben, som har pint hende siden jul, men var alligevel glad. Jeg
havde en bedårende sølvkjole på og bar et langt kniplingsslør, som en
af prins Ludvigs tanter har sendt hertil. Det skulle have været hendes
brudeslør, men hun blev aldrig gift. Jeg ved ikke hvorfor.

Mor siger, at jeg kan tage Lysander og Mufti med mig til Frankrig.



35

6. april 1770

Jeg havde et sørgmodigt møde med min mor i eftermiddags. Hun
havde tilkaldt mig, for at jeg skulle tale med hende om mit nye liv i
Frankrig.

Hun rejste sig smilende fra sit skrivebord og kyssede mig, da jeg
trådte ind i hendes kontor. Som sædvanligt lå der stakke af papirer
på hendes skrivebord. Hendes gamle gule kat lå og sov mellem to af
stakkene, på et blødt uldtæppe, som hun har lagt der til den.

Jeg blev pludselig overvældet af tristhed og kunne ikke lade være
med at græde. Jeg omfavnede mor og indsnusede hendes duft af rosen-
vand.

“Åh, maman, jeg kan ikke bære at forlade dig! Jeg kommer til at
savne dig sådan. Nu ved jeg, hvordan Karolina havde det, da hun rej-
ste, hvorfor hun græd sig i søvn nat efter nat.”

Mor førte mig hen til den brede, buede karnap, og vi sad sammen
og så ud på haven. De første roser var lige begyndt at springe ud, røde
og lyserøde og gule, og frugttræerne stod næsten i fuldt flor.

“Jeg ved godt, hvordan du har det, Antonia,” sagde mor til sidst.
“Da jeg giftede mig, måtte jeg lade meget af det, der var velkendt og
trygt, bag mig. Det var et skridt ind i det uvisse.”

Hun rakte ud efter min hånd og beholdt den i sit skød, mens hun
talte, idet hun af og til klappede den åndsfraværende. Det lignede
hende ikke at gøre sådan, og jeg vidste, at det var, fordi hun tillod sig
selv at vise mig, hvor højt hun elskede mig. Det var kun, fordi jeg skul-
le rejse, at hun bøjede reglerne, det var jeg sikker på. Almindeligvis
var hun respektindgydende og tilbageholdende med at vise følelser.

“Du må huske de her tre ting, mit kære barn. Gå regelmæssigt til
messe, gør altid som franskmændene gør, lige meget hvor mærkelige
deres vaner må forekomme dig, og træf ingen beslutninger uden først
at søge råd.”

“Hos hvem, maman? Prins Ludvig?”
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Hendes mundvige vendte nedad, og et øjeblik fik hun et ængsteligt
udtryk i øjnene.

“Prinsen er stadig ung, ligesom du er. Han er endnu ikke – mod-
net. Spørg hertug de Choiseul, eller grev Mercy, eller en af østrigerne.
Kaunitz vil give dig nogle navne på dem, han stoler på ved det franske
hof, før du rejser. Åh, og pas på med, hvem du betror dig til blandt
tjenestefolkene. Mange af dem er betalte meddelere.”

“Jeg betror mig kun til Sophie.”
Mor sukkede og klappede min hånd.
“Du skal nok overvinde alle de forhindringer, du møder på din vej,

Antonia. Du har et godt hjerte og et mod som en stolt habsburger.
Glem aldrig, hvem du er og hvis blod, der løber i dine årer. Vær stolt.
Og prøv, for alles skyld, at træde varsomt.”

“Det skal jeg nok, maman. Det lover jeg.”
Da jeg forlod mor, gik jeg mig en tur for at kaste et sidste blik på

alt det, jeg holder så meget af. Jeg gik ud på marken bag mejeriet og
indsnusede duften af fed, leret jord. Jeg besøgte den gamle rideskole
og bad en bøn for Josefas sjæl, idet jeg forgæves forsøgte at fortrænge
synet af hende, da hun lå og led på sit dødsleje. Jeg kiggede under
tagudhængene efter stærenes reder og hørte fugleungernes spæde pip-
pen. Jeg blev meget ked af det, da jeg indså, at jeg ikke ville være her
og se dem vokse og flyve fra reden, som jeg altid har fulgt med i før i
tiden.

Nu er det mig, der flyver fra reden.


