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VENUS ”Att inte kunna förställa sig är att inte kunna leva”  

Den 15 mars 2014 är det premiär för föreställningen Venus på Orionteatern, i regi av Lars 

Rudolfsson. Venus berättar två sagolika historier från 1761 när Gustav III var ung och 

planeten Venus passerade mellan jorden och solen. Uppsättningen är ett allkonstverk med 

hästar och dresserade hundar, med dans och akrobatiska sensationer. 

Länk: http://www.orionteatern.se/pa-scen/venus/ 

Ur programbladet: 

Förord 

När jag för ett år sedan letade idéer till föreställningen Venus, googlade jag på olika laddade 

ord såsom flykt, förrymd, förföljd. En av träffarna var en artikel, författad av Jonas Liliequist, 

professor vid Umeå universitet. 

Plötsligt befann jag mig i en märklig och fantasieggande berättelse om den tjugoåriga Anna 

Ekelöf som på 1700-talet gäckade de svenska myndigheterna med sin överdådiga förmåga 

att fabulera och spela olika roller. 

Underrubriken till artikeln var ett känt citat som härstammar från Drottning Kristina: ”Att 

inte kunna förställa sig är att inte kunna leva”. 

Så talar en skådespelare som tar sin konst på allvar. 

 Välkomna till Orionteatern! 

 Lars Rudolfsson 

Teaterchef 

 

Historien om Anna Ekelöfs vistelse vid norska gränsen bygger på ett omfattande 

rättsmaterial som har analyserats och återberättats av historikern Jonas Liliequist i artikeln 

"'Att inte kunna förställa sig är att inte kunna leva' - om personlighet, identitet och kön i 

1600- och 1700-talens Sverige" i Tom Eriksson & Agneta, Guillemot (red) Individ och struktur 

i historisk belysning. Festskrift till Sune Åkerman (Umeå 1997). 

 

 
Anna Eleonora Ekelöf 
 
Äventyrare, överlevnadskonstnär och en enastående improvisatör – så skulle man kunna 
beskriva den person som uppenbarade sig vid den svensk-norska gränsen en dag i mars 1765 
under namnet Anna Eleonora Ekelöf. Med talets gåva och en mycket begränsad rekvisita 
förmådde denna person under ett par månaders tid skaffa sig uppehälle i de svenska och 
norska gränsbyarna under sken av att vara först en mamsell, sedan en greve och officer och 
till sist Sveriges kronprins ”Gustavus”. Det sistnämnda blev till sist det som fällde henne. När 
de dansk-norska myndigheterna nåddes av ryktet att en person som utgav sig för att vara 

http://www.orionteatern.se/pa-scen/venus/


den svenske kronprinsen vistades på den norska sidan gränsen hämtades hon och fördes till 
förhör i Christiania. Där avslöjades att den person som utgivit sig för greve och kronprins i 
själva verket var en ung kvinna. Tydligen fick hon genast återvända till gränsbygden där hon 
vistades en tid, fortfarande klädd i manskläder. Men ryktet om vad som hänt i Christiania 
spreds och snart lurades hon i en fälla och kunde gripas av de svenska myndigheterna. 
 
Att kvinnor kunde ge sig ut för att vara män var inte alldeles ovanligt under denna tid. Inte 
heller att personer tillfälligt kunde förklä sig och uppträda under en annan social identitet. 
Vad som gjorde Anna Eleonora speciell även i sin samtid var att hon gjort detta till sin 
livsstrategi. Uppträdet vid gränsen i Jösse härad var bara ett i en rad av episoder som 
rullades upp under rättegången. Att försöka komma denna person in på livet är som att skala 
en lök - under den ena identiteten döljer sig genast en ny i en aldrig sinande ström av 
detaljerade berättelser på gränsen mellan det fantastiska och det trovärdiga. Protokollen ger 
ett brottstycke av en personlighet som ständigt tycks ha gestaltat sig i nya roller, identiteter 
och livs historier. Till förhörsprotokollet finns till sist bifogat en attest från en vaktmästare 
Emanuel Bergman i Borås som under en tidigare rättegång visste att berätta att denna 
kvinnsperson som då var satt under bevakning på Halmstads slott, egentligen var den så 
kallade ”Passannicka” från Borås som undergått kroppsstraff för grova brott och förvisats 
från orten. Närmare än så kommer man antagligen inte sanningen om Anna Eleonora Ekelöf. 
 
Anna var utan tvekan en stor begåvning och mästare i improvisation. Rätten kunde inte 
annat än häpna över hennes förmåga att hela tiden presentera nya historier fulla med 
detaljer och namn. Sin största triumf firade hon dock när allt tycktes vara förlorat. På väg till 
det sista förhöret och en väntade dom välte skjutskärran och Anna bröt armen. Istället för 
att sättas i arrest inkvarterades hon i en av de närliggande gårdarna. Där träffade hon 
bonden Nils Amundsson som råkat komma in i stugan. I största förtroende fick han veta att 
det verkligen var sant att hon var Sveriges kronprins och att den som hjälpte henne skulle bli 
rikligt belönad. Nils hade som hans egna ord lydde blivit så ”insövd” av hennes tal att han 
varit färdig att uppoffra både liv och egendom. På natten mellan den tolfte och trettonde juli 
bultade bonden sakta utanför på väggen som tecken på att allt var klart för flykt. Anna steg 
upp, öppnade fönstret, kastade ut stövlarna och kröp ut. Utanför stod Nils beredd med en 
sadlad häst. Samma morgon passerades gränsen och därmed trädde också Anna ut ur 
historiens ljus, lika plötsligt och oförmodat som när hon gjorde sin entré. Kvar finns några 
brottstycken ur hennes förställningskarriär som nu gestaltas på scen i en roll av någon som 
spelar en roll – ett tilltag helt i hennes egen stil. 
 
 
Jonas Liliequist, historiker, Umeå universitet 
 
 

 


