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På Arrenæs i Nordsjælland sidder kongelig lensmand fru Birgitte. Hendes liv er gået fra slemt til værre. Hun
ligner en hval kastet op på stranden. Gammel, syg og udmattet. Et par gange undervejs har hun fundet modet

og kræfterne til at rejse sig. Først da hun slog sig op som hesteavler og tog sig en elsker, siden da hun
flygtede fra Sverige til Nørrejylland. Nu er hun strandet på Arrenæs, og hun orker ikke mere.     En dag

dukker Charlotte op. Hun er en ambitiøs historiker med sår på sjælen. Hun er ung, hun orker, og hun vil bruge
Birgitte Olufsdatter Thotts liv som springbræt til ære, berømmelse og en fast stilling med pension.    

´Svenske fru Birgitte´ er en utraditionel historisk roman om at være kvinde. Fru Birgittes liv afdækkes bid for
bid af den unge forsker så langt kilderne rækker, samtidig med at fru Birgittes egne erindringer vækkes om

det kun hun kunne vide.
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