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Sammanfattning 

Hur historia brukas är i min mening idag ett viktigt fält att undersöka. Vi lever i en allt mer 

sammankopplad värld med internet och sociala medier. Källkritik har genom detta blivit ett 

brinnande ämne. Dels beror det på spridandet av falska nyheter, men även att skolans nya 

läroplaner understryker vikten av att undervisa elever i att ha ett kritiskt tänkande mot källor. 

Här kommer även historiebruket in.  

Syftet och frågeställningarna med studien är att undersöka bruket av historia i relation till den 

svenska drottningen Kristina (1626-1689), en starkt omtalad monark ur den svenska historien 

som regerade över Sverige 1644-1654. Materialet som används i studien är allt från film, teater, 

pjäs, minnesmärken, nyhetsartiklar, läromedel och biografier. Utifrån detta material och den 

teoretiska grunden som är skapad av den tyske historikern Jörn Rüsen, sedermera omarbetad av 

den svenska historikern Anders Dybelius, undersöks det hur Kristina har använts främst från 

starten av 1900-talet till 2017 med hjälp av kategorierna utbildningskultur, populärkultur och 

minneskultur. 

Genom analys av materialet så ser man en tydlig utveckling med bruket kring Kristinas minne 

och som symbolgestalt, uppdrag ändras och nya ges beroende på vilken riktning samhället tar. 

Under 1900-talet och även innan det, så beskrivs hon oftast kortfattat i läroböckerna. Det är få 

resta minnesmärken efter henne i Sverige, där Rom och den katolska kyrkan har uppemot lika 

mycket. Under det tidigare 1900-talet försökte många hitta en mer biologisk förklaring till 

hennes sociala beteende och ovilja att gifta sig. När man anländer till 2000-talet har det ändrats. 

Med intåg av jämlikhet och jämställdhet i det moderna samhället började Kristina ses i ett annat 

ljus. Olika delgrupper har börjat symbolisera henne som en person vars liv drabbades hårt av 

att hon behandlades och uppfostrades till en man. En kvinna som kämpade mot dåtidens 

patriarkat och en kvinna som ville hitta och gå sin egen väg i livet.  

Nyckelord: Drottning Kristina, historiebruk, historiekultur, Curt Weibull, populärkultur, 

minneskultur, utbildningskultur 
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1. Inledning 

Varför göra en studie om Kristina? 

Sverige är en gammal monarki som räknas till en av de äldsta existerande i världen och som 

sträcker sig över tusen år tillbaka. Den består av över 70 nämnda monarker som har regerat 

över vår nation.1 Många av dessa har moderniserat Sverige, andra har lett framgångsrika krig 

medan vissa har styrt Sverige mot botten. Drottning Kristina kommer från en av Sveriges mer 

kända kungaätter, ätten Vasa. Grundaren Gustav Vasa som blev svensk kung år 1523 gjorde 

Sverige till en arvsmonarki, införde den lutherska tron och centraliserade makten. Tre av hans 

söner och två av hans barnbarn blev kungar över Sverige och till sist även ett barnbarns barn 

som även blev den sista monarken av ätten Vasa, drottning Kristina.2  

Till skillnad från de andra monarkerna under de tidsperioder som benämns äldre vasatiden och 

stormaktstiden i Sverige, så är Kristinas plats i de svenska historieböckerna minimal, trots att 

ett stort antal studier och vetenskapliga arbeten har gjorts om henne. Utöver det var hon den 

sista monarken från ätten Vasa och den andra monarken under stormaktstiden. Vidare levde 

Kristina under en tid i europeisk historia där många monarker och regenter var kvinnor och där 

vissa ses som framgångsrika. I England fanns drottning Maria och Elisabeth, i Frankrike fanns 

drottning Maria av Medici och Skottland hade Maria Stuart, för att nämna några.  

Utöver det nämnda så finns det några ytterligare orsaker till ett intresse att göra en studie om 

Kristina och användningen av hennes minne. Den mest intressanta kanske är att hon aldrig har 

varit en nationssymbol för Sverige. I jämförelse med de andra svenska monarkerna har Kristinas 

minne använts av andra delgrupper och inte av Sverige. Några exempel på detta är den katolska 

kyrkan, feministgrupper, transpersoner och människor med en avvikande sexualitet. Detta gör 

att Kristinas minne är och kommer troligtvis vara det mest användbara bland alla Sveriges 

monarker, för att hennes minne verkar vara anpassningsbart. Alltid har vetenskapsvärlden haft 

ett intresse över henne, varför hon gjorde sina val. Den katolska kyrkan använde henne redan 

under hennes levnad, men även långt efter hennes död som en symbol för den katolska tron 

över den protestantiska. Hon fick nytt liv under den gustavianska tiden i Sverige då den svenska 

adeln och kungamakten började fokusera mer på kultur och konst. För att sedan efter andra 

världskriget och framåt, bli en symbolgestalt för de nedtryckta delgrupperna i samhället. Utöver 

                                                           
1 Sveriges Kungahus, Monarkin i Sverige, (hämtad 2017-12-11) 
2 Nationalencyklopedin, Gustav Vasa, (hämtad 2017-12-11) 
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detta så har det uppstått sedan hennes bortgång ett antal teorier om varför hon ändrade sin 

religion, abdikation och hennes ovilja att gifta sig. Sven Stolpe som har skapat den mer kända 

teorin bakom detta hävdar att Kristinas religionsskifte inte bottnade i någon troskris. Utan att 

det istället var en intellektuell nyfikenhet och att ute i Europa fanns de nya tankarna som hon 

behövde för stimulans.3 Stolpe fortsätter med att inte enbart acceptera Elis Essen-Möllers tes, 

ur hans verk Drottning Christina - en människostudie ur läkaresynpunkt från 1937, om att 

Kristina var en pseudo-hermafrodit, utan även publicerar denna effektivt i sina 

Kristinabiografier, 1960-61. Teorin syftar på att besvara Kristinas sociala beteende, kungliga 

uppfostran och vägran att ingå i äktenskap på dåtidens villkor som rådde med hjälp av en 

biologisk avvikelse.4 Teorin och ryktena om Kristinas intersexualitet blev avvisade år 1965 då 

man genomförde en gravöppning under ledning av Carl-Herman Hjortsjö. Dels byggde den på 

att man ville göra en avgjutning av Kristinas silvermask och man tog även tillfället i akt att 

undersöka hennes kropp, som visade att hon rent biologiskt var en helt vanlig kvinna.5 

Men de handlingar hon gjorde har inte enbart setts som positiva av alla. Det är många som har 

ansett hennes agerande som förrädiska och svekfulla mot Sverige och hennes far. Samtidigt 

som hon också har ansetts som en klipsk och begåvad kvinna i en mansdominerad värld. 

Kristina har även under 2000-talet fått nytt ljus. Ett antal av de artefakter jag använder mig av 

är publicerade eller skapade mellan 2012-2017, främst då inom populärkulturen. Det nya 

intresse för drottningen är av eget intresse för min studie, varför det har uppstått nu.  

 

Drottning Kristina 

Kristina föddes den 8 september 1626, dog 19 april 1689. Hon var drottning över Sverige från 

år 1644 fram till att hon abdikerade, år 1654. Hon föddes som det enda barnet till kung Gustav 

II Adolf. Hon var endast sex år när hennes far stupade i slaget vid Lützen. Landet styrdes efter 

detta av en förmyndarregering som var under Axel Oxenstiernas ledning. Innan hennes far dog 

så hade han bestämt att hennas utbildning skulle vara den som om hon vore en manlig 

tronföljare. Hon skildes tidigt från sin moder för att fullfölja denna utbildning. Vilket bestod av 

övning i ridning och jakt, men även skolning i språk, teologi, historia, filologi, filosofi och 

                                                           
3 Nationalencyklopedin, Kristina, (hämtad 2017-12-12) 
4 Rodén, Biografi om drottning Kristina, (hämtad 2017-12-12) 
5 LSH, Gravöppning, (hämtad 2017-12-12) 
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politik. Hon var redan som ung hårt arbetande vilket imponerade hennes förmyndare Axel 

Oxenstierna så pass att hon deltog i rådets sammanträden innan hon blev myndig.  

Den 8 december 1644 tog Kristina över riksstyrelsen. Hon kröntes senare den 20 oktober 1650 

i Stockholms storkyrka. Hon övertog ett utarmat rike. Den rådande konflikten, trettioåriga 

kriget 1618-1648, hade tömt statskassan och rikets finanser var försvagade. Detta bidrog till att 

redan vid hennes övertagande av Sverige så stod hon inför svåra påfrestningar. Även problem 

blev det kring hennes ovilja att gifta sig, vilket bidrog till en ökad politisk instabilitet över vem 

som skulle ta över kronan efter henne. Kristina lyckades att skickligt, trots den tuffa starten och 

ogift, att styra Sverige. Hennes manliga utbildning hade visat sig gynnsam då hon förde en 

skicklig balansakt i sitt regerande. Hon gjorde så de ofrälse stånden fick lyhördhet samtidigt 

som hon lyckades värna om kungamakten gentemot adelns makt. 

Efter att den westfaliska freden slöts år 1648, föreslog hon året därpå i riksdagen att hennes 

kusin Karl Gustav skulle utses till arvfurste och tronföljare. Hon lyckades dock vid detta 

riksdagsmöte enbart med att utse honom till tronföljare. Vid år 1650 riksdag lyckades hon, 

genom att manipulera stånden mot varandra, att få Karl Gustav även till arvfurste. Hon 

abdikerade för sin kusin den 6 juni 1654 i Uppsala, troligtvis av religiösa skäl.  

Hon övergick i december 1654 till katolicismen i hemlighet i Bryssel och sedan officiellt året 

därpå i november i Innsbruck. December det året gjorde hon även sitt intåg i Rom, där hon 

sedan var bosatt under namnet Kristina Alexandra.  

Under sin tid i Rom deltog Kristina livligt i kulturlivet och i politiska intriger. Trots sin 

abdikation hade Kristina fortfarande en kunglig rätt. Denna gick över hennes hov och livgarde 

som hon själv avgjorde hur de skulle straffas i fall de begick fel. Hennes övergång till den 

katolska religionen hade även bidragit till en seger för den katolska tron som lidit stort efter 

intåget av den protestantiska riktningen under 1500-talet. Genom sin generositet mot 

vetenskapsmän och konstnärer, grundandet av en egen akademi och praktfulla fester blev hon 

en populär kvinna i Roms kulturliv. Hon dog i Rom 1689 och blev begravd i Peterskyrkan som 

den första kvinnan.6 

 

 

                                                           
6 Nationalencyklopedin, Kristina, (hämtad 2017-11-28) 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur minnet av den svenska drottningen Kristina och hennes 

symbolgestalt har använts samt de uppdrag och uppgifter som symbolgestalten har blivit 

tilldelad genom den svenska, men även katolska, historiekulturen. Jag vill därför se till de 

följande konkreta frågorna: 

 Hur, var och när har minnet av Kristina använts? 

 Vad har detta minne använts till? 

 Hur kan man tolka svaren på ovanstående frågor? 

 

Avgränsning och problemformulering 

Studien kommer att ha tydliga datum på de artefakter som används. Det är på grund av att 

användning och produktion av historia är i en ständig förändring beroende på under vilket 

tidssammanhang det är samt vilka delgrupper och individer det är som ligger bakom. Detta 

medför även att minnet av Kristina studeras över ett långtidsperspektiv. Avgränsningar görs vid 

val av artefakter. Artefakterna är allt från hennes levnad, tiden direkt efter hennes död och fram 

till år 2017. Men det är endast från minneskulturen de äldsta artefakter är ifrån, innan 1900-

talet. Detta gäller minnesvården som skapades år 1702, Amaranterorden som instiftades av 

Kristina själv år 1653, Kristnas egen grav samt Drottning Kristinas väg som har kallats så sedan 

1827. Alla andra artefakter är från 1900-talet och 2000-talet. Artefakterna som används inom 

populärkulturen är från mellan 2012-2017. Detta beslut föll då under dessa fem år har Kristina 

fått en stark återupplevelse och att hon har snabbt blivit en symbol av ett antal olika delgrupper 

som representerar dagens samhälle med jämlikhet och jämställdhet. En annan avgränsning är 

att inte allt material som finns om Kristina används i studien, vilket medför att studien inte gör 

anspråk på någon fullständighet. När det kommer mer till val av många artefakter är det de som 

är mer kända, har gjorts av större namn inom de olika historiekulturerna eller väkt uppståndelse.  

En strävan med studien av drottning Kristinas minne är att försöka genom Kristina knyta an 

vetenskapen med resten av samhället. Genom att undersöka de vetenskapliga sanningar som är 

byggda på minnet av Kristina och hur sedan populär- och minneskultur har använt sig av dessa.  
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Tidigare forskning 

Ander Dybelius, doktor i historia vid Göteborgs universitet, gav ut år 2012 sin avhandling, Ett 

hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009, där han klarlägger hur 

minnet kring general Georg Carl von Döbeln har använts från 1848 och fram till våra dagar. 

Döbeln som symbolgestalt sätts in i en historiebruksmodell som används för att klarlägga hur 

minnet av Döbeln har brukats av olika individer och delgrupper över en längre tid. Han 

använder sig av historiekulturens tre indelningar, utbildningskultur, populärkultur och 

minneskultur, för att undersöka i vilket sammanhang minnet av Döbeln har brukats i. Sedan 

använder han sig av historiebrukets indelningar, Klas-Göran Karlssons typologi, för att förstå i 

vilket syfte som Döbelns minne har brukats. Döbelns symbolgestalt är den av en folkhjälte som 

representerar ursvenska dygder, att en svensk alltid talar sanning som ett exempel. Hans värde 

varierar genom historien, men uppstår oftast i kristider och speciellt som en förebild hur man 

ska handskas med Ryssland.7 

I min studie så tar jag mycket inspiration från Dybelius avhandling. Där jag använder mig av 

Dybelius termer för de olika historiekulturer och även valet av Karlssons typologi. Vidare 

utöver detta så har Dybelius avhandling hjälpt mig i mitt metodval, tillvägagångsätt och 

formulering av frågeställningar och problem. 

 

Metod och material  

Jag kommer använda historiekulturens tre områden i min studie utbildningskultur, 

populärkultur och minneskultur. Dessa indelningar kommer visa i vilket sammanhang minnet 

av Kristina har brukats. Sedan använder jag mig av Klas-Göran Karlssons historiebruks 

indelning8 för att förklara i vilket syfte minnet har brukats. Denna indelning av minnet av 

Kristina gör det därför mögligt för mig att genomföra en komparativ undersökning med ett 

externalistiskt perspektiv. En komparativ metod, eller även känd som jämförande metod, 

innebär att man riktar in sig på att försöka beskriva och analysera likheter och skillnader mellan 

studieobjekt.9 Där det externalistiska perspektivet används till är för att förstå och ha kunskap 

                                                           
7 Dybelius (2012), s.37-56 
8 Klas-Göran Karlssons typologi förklaras mer noggrant under delen Historiebruk. 
9 Nationalencyklopedin, jämförande metod, (hämtad 2017-12-01) 
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om situationen artefakterna skapades i, för att på så vis förstå syftet och innehållet med 

artefakten.10 

I studien så kommer jag att använda mig av tidningsartiklar från dagspress. Materialet från 

tidningarna är på riksnivå, och inte från mindre lokala tidningar. Tidningsmaterialet ligger till 

grunden för undersökningsprocessen av artefakterna som kategoriseras inom populärkultur, 

men även i någon mån berör vissa minneskultur. Tidningsmaterialet är recensioner av teatern, 

pjäsen och filmen som är med i undersökningen.  

Läroböcker och de vetenskapliga studier som är med sträcker sig tillbaka till tidigt 1900-tal och 

fram till 2000-talet. Läroböckerna är valda utifrån att de har använts i en någon större 

omfattning. Läroböckerna är på grundskolenivå och är skapade under olika läroplaner, Lgr62, 

Lgr80 och Lpo94. När det gäller val av de vetenskapliga verken blev valet att ha med den 

svenska historikern och professorn Curt Weibulls två verk om drottning Kristina, Drottning 

Christinas övergång till katolicismen som kom ut år 1928 och Om drottning Christinas 

trosskifte och tronavsägelse som kom ut år 1962. Sven Stolpes två verk om drottning Kristina 

tas inte med, Drottning Kristina – Den svenska tiden från år 1960 och Drottning Kristina – 

Efter tronavsägelsen från år 1961. Detta beror dels på avgränsnings val samt att Hermans 

Historia och Kjell Lekeby i en viss mån följer Stolpes teorier. 

Utöver detta så undersöks även ett avsnitt från Hermans historia, Om drottning Kristina, som 

sändes år 1992 på SVT. Hermans historia är ett svensktillverkat program, där programledaren, 

författaren och populärhistorikern Herman Lindqvist berättar om händelser och personligheter 

från Sveriges historia.11 Kjell Lekeby, en svensk idéhistoriker, har skrivit en biografi om 

drottning Kristina, Kung Kristina: drottningen som ville byta kön som skrevs år 2000, där 

tillskillnad från Weibull, fokuserar mer på Kristinas sexuella läggning, kvinnosyn och 

könstillhörighet. Allt material som används vid undersökningen behandlas och undersöks lika. 

Detta för att målet ska uppnås, vilken berättelse är det som blir synlig av Kristina i materialet. 

Jag har valt ut att undersöka tre olika artefakter tillhörande populärkultur och minneskultur har 

sju olika artefakter. I utbildningskultur uppstår ett högre antal artefakter, åtta totalt. Detta beror 

på att även läroböcker tas in i kulturen vilket jag har fyra olika artefakter av.  

 

                                                           
10 Florén & Ågren (2006), s. 52 
11 Hermans historia (1992), (hämtad 2017-12-11)  
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Historiedidaktik och historiekultur 

Historiedidaktik är den forskning som handlar om förmedling av historia. Christer Karlegärd 

ses som introduktör av historiedidaktiken i Sverige och definierade historiedidaktiken i början 

av 1980-talet som ”vetenskapligstudier av människors möte med historien.”12 Det var under 

1980-talet som den historiedidaktiska forskningen etablerades i Sverige. Ämnet historia var vid 

tidpunkten ett ämne som var på väg att raderas ut ur den svenska skolundervisningen. Krisen 

runt ämnet berodde dels på historielärares svårighet att argumentera för ämnets 

undervisningsvärde till eleverna samt att samhället såg ingen större nytta med att man skulle 

blicka bakåt i tiden, snarare framåt. Lärare i ämnet var i behov av argument för att påvisa att 

nutid och framtid står i förbindelse med det förflutna.13 I huvudsak så sysselsatte sig 

historiedidaktiker i början med hur historia bäst kan förmedlas i skolundervisningen. Men med 

tiden utvecklades forskningen till ett flervetenskapligt fält som idag är en egen 

forskningsdisciplin. Senare tillkom även andra begrepp in i historiedidaktiken som 

historiekultur och historiemedvetande. Min studie kommer att fokusera på det förstnämnda 

perspektivet, historiekultur.14 

Historiekulturer är historiedidaktikerns undersökningsobjekt. I vår moderna tid är det inte 

längre enbart utbildningssystemet och massmedia som förmedlar historia. Utan idag finns även 

andra kanaler som inte har uppmärksammats eller existerat innan som internet, film och andra 

delar av dessa branscher. Detta har gett upphov till att placera dessa olika kanaler in i kulturer.15 

Historiedidaktiker undersöker här är hur det förflutna uttrycks i form av symboler, minne, 

litteratur, arkivdokument, byggnader och monument. Men även de tolkningar som berör det 

förflutna som dikter, undervisning och vetenskap.16 

Den tyske historikern Jörn Rüsen har under sin tid skapat en historiekulturell indelning av 

historiekulturen, som han kallade för de estetiska, politiska och kognitiva dimensionerna.17 

Genom att utgå från dessa skapas ett sorteringsverktyg som gör det möjligt för mig att göra en 

komparativ analys av drottning Kristinas minne. Jag kommer likt historikern Anders Dybelius, 

använda termerna utbildningskultur, populärkultur och minneskultur.18 

                                                           
12 Karlsson & Zander (2009), s. 37 
13 Ibid, s. 26-27 
14 Dybelius (2012), s.7-8 
15 Karlsson & Zander (2009), s. 38 
16 Dybelius (2012), s. 8 
17 Rüsen (2004), s. 160 
18 Dybelius (2012), s. 8 
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I utbildningskultur ingår de material som har uppstått under vetenskapliga studier och som 

försöker få fram en sanning. Texterna och även avsnitt som används är skapade av olika sorters 

historiker som har forskat kring drottning Kristina. Här kommer även de läromedel som 

används i studien att klassas in i utbildningskulturen. Detta då läromedel ska vara uppdaterade 

och följa forskningen samt presentera en sanning för eleverna.19 

Populärkulturen är den term som innehar det material som används för att väcka upp fantasin 

och uttrycker känslor. Inom populärkulturen så ingår filmen, teatern och pjäsen som använder 

sig av drottning Kristina för att förmedla känslor och fantasi till åhörarna. Här kommer tidningar 

att användas för att se hur dessa artefakter mottogs och uppfattades av recensenterna.20 

I minneskultur ingår det som används för att hedra eller för att minnas en person eller händelse. 

Detta sker vanligast via statyer, monument, namn för gator och byggnader. Men även olika 

former av minnesfirande som berör händelsen eller personen ifråga ingår. Här kommer 

minnesvården, statyer, gatan, ridderliga orden och Kristinas grav in. Här kommer då även inte 

enbart hur Sverige gör för att minnas drottningen, utan även den katolska kyrkans minneskultur 

kring drottningen ingå. Dessa kulturer kommer sedan att sorteras in i olika historiebruk.21  

 

Historiebruk 

Historiebruk är den benämning som används för hur historien brukas. Det används bl.a. som ett 

instrument för historiedidaktiska forskare för att visa på hur olika grupper med olika behov och 

intressen brukar historia.22 Denna term har varierat genom åren sen den skapades av den tyske 

1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche i hans skrift från 1874. Nietzsche myntade indelningarna 

monumental, antikvarisk och kritisk. Senare har Hayden White indelat dessa i romantik, tragedi, 

komedi och satir. Rüsen som var kritisk till Whites indelning gjorde sin egen, traditionella, 

                                                           
19 Dybelius (2012), s. 8 
20 Ibid, s. 8-9 
21 Ibid, s. 9 
22 Karlsson & Zander (2009), s. 58-59 
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exemplariska, kritiska och genetiska berättelser.23 Jag kommer att använda mig av Klas-Göran 

Karlssons typologi24 som senare har vidareutvecklats av Ulf Zander i hans avhandling.25 

Typologin används som ett analytisk redskap för att kunna reflektera över de likheter och 

skillnader i hur minnet av drottning Kristina har brukats genom tid och rum, olika delgrupper 

och deras behov och intressen. Karlssons typologi innehar det vetenskapliga, det existentiella, 

det moraliska, det ideologiska samt icke-bruk. Medan i Zanders vidareutveckling har dessa 

utökats.26 Kortfattat kan man förklara dessa bruk följande: 

Vetenskapligt historiebruk har behovet att upptäcka och rekonstruera tolkningar och 

verifikation av historia. Det är oftast människor inom forskning som står bakom användningen 

bruket och dess brukare är historiker och historielärare. 

Existentiellt historiebruk används vid behov av att minnas eller att glömma. Detta för att skapa 

en stabilitet och orientering för brukaren. Detta är ett bruk som alla människor brukar. 

Moraliskt historiebruk har syftet att återupptäcka det förflutna hos förtrycka grupper, som 

antingen man har missat eller med vilja ignorerat. Ibland används det även mot starkt utbredda 

tolkningar av historien. Funktionen är att skapa en försoning av det förflutna och minnas det 

hemska och bra som man ska ta lärdom av. 

Ideologiskt historiebruk används flitigt av politiska aktörer som vill legitimera och rationalisera 

deras politiska orientering. Man har behov av att uppfinna eller konstruera historia.  

Icke-bruk av historia har som syfte att utplåna eller att glömma det förflutna. Likt det 

ideologiska historiebruket så är funktionen för detta att man vill legitimera och rationalisera 

samt att de som mest utövar detta bruk är politiker.  

Politisk-pedagogiskt historiebruk är när man använder historien för att göra jämförelser med 

det förflutna genom enkla och oproblematiska likheter med dåtid och nutid. Det är ett 

historiebruk som är likt det vetenskapliga, men där det vetenskapliga historiebruket inte jämför 

för att jämföra, utan urskilja likheter och skillnader. 

                                                           
23 Dybelius (2012), s. 12 
24 Typologin presenterades i Karlssons avhandling Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen. Historiebruk och 
sovjetunionens upplösning 1985-1995, Stockholm 1999, s.57. 
25 Ulf Zanders utveckling av Karlssons typologi ingår nya indelningar som demokratisk-ideologiskt, 
kommersiellt, nationellt-ideologiskt och politiskt historiebruk. Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk 
av och debatter om svensk historia från sekelskiftet, Lund 2001, s. 56, 57, 465 och 469. 
26 Karlsson & Zander (2009), s. 59 
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Kommersiellt historiebruk är när man använder historien i ett kommersiellt syfte, oftast i behov 

av att generera ekonomiska vinster eller för att öka historiens värde.27 

 

Disposition 

I kapitel två börjar undersökningen av studien. Vetenskap och utbildningsartefakter kommer att 

studeras i utbildningskulturen som är första delen av undersökningen. I kapitel tre så studeras 

populärkulturen vilket är en pjäs, teater och film om Kristina. I kapitel fyra så kommer 

minneskulturen att studeras. I dessa tre kapitel kommer alla artefakter att presenteras och 

analyseras. Samtliga kapitel kommer även att ha delsammanfattningar. Där kommer 

symbolgestalten från artefakterna att analyseras och placeras in i historiebruk och artefakterna 

kommer även att jämföras över skillnader och likheter om de finns. Studien kommer att avslutas 

med kapitel fem, där den slutliga sammanfattningen sker i tre indelningar och där studiens 

frågeställningar kommer att besvaras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Karlsson & Zander (2009), s. 59-68 
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2. Kristina i utbildningskultur 

Under det här kapitlet ska Kristina vidareutvecklas i de vetenskapliga studier som ägnats åt 

henne. De källkritiska studierna har som syfte att fastslå en sanning för att genom detta 

legitimera en bestämd uppfattning. Syftet är att se hur vetenskapliga studier fastställer 

symbolgestalten och värdet av Kristina, för att sedan populärkultur och minneskultur förstärker 

detta. Vilket kommer att undersökas i de kommande kapitlen.  

De fyra vetenskapliga arbetena som analyseras i studien är gjorde av historikern Curt Weibull, 

idéhistorikern Kjell Lekeby och författaren och populärhistorikern Herman Lindqvist och SVT. 

Artefakterna är vetenskapligt uppbyggda med noter, käll- och litteraturförteckningar, medan tv-

avsnittet gör detta i form av muntlig redovisning. Vidare i kapitlet kommer även fyra läroböcker 

att studeras. Läroböcker ska bygga på det senaste inom forskningen och precis som 

vetenskapliga studier, berätta en sanning.  

 

Drottning Christinas övergång till katolicismen, 1928, och Om drottning 

Christinas trosskifte och tronavsägelse, 1962, av Curt Weibull 

Den svenska historikern och professorn Curt Weibull diskuterar flitigt om den tidigare 

forskningen som gjorts om Kristina, men även tidigare historieböcker som har präglat och 

format den svenska synen på henne. Detta sker dock mer utförligt i hans senare verk om Kristina 

från 1962. Historikern och författaren Erik Gustaf Geijer och hans bok Svenska folkets historia 

(1832-1836) anser han har haft en stark påverkan på det svenska folket och att Axel Fryxells 

vidareutveckling samt utökning av Geijers syn likaså. Men det är inte enbart studier och 

forskning från svenska författare som är med. Utan även källor från andra länder, religioner och 

personers egen syn på varför Kristina avsade sig den svenska kronan och skiftade i sin religion 

diskuteras.28 

Weibull beskriver Kristina som en skarpt intelligent person som behärskar en otrolig 

diplomatisk skicklighet, men också även ses hon som kall och skarpsynt. Hennes utbildning 

beskrivs som väldigt lyckad av samtiden. Hennes förmyndare och rikskansler Axel Oxenstierna 

skrev i januari 1645 till sin son Johan om Kristinas regerande ”Begynnelsen är god”29, 

                                                           
28 Weibull (1962), s. 200-206  
29 Weibull (1928), s. 229-231  



12 
 

riksmarsken Jakob de la Gardie skrev senare till Oxenstierna ”ville bara var och en så göra sin 

devoir, skulle näst Guds hjälp allting gå väl för sig”.30 

Weibull menar att Kristinas övergång från den protestantiska tron till den katolska, berodde på 

en stark religiös övertygelse, som började redan vid hennes uppfostran. Han menar att den 

svenska kyrkan vid hennes utbildning hade förändrat den lutherska lärans fritänkande och under 

åren utvecklats till en stark dogmatisk tvångsreligion, ett förtorkat skelett av Luthers lära. Det 

menar han var en överlevnads teknik, teologin användes som en bastion och vapen mot 

papisterna och den polska sidan av ätten Vasa. Samt för att skydda Karl IX:s övertagande av 

den svenska kronan och hans ättlingars rätt till den från hans brorson Sigismund av Polen och 

hans ättlingar.31  

Olikt sina föregångare fick Kristina aldrig möjligheten att gå sin egen religiösa väg, något som 

var vanligt för medlemmar av familjen Vasa att göra. Kristinas uppfostran blev därmed inte 

bara att det goda skulle in i henne, utan även det onda skulle fördrivas. Vilket Weibull uttrycker 

tydligt: 

De funno i ett beslut av 1633 högnödigt, att drottningen icke tillstaddes 

läsa några onyttiga än mindre skadliga böcker och skrifter eller höra och 

fatta några onda meningar och domar i andliga eller världsliga saker; allt 

för att hon icke måtte Guds ord besmittas med påviska eller kalvinska 

villfarelser.32 

Weibull menar att denna stränghet i Kristinas utbildning och uppväxt ledde istället till en stark 

motreaktion mot den protestantiska tvångsvågen i hennes omgivning. En kvinna som redan i 

tjugoårs ålder, brottades med religiösa problem. Kristina var trots detta stark i sin tro. Åren 

innan sin tronavsägelse så var allt inom vetenskapen och filosofin som inte stämde överens med 

evangelierna en drömbild enligt Kristina, men samtidigt tolerant mot andra trosbekännare. Hon 

föredrog att ha intellektuella individer i sin omgivning. Weibull uttrycker sig tydligt att i sin 

mening var Kristina absolut ingen libertin eller fritänkare.33 Vidare att utifrån sina egna studier, 

påpekar Weibull, att Kristina redan år 1651 hade i hemlighet övergått till den katolska läran. 

Att ingen man eller kvinna i hela riket visste om detta, att Sverige styrdes av en katolsk drottning 

i tre år, menar Weibull, visar på en kvinna med stor politisk skicklighet och kall 

                                                           
30 Weibull (1928), s. 230 
31 Ibid, s. 218-219 
32 Ibid, s. 220 
33 Weibull (1962), s. 319-321 
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förställningskonst. Vidare menar Weibull att beslutet att avsäga sig den svenska kronan inte var 

lätt. Detta bygger han på då Kristina rådfrågade jesuitfäderna om hon kunde behålla kronan och 

leva som katolik i hemlighet, vilket de hade svarat henne nej. Denna tvekan kom efter 

påtryckningar från Oxenstierna och riksrådet om att ångra beslutet om avgång, som nämnt 

innan, visste inte dessa om den riktiga anledningen.34  

 

Hermans historia: drottning Kristina av SVT och Herman Lindqvist, sändes 

2 januari 1992  

Avsnittet om drottning Kristina i Hermans historia är en biografi om Kristina. Den startar vid 

födseln och följer henne till hennes död. Lindqvist börjar med att berätta om tumultet vid hennes 

födelse, att alla trodde hon var en pojke först. Hennes far Gustav Adolf ska vid beskedet att det 

var en flicka, inte reagerat negativt alls. Däremot hennes mor, Maria Eleonora, ska vid nyheten 

ha tagit det väldigt hårt. Detta fortsatte sedan resten av Kristinas liv, att hon aldrig fick någon 

kärlek av sin mor för att hon inte var en pojke. Kristina fick en betydligt grundlig utbildning, 

som om hon vore en arvprins. Hon ska redan tidigt ha visat på en stor begåvning, kunde tala ett 

stort antal språk och utbildades i många teoretiska ämnen, men även praktiska som jakt, skytte 

och fäktning. Hennes förmyndare, Axel Oxenstierna, ska ha varit väldigt imponerad av den 

unga drottningen och sagt att hon var som en man i sitt tänkande. Denna begåvning som 

drottningen hade gjorde att hon som redan 14 år började bli rådfrågad, som om hon var den 

regerande drottningen. Väl som drottning så började hennes intresse för kultur och politik att 

komma fram allt tydligare. Detta kom med alla krigsbyten som skeppades hem till Sverige från 

kontinenten. Kristina började med ett tungt arbete för att skapa en svensk kultur, vilket hon 

menade inte fanns och att svenskar för nästan barbariska i jämförelse med folket i Europa. För 

att lyckas med detta bjöd Kristina till sitt hov många lärda män som skulle försöka hjälpa henne 

med sin uppgift, men även för att hon själv gärna vill omringa sig av intellektuella, lärda män.35 

Trots hennes begåvning så nämner Lindqvist även att drottningen led av fyra stora personliga 

problem. Det första var att hon visade ett förakt mot sitt egna kön, vilket Lindqvist nämner Sven 

Stolpes teori om att hon skulle ha varit en kvinnlig pseudo-hermafrodit som en orsak. Kristina 

kände samtidigt en fysisk avsky till män, vilket med hennes förakt mot sitt egna kön skapade 

en identitetskris hos drottningen. Det andra problemet var om hon verkligen skulle gifta sig och 

                                                           
34 Weibull (1928), s. 250-253 
35 Hermans historia (1992), (hämtad 2017-12-15) 
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försäkra Sverige med en arvinge, vilket riksrådet var starkt för, eller om hon skulle leva i celibat. 

Det tredje var om hon verkligen skulle fortsätta att styra Sverige, eller söka friheten ute i 

Europa. Det fjärde och sista var hennes dragning till katolicismen. Denna hade hon kommit i 

kontakt med först när hon började läsa alla böcker som var krigsbyten från det trettioåriga 

kriget. Sedan att Kristina upprättade permanenta ambassader, vilka från personalen hon 

umgicks mycket med, märkte de katolska prästerna hennes nyfikenhet på den katolska läran. 

Detta meddelades till Rom, vilka då skicka förklädda jesuiter till Sverige i försök att konvertera 

Kristina. Dessa fyra problem, menar Lindqvist, var anledningen att hon 1654 avsade sig den 

svenska kronan, för att sedan gå över i hemlighet till den katolska läran och till sist bli offentlig 

katolik. Detta firade den katolska kyrkan kraftigt med pompa och ståt när Kristina för första 

gången red in i Rom år 1655. Det var en stor seger för den katolska världen, att de hade lyckats 

få dottern till den stora försvararen för den protestantiska tron över till sin sida.36 

Väl i Rom behärskade Kristina snabbt det politiska spelet. Detta bidrog till att hon blev sedan 

centrum för både det kulturella livet men även politiska intriger, vilka hon deltog girigt i. 

Lindqvist menar att det ganska snabbt också visade sig att Kristina inte var en religiös eller 

from person, hon deltog sällan i kyrkan och betedde sig inte alls som en katolsk singel kvinna. 

Påven lät då sedan delegera en medarbetare till Kristina som skulle hjälpa och leda henne. Efter 

ett tag så började Kristina även att sakna rollen som drottning, Lindqvist hävdar att den största 

anledningen till det var ekonomiska. Trots att hon i Rom fick hålla hovprotokoll, hade eget 

livgarde och eget hov som hon hade regalrätt över. Neapel var kungadömet hon började bli 

intresserad av, då även Frankrike såg henne som en bra kandidat. Enligt Kristina själv så skulle 

Neapel vara perfekt. Det låg i Italien och hon skulle även vara väldigt nära Rom. Vid denna tid 

var Neapel en del av Spanien, därmed så började hon att planera i hemlighet en invasion med 

Frankrike som skulle förse henne med soldater och skepp. Men det blev aldrig något krig, det 

visade sig snabbt att en av hennes närmaste undersåtar hade förrått henne, markis Monaldesco, 

som själv var från Neapel. När Kristina var tillfälligt bosatt i Slottet i Fontainebleau i Frankrike 

lät hon avrätta markisen. Hittills hade Kristina varit väldigt respekterad, hyllad och upphöjd 

bland Europas aristokrati men även bland det vanliga folket. Efter avrättningen så ändrades 

bilden av Kristina. Hon blev nu hatad och avskydd och elaka rykten började spridas om henne. 

Detta menar Lindqvist berodde på att ingen visste om den riktiga anledningen, då invasionen 

var hemlig. Folk trodde helt enkelt att Monaldesco hade varit Kristinas älskare och att han hade 

bedragit henne, vilket hennes reaktion var då att avrätta honom. Efter händelsen spenderade 

                                                           
36 Hermans historia (1992), (hämtad 2017-12-15) 
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Kristina resten av sitt liv i Rom, förutom några få resor till Sverige och norra Tyskland, där hon 

senare avled år 1689. Hennes begravning blev väldigt mäktig, och troligtvis den mäktigaste för 

en kvinna. Hon var besmyckad med krona, spira och med sitt familjevapen, vapnet för ätten 

Vasa, för att sedan begravas som den första kvinnan i Peterskyrkan.37  

 

Kung Kristina: drottningen som ville byta kön av Kjell Lekeby, från 2000 

Den svenska idéhistoriken Kjell Lekeby har i sin biografi om Kristina, med hjälp av både nytt 

och gammalt källmaterial, försökt att kasta nytt ljus över Kristina själv och hur samtiden såg på 

den svenska drottningen. Mycket av de källor som används är från personer från hennes samtid. 

Det är en läsning som inte lägger den största fokusen på abdikationen eller Kristinas religiösa 

tillhörighet, utan Lekeby koncentrerar sig istället mer på drottningens sexualitet, kvinnosyn och 

könstillhörighet. Lekeby menar att Kristina hade ett starkt kvinnohat och en manfixering, vilka 

även var sammankopplade. Mansfixeringen bygger kring hennes far, Gustav Adolf, som hon 

hyste stor kärlek för, kvinnohatet ligger till sin grund i hennes relation till modern, Maria 

Eleonora. Detta kvinnohat och manfixering framgår tydligt, menar Lekeby, i de skrifter som 

Kristina själv har skrivit. Hennes dåliga relation till hennes modern, änkedrottningen, är ett 

resultat av att Kristina själv var kvinna, då hennes mor inte kunde älska henne för det. Detta ska 

under årens gång sedan vara en av de anledningarna som ledde till Kristinas kvinnoförakt. Trots 

det starka kvinnoföraktet som Kristina hyste, så menar Lekeby att hon samtidigt drogs med all 

sannolikhet till dem erotiskt. Lekeby menar att det är en av två anledningar bakom denna 

attraktion till kvinnor. Den ena teorin är att hon drogs till kvinnor som en kompensation för den 

kärlek hennes mor aldrig visade henne, detta gjorde att hon symboliskt försonade sig med sin 

moder. Den andra teorin är att hon föraktade kvinnor för att hon var attraherad av dem. Hennes 

manfixering som grundar sig i hennes dyrkan av den onåbare fadern görs även den tydligare 

när drottningen blev äldre. Ett tydligt tecken på detta var alla hennes relationer till andra 

framstående, självsäkra och lärda män.38 Men det är inte enbart den närmaste omgivning och 

uppväxt som ska ha påverkat Kristinas kvinnosyn i slutändan. Lekeby menar att 1600-talets 

anda med sin nedvärderande kvinnosyn ska ha haft en prägling på henne.39 

                                                           
37 Hermans historia (1992), (hämtad 2017-12-15) 
38 Lekeby (2000), s. 12-14 
39 Ibid, s. 20 
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Kristina är med detta enligt Lekeby, inte heterosexuell utan åtminstone bisexuell och troligtvis 

lesbisk. Hennes sexuella begär var riktat mot unga vackra kvinnor och hon sökte männen för 

intellektuella och andliga konversationer. Detta är tydligt menar Lekeby, då hon ska ha varit 

kär i minst två kvinnor, den svenska grevinnan Ebba Sparre och den franske grevinnan 

Charlotte de Brégy. Detta stärks genom de känsloladdade och passionerade brev Kristina 

skickade till kvinnorna, samt från andra dåtida källor som berättar att när den svenska 

drottningen var i Paris, ska ha kysst kvinnor över hela kroppen och även delat säng med dem.40    

Kristina skall även ha varit en oberäknelig person, fylld av vrede och som brukade ett grovt 

språk. Hon skall vid ett tillfälle ha piskat en astrolog i Rostock som hade gjort en dålig 

förutsägning om henne, trots att drottningen hade lovat att inte göra honom onåd. Hon skall 

även efter sin tid som drottning ha låtit avrätta personer i hennes omgivning, en regalrätt hon 

fortfarande hade var att hon fick straffa sitt hushåll efter egen smak. Men dessa handlingar ska 

ha sedan lett till ett försämrat rykte om henne. Vilket bidrog till att i Paris och Rom så spreds 

det elaka rykten om Kristinas erotiska äventyr och påstådda galenskaper, vilket Lekeby även 

påpekar att många är i stor sannolikhet falska.41  

Lekeby hävdar även att Kristina ska ha önskat sig en förvandling till man, ett könsbyte. Vid ett 

tillfälle i hennes liv så ska drottningen verkligen trott på att förvandlingen var i gång, när hon 

upptäckte att livmodertappen började tränga sig ut, vilket hon tog för att ett manligt organ var 

på väg. Hennes egna läkare ska ha trott på detta med till en början, men senare ha förstått att 

det var livmoderhalsen som var på väg ut.42 Men hennes önskan att bli man ska enligt Lekeby 

ha lett till hennes fascination över alkemi43 som hon själv gjorde laborationer i och hade en 

heltids anställ alkemist, i hopp om att kunna förvandla oädla metaller till guld men även att 

förvandla hennes kropp till en manlig och övervinna döden.44 En annan orsak till hennes stora 

förhoppning om att ett könsbyte ska ha varit om den profetian som skall ha cirkulerat om henne. 

Ett stycke ur profetian ”1626” lyder: 

[- - -] hon kommer att göra sitt rike mycket blomstrande ända till 1654, 

under vilker år hon sedan kommer att lämna det till hennes undersåtars 

stora bedrövelse och under deras aldrig sinande tårfloder för att flytta till 

                                                           
40 Lekeby (2000), s. 50-54 
41 Ibid, s. 15-18 
42 Ibid, s. 69-70 
43 Alkemi är en form av spekulation, om magi och mystik, där förvandling av oädla metaller till guld eller silver 
är i centrum 
44 Lekeby (2000), s. 65-66 
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världens metropol och ägna sig åt den sanna Gudskult, som endast hennes 

stora visdom äger kännedom om. Där kommer hon att vara ända fram till 

1682, i slutet på vilket år Gud genom sin stora försyn kommer att tillåta 

att naturen fulländar verket genom att förvandla henne till ett nytt (verk), 

[oläsl. Ord: till?] en mycket vacker ung man, majestätisk, kraftfull och 

mycket tapper, kallad Alexander.45 

Denna profetia skall Kristina ha haft god kännedom om och getts henne redan 1642. Denna ska 

vara en av de anledningar enligt Lekeby, att Kristina hade ett stort hopp om att Gud skulle 

förvandla henne, vilket även ska ha gjort att hennes omgivning hade god kännedom om hennes 

önskan om att bli en man.46 

 

Delsammanfattning 

De tre vetenskapliga verken över Kristina försöker inte riktigt skapa en symbolgestalt över 

hennes minne, de söker istället fram sanningen. De hamnar alla under vetenskapligt 

historiebruk, då de försöker upptäcka och rekonstruera tolkningar om Kristina samt verifiera 

deras teorier. Detta gör de med hjälp av att undersöka arkivmaterial, äldre studier och andra 

källor som sedan presenteras för läsaren och tittaren. Gemensamt har författarna auktoriserat 

några nämnare, Kristinas abdikation som svensk drottning och övergång till den katolska tron 

från den protestantiska. Artefakterna skiljer sig sedan åt i att försöka förklara varför Kristina 

genomförde dessa handlingar, men det finns även andra skillnader. 

I Weibulls två verk framstår Kristina som en väldigt intellektuell och religiös person. Där 

hennes övergång till den katolska tron grundar sig i att hon fann den mer som korrekt, och den 

svenska protestantiska kyrkan som trångsynt och dogmatisk. Hennes beslut om att abdikera 

bygger i den grunden att hon ville övergå till den katolska tron, och som svensk drottning så 

skulle det aldrig kunna ske. Vilket även Weibull menar att hon redan själsligt hade gjort 1651. 

Däremot var inte hennes val att abdikera så lätt heller för henne, då hon undersökte om hon 

kunde vara katolik i hemlighet och fortsätta att vara drottning över Sverige. Detta stämmer även 

överens med att Weibull beskriver henne som väldigt politiskt och kulturellt intresserad. Släppa 

det politiska styret och möjligheten att införa en tydlig och modern svenskkultur, var inte så lätt 

för henne. Weibull menar också att Kristina inte var en libertin eller en fritänkare, åtminstone 

                                                           
45 Ursprungligen från RA, Azzolinosamlingen K 429, mapp astrologi, fol. 1: Hämtad från Lekeby (2000), s. 72 
46 Lekeby (2000), s. 71-72 
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inte att hennes fritänkande var någon anledning till hennes abdikation. Hans verk, Om drottning 

Christinas trosskifte och tronavsägelse från 1962, var en direkt motreaktion på Sven Stolpes 

verk om Kristina i två delar, 1960-1961. Där Stolpe menar att Kristina abdikerade och övergick 

till den katolska tron för att den var mer öppensinnad än den svenska protestantiska samt att 

Italien och Rom var centrum för kultur och fritänkande i Europa. Weibull menade att Stolpe 

hade fel, då de källor från den katolska kyrkan och Rom är övervägande och mer trovärdiga än 

de som Stolpe utnyttjade. Weibull påpekar även att Kristinas övergång till katolicismen var en 

stor seger för den katolska kyrkan.  

Hermans historia och Lekeby tar efter en del av vad Stolpe kom fram till. I Hermans historia 

berättar Lindqvist, likt Lekeby, om Kristinas dåliga relation till modern, vilket grundade sig i 

att hennes mor aldrig visade henne någon kärlek för att hon var en flicka. De har även med 

kvinnoföraktet, men där skiljer de sig åt i varför Kristina hade ett. Lekeby menar att Kristinas 

kvinnoförakt grundades i relationen till modern, medan Lindqvist menar att likt Stolpe så 

berodde det på att hon kanske var en kvinnlig pseudo-hermafrodit. De båda nämner även hennes 

fysiska avsky till män, där även Lekeby påpekar att hon hade en sexuell attraktion till kvinnor. 

Det är här som det uppstår en tydlig skillnad dem emellan. Lekeby menar att Kristina var 

bisexuell, kanske rent av lesbisk. Hon ska ha haft flera romantiska förhållanden till kvinnor, 

men även likt dåtidens män haft ett antal nattliga romanser. Lindqvist nämner aldrig detta, utan 

han gör påståendet att Kristina var kluven om hon skulle gifta sig och skaffa en arvprins eller 

leva celibat. Valet att skriva gifta sig eller leva celibat, tyder på att Kristina i så fall, enligt 

Lindqvist, var heterosexuell. Lekeby menar, som Stolpe, att Kristina inte alls var något särskilt 

begåvad, utan att det är en överdrift då hon aldrig har publicerat eller skrivit något vetenskapligt. 

Lindqvist håller sig mer likt Weibull, och menar att hon var en enormt begåvad och intellektuell 

person. 

Härefter tar de två biografierna skilda vägar. Lindqvist fortsätter att presentera orsaken till att 

Kristina abdikerade, vilket berodde på hennes fyra personliga problem. Där även ett av dessa 

var hennes attraktion till den katolska tron. Vilket tyder på att Lindqvist menar att Kristina var 

en religiös person. Lindqvist menar, likt Weibull, att Kristina ska ha haft ett starkt intresse för 

politik och kultur. Efter att hon anlände i Rom blev Kristina snabbt centrum för både politiska 

intriger och det kulturella livet. Vidare att hon försökte två gånger att åter bli en drottning, först 

över Neapel och den andra gånger över Polen. Lindqvist menar även, likt Weibull, att hon ska 

ha varit och är, en symbolgestalt för den katolska kyrkan. Hennes intåg i Rom och övergång till 

katolicismen firades som om vore en av antikens romerska generaler som hade genomfört 
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lyckade militära erövringar. Lika så hennes bortgång då hon fick begravas i Peterskyrkan där 

hon även några år senare fick en egen minnesvård. 

Lekeby fortsätter istället att fokusera på Kristinas sexualitet och starka intresse för att 

genomföra ett könsbyte. Som nämnt innan menar Lekeby att Kristina var bisexuell, troligtvis 

lesbisk. Men att hon inte bara var en homosexuell person, utan att hon faktiskt ville vara en man 

istället för kvinna. Detta ska grundat sig dels i profetian om henne som hon fick reda på 1642, 

och som ska ha uppstått vid hennes födsel. Denna längtan efter att bli en man ska även skapat 

hennes intresse för alkemi, där hon likt ett antal från sin samtid, ska ha letat efter ett livselixir. 

Livselixiret ska ge personen ungdom men som också ska kunna genomföra en könskorrikering. 

Lekebys teorier har blivit väldigt populära bland delgrupper som transpersoner, feminister och 

homosexuella, då de kan hitta en symbolgestalt i Lekebys Kristina. 

  

Kristina i läroböcker  

I studien så är det med fyra läroböcker från 1920-talet och fram till 2000-talets första 

decennium. De alla täcker olika läroplaner från det svenska skolsystemet och är producerade 

under olika tidpunkter för det svenska samhället, vilket kan komma att påverka innehållet om 

Kristina.  

Kristina nämns i någon form i alla läroböcker som studien använder sig av. Även de läroböcker 

som inte kom att användas i studien nämner drottningen, men detta är väldigt sällan mer än 

några par meningar, i de läroböcker som är med och inte är med. En förändring av detta sker 

först när man kommer in i 2000-talet, där mer utrymme börjar att ges åt drottningen. 

 

Nya tidens historia för gymnasiet av Erik Falk, från 1922 

Kristinas utrymme är inte i något större omfång i denna lärobok. Boken nämner att hon som 

tidigt fick ärva den svenska kronan, då hennes far avled. Från hennes unga år nämner de hennes 

utbildning och uppfostran som sker i en manlig anda då Sverige behövde en arvprins. Hon 

beskrivs som en ovanlig kvinna med manliga intressen, som fäktning, jakt och filosofi, och 

även envis som vägrar gifta sig, trots riksrådets påtryckningar. Falk avslutar delen om Kristina 

med att hon istället för att gifta sig, abdikerade den svenska kronan åt sin kusin Karl Gustav. 
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Detta satte stopp för vasaätten och att hon sedan flyttade till Rom där hennes passion för 

katolicismen växte.47 

 

Historia för gymnasiet av Kjell Kumlien, Folke Lindberg och Wilhelm Tham, 

från 1963 

Läroboken, likt sin föregångare, ger inget större utrymme till drottningen. De inleder delen 

genom att berätta om hennes manliga utbildning. Här nämns även att hon är en intelligent 

person som talade flera språk och med en kärlek till kultur. Hon föredrog ett sällskap av lärda 

män som hon kunde filosofera om livet, politik och samhället med. Hennes ovilja att gifta sig 

nämns, likaså att detta skedde trots starka påtryckningar från riksrådet. Författarna fortsätter 

med att berätta att Kristina abdikerade år 1654 åt sin kusin Karl Gustav. Därefter reste hon till 

Rom och konverterade till den katolska tron. De avslutar med att påpeka handlingen som ett 

stort svek mot Sverige, men framförallt hennes far Gustav Adolf, den starke försvararen för den 

protestantiska läran.48 

 

Alla tiders Historia av Börje Bergström, Arne Löwgren och Hans Almgren, 

från 1983 

Läroboken ger inget större utrymme, de inleder delen om Kristina att Sverige var i behov av en 

arvprins, men fick en flicka istället. Detta gjorde så man gav den unga flickan en manlig 

utbildning och inte den för en dam. Utbildningen gjorde Kristina flerspråkig då hon sedan kunde 

tala både franska och latin. Hon tillträder tronen redan som sex år, men detta sker under ett 

förmyndarskap, hon blev drottning över Sverige vid arton års ålder. Hon beskrivs som en festlig 

drottning som ständigt ordnade fester, men även intelligent, som ständigt suktade efter nya 

kunskaper. Hon omringade sig av författare, filosofer och lärda män där de diskuterade om 

livet, kultur och politik. Trots riksrådets rådgivning om att hon borde, så vägrade Kristina att 

gifta sig. Hon valde istället för att abdikera den svenska tronen där hon efteråt flyttade till Rom 

för att sedan konvertera till den katolska läran.49 

                                                           
47 Falk (1922), s. 56 
48 Kumlien, Lindberg & Tham (1963), s. 137 
49 Bergström, Almgren & Löwgren (1983), s. 179 
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Perspektiv på Historia av Hans och Örjan Nyström, från 2001 

Författarna inleder med att beskriva Kristina som en av de mer gåtfulla personligheterna från 

1600-talet. Hennes första handling i livet var att lura hela det svenska hovet, då man först trodde 

hon var en pojke och fick därmed en 42 skott salut för en prins. När hennes far, Gustav Adolf, 

fick reda på misstaget skall han ha utgett ett leende och sa ”Hon blir slug med tiden, ty hon har 

bedragit oss alla”.50 Läroboken fortsätter sedan med att nämna hennes utbildning som grundlig 

och rejäl, ovanligt för en kvinna vid denna tid. Hon beskrivs, redan som barn, som en 

självständig, intelligent och nyfiken ung flicka och som vid tonåren tog tydligt avstånd från den 

traditionella kvinnliga rollen i dåtidens samhälle. Klädd i mansjacka med kjol i grovt tyg och 

låga klackar fick de utländska ambassadörerna i Stockholm något att rapportera tillbaka om. 

Kristina fortsätts att beskrivas som en kvinna med manliga intressen och uthållighet. Hon 

spenderade gärna mycket tid åt jakt, och kunde sitta upp till häst i över tio timmar utan att bli 

trött. Hon tog vid arton års ålder, 1644, över som regerande drottning. Hon visade ett aktivt 

intresse i styrandet av Sverige och nu kom även hovlivet att spegla hennes personlighet med 

lärda män, konst, kultur, filosofi och teater. Hennes intresse för dessa områden visade sig 

tydliga då hon beordrade de svenska fältherrarna som förde krig på kontinenten att röva tillbaka 

alla böcker som berörde vetenskapliga och litterära ämnen som skulle fylla hennes bibliotek. 

Dessa böcker och de lärda män som bjöds in till hovet, var orsaken att hon kom i kontakt med 

den katolska läran. Författarna uttrycker att Kristina vägrade att ingå i äktenskap, trots att 

riksrådet gjorde påtryckningar om det till henne. Hon avgår sedan som drottning över Sverige 

år 1654 till sin kusin Karl Gustav. Hon lämnade sedan Sverige i största hemlighet för att sedan 

i Rom övergå till den katolska läran. Detta blev en stor seger för den katolska kyrkan, då en 

drottning avsade sig sin egen krona för att återgå till den rätta läran, och det var inte vilken 

person som helst. Utan dottern till Gustav Adolf, protestantismens stora försvarare.51 

 

Delsammanfattning 

Läroböckerna har som uppgift att förmedla den fakta som forskningen och vetenskapen 

framställer. Det som tydligt framkommer är att Kristina i de tre första böckerna har hamnat i 

                                                           
50 Nyström (2001), s. 173 
51 Ibid, s. 173 
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ett icke-bruk av historien. Men även att alla fyra är under ett vetenskapligt bruk, då de förmedlar 

en sanning som bygger på tidigare forskning. Icke-bruket bygger dels på utrymmet som har 

tilldelats henne i böckerna samt den tunna informationen som berättas om henne. Det kommer 

inte som en chock att Kristina åtminstone är det under 1900-talet och framåt. Sverige var, likt 

övriga Europa, under 1800-talet och fram till andra världskrigets slut väldigt nationalistiskt. 

Utifrån den samtidens tänk så kan man förstå att Kristina inte var en passande symbolgestalt att 

använda sig av. Hon abdikerade och övergick till katolicismen, vilket sågs som ett stort svek 

mot Sverige som en nation och även det som Sverige under hennes egen tid hade kämpat för.52 

Likaså kan hennes tunna utrymme från läroboken från 1963 och 1983 förklaras utifrån 

samtidens samhällsstruktur. Feminismens andra våg började i västvärlden under det sena 60-

talet och in på 70-talet. Detta betyder att läroboken från 1963 hann komma innan den andra 

vågen började och hann få något inflytande i samhället.53 Läroboken från 1983 hamnade i en 

likartad situation som boken från 1963 var i. Under 80-talet minskade den inflytelserika 

kvinnorörelsen i väst som hade byggts upp under sent 60-tal och under 70-talet. Det är inte först 

förens senare 1990-tal som feminismen och kvinnorörelsen upplever en renässans i 

västvärlden.54 Vilket kan förklara att Kristinas utrymme och storlek på information har ökat i 

boken från 2001. Det kan även förklara tonläget i boken gentemot de andra böckerna, som 

nästan får henne att låta självisk i sitt agerande. Läroboken från 2001 är därför inte i ett icke-

bruk av historien, utan den mer utförliga information som ges om Kristina kan ses som ett 

moraliskt historiebruk. Det beror på att de försöker att återge Kristina nytt liv i den svenska 

historieundervisningen, en person som över 100 år har varit nästan helt ute ur de svenska 

historieböckerna. 

Läroböckerna har trots detta några tydliga gemensamma nämnare, men även skillnader. Det 

som är tydligt gemensamt för dem är att de alla berättar att Kristina fick en manlig utbildning 

som en arvprins, var i någon form begåvad, vägran att ingå i äktenskap, abdikerade, flyttade till 

Rom och blev katolik. Ingen information gavs angående varför hon vägrade att gifta sig, vilket 

kan bero på att forskningsvärlden inte är överens om den punkten. Detta gäller även till varför 

hon abdikerade och övergick till katolicismen. Läroboken från 2001 berättar hur Kristina kom 

i kontakt med den katolska tron, men inget mer om det. Läroböckerna från 63, 83 och 01 berättar 

                                                           
52  Nationalencyklopedin, nationalism, (hämtad 2017-12-21)  
53 Den första vågen började ca 1850-talet och gjorde att mot 1920-talet hade de flesta Europeiska länderna 
infört kvinnlig rösträtt samt fått börja arbeta mer, vilket även första världskriget hjälpte till med. Men den stora 
depressionen under 30-talet gjorde att kvinnor åter började ta en roll som hemmafru. Nationalencyklopedin, 
feminism, (hämtad 2017-12-21)     
54  Nationalencyklopedin, feminism, (hämtad 2017-12-21) 
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även att hon hade ett starkt intresse för både politik och kultur. Det är även de tre läroböcker 

som berättar att Kristina omringade sig av filosofer, författare och lärda män för att diskutera 

politik, kultur och om livet. Det låter som när man läser de olika läroböckerna, att Kristina 

abdikerade för att kunna bli katolik, vilket då stämmer överens bra med Weibulls teori. 

Läroboken från 1963 berättar att detta handlande från Kristina var ett stort svek mot Sverige 

och hennes avlidne fader, Gustav Adolf. Läroboken från 1922 berättar även att hennes manliga 

intressen gör henne till en ovanlig flicka. Det är enbart boken från 2001 som berättar att hennes 

konvertering var en stor seger för den katolska kyrkan.  
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3. Kristina i populärkultur 

I detta kapitel undersöks de artefakter som tillhör Rüsens begrepp estetisk kultur, vilket jag 

använder mig av populärkultur från Dybelius benämning. I likhet med estetisk kultur så syftar 

begreppet populärkultur på sådant som väcker fantasin hos människor och förmedlar känslor.55 

De artefakter som kommer studeras här är de tre som har valts ut och är en pjäs, film och en 

teater. I detta kapitel kommer analysen att främst utgå ifrån tidningsrecensioner. 

 

Dissekering av ett snöfall – skriven av Sara Stridsberg. Urpremiär år 2012 

på Dramaten 

Hösten år 2012 hade pjäsen Dissekering av ett snöfall sin urpremiär på Dramaten i Stockholm. 

Pjäsen är skriven av den svenska författaren och dramatikern Sara Stridsberg som har hämtat 

stor inspiration från historien om drottning Kristina. Det är en pjäs där samtiden korsas med 

historien och Kristina porträtteras som en normbrytande kvinna. I pjäsen slåss drottning 

Kristina mot krav och förväntningar, för att vinna sin frihet och passioner som är jakt, kärlek, 

vetenskap och konst.56 

Ingela Olsson spelar en Kristina som vill vara en hierarkisk manlighet i en ogörlig förening med 

intellektuell känslighet. Hon är fångad och bedövad i sin roll som en kvinnlig regent. Hon 

kämpar ändå emot det, men beslutar sedan att fly och bli en flykting.57 Det är en pjäs där 

Kristina inte vill vara drottning, utan kanske en kung. Hon vill inte vara en kvinna utan kanske 

en man som inte alls vill härska. Det är en Kristina vars inre tankar är fyllda med tvivel och 

förtvivlan och som har stoppat huvudet i en gigantisk lögn för att försöka härska Sverige, men 

samtidigt går makten emot henne för att hon är en kvinna. Hon är en plågad individ, saknar sin 

avlidne fader och försöker bemästra ett system som hon inte alls riktigt lyckas hantera. Hon går 

emot sig själv och försöker ha samlag för att bejaka dåtidens kvinnoroll, vilket leder till en 

mycket pinsam situation.58 Det är en kvinna som konfronteras med makt, sin avlidne fader, 

modern, filosofin och sin käraste vän Ebba Sparre, som vi möter i pjäsen. Det är många olika 

sidor som syns av drottningen, en flicka som älskar och saknar sin far för att i nästa stund visar 

på en stark grymhet. Det är en kvinna som dissekeras av dåtidens normalitet och normer, som 

                                                           
55 Dybelius (2012), s. 80 
56 Östgötateatern (hämtad 2017-12-18)  
57 Ring (2012-09-01), (hämtad 2017-12-18)  
58 Waarenperä (2012-09-01), (hämtad 2017-12-18)  



25 
 

även stänger in henne, i ett försök att forma henne efter dåtidens traditionella kvinna. Det 

avslutas med att Kristina krönts till drottning och som gör att hon befinner sig i ett gigantiskt 

luftslott som är i vilken stund, redo att explodera.59  

Pjäsen har mottagits väldigt bra från de recensioner jag har använt mig av och har under år 2017 

börjat att visas igen. 

 

The Girl King – regissör Mika Kaurismäki. Premiär år 2015 

Filmen The Girl King målar ett porträtt av den svenska drottningen Kristina. Redan vid sex års 

ålder blir hon drottning av Sverige då hennes far avlider. Hon början redan som ung att slåss 

mot de konservativa krafterna, som går emot hennes idéer att modernisera Sverige och som har 

noll tolerans mot hennes sexualitet som börjar att vakna till liv.60 

Vi ser den svenska skådespelerskan Malin Buska som drottning Kristina i denna 

engelskspråkiga film. Den kortväxta Kristina blir i Buskas gestaltning obestridligt lång med ett 

hetlevrad och impulsivt temperament, en käck pojkflicka.61 Filmen lägger sin tonvikt vid sig 

under tiden då Kristina blir drottning och några år framåt. Hon har fått en gedigen utbildning 

som en arvprins av sin mentor Axel Oxenstierna. Detta visar filmen som en av de stora 

anledningarna till Kristinas problem med sin könsidentitet. Hon avstår alla former av frierier 

och inleder en relation med sin hovdam grevinnan Ebba Sparre.62 Vi möts av pojkflickan 

Kristina som till en början kämpar med sin egen identitet men som samtidigt också är 

intellektuell och en kunglig rebell. Hon vill genom konstnärlig väg förvandla Stockholm till 

Nordens Aten genom att ha läsning och samtal med inbjudna tänkare.63 

Filmen har fått ett något sämre bemötande från de recensioner jag har använt mig av. Det 

framgår dock tydligt att det inte faller på skådespelarna utan att det är manuset och budgeten 

som gör att betyget faller för filmen.   

 

                                                           
59 Sörenson (2012-08-31), (hämtad 2017-12-18) 
60 Imdb (2015), (hämtad 2017-12-18) 
61 Söderqvist (2015-12-10), (hämtad 2017-12-18) 
62 Johnsson (2015-12-11), (hämtad 2017-12-18)  
63 Lindblad (2015-12-10), (hämtad 2017-12-18) 
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Kung Kristina Alexander – skriven av Aleksa Lundberg och Elisabeth 

Ohlson Wallin. Premiär år 2017  

Teatern Kung Kristina Alexander som hade premiär år 2017 handlar om en drottning som 

egentligen var en kung. En person som kämpar för rätten till sitt eget liv och med sin identitet 

som gör ett uppbrott och en förvandling. Teatern är mer som en trestegsraket med en 

teaterföreställning som använder även en bok och en fotoutställning.64 

Det är den svenska Aleksa Lundberg som tar sig an rollen som drottning Kristina, som även är 

Sveriges första skådespelare som har genomgått en könskorrigering. En person där Kristina 

kastas mellan manligt och kvinnligt tonläge och uttryck, beroende på hur det passar hennes 

egna avsikter.65 Det är en teater som använder sig av låneord från August Strindbergs 

Kristinadrama med sin urpremiär från 1908. Vi möter här en Kristina som har blivit uppfostrad 

och krönts till kung. Där hon vid sin konvertering till den katolska tron i Rom tog namnet 

Alexandra, har hon i denna teater istället blivit Alexander. Det är en skrytsam Kristina som 

speglas, båda självuppfylld och självklar. Det är en föreställning som inte bryr sig om subtilitet 

där Kristina vid konverteringen till den katolska tron mumsar i sig oblat som snacks.66 En 

kvinna som vid ett tillfälle omfamnar och älskar med en vildsvinsfäll med huvud, svans och 

hovar. Hennes liv målas tydligt upp med hjälp av krucifix, kungakrona, alkemistiska redskap, 

böcker och rökelseaskar som blir välanvända metaforer för den metamorfosen hon genomgår. 

Där Kristina under föreställningen ger finger åt de alla Kristina-porträtt som ingår i teatern, då 

de speglar en missanpassad kvinna som trånar efter en mans kärlek.67 

Det är en teaterföreställning som hyllas från de recensenter jag har använt mig av i studien. Det 

är en progressiv föreställning som under spelningen samtidigt visar filmprojiceringar med 

verkliga individer, där de berättar om sina egna liv och transformationer. 

 

 

 

                                                           
64 Lundberg & (2017), (hämtad 2017-12-18) 
65 Ring (2017-03-02), (hämtad 2017-12-18) 
66 Håkansson (2017-03-03), (hämtad 2017-12-18) 
67 Edström (2017-03-02), (hämtad 2017-12-18) 
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Delsammanfattning 

Artefakterna som har studerats under populärkulturen har auktoriserat det som artefakterna 

under utbildningskulturen har kommit fram till. Utifrån de artefakter jag har använt mig av i 

utbildningskulturen och undersökningen av artefakterna inom populärkulturen så kan man se 

vilka delar populärkulturen har valt ut från utbildningskulturen. De alla tre artefakter har tydliga 

gemensamma nämnare som finns inom utbildningskulturens artefakter. Det är att Kristina 

porträtteras som en smart och klipsk kvinna som stämmer överens med Weibull och Lindqvist. 

Men att hon samtidigt lider av personliga problem, då hon inte är en typisk kvinna för sin tid, 

vilket stämmer överens bra med Lindqvist. Sedan att hon försöker kämpa emot sin samtids 

könsroller och enbart vill hitta sitt eget sanna jag, vilket är tydligt från Lekeby. De alla använder 

även ett moraliskt-ideologiskt historiebruk. De använder den historiske drottning Kristina för 

att få både henne och hennes minne förmedlat, vilket är det moraliska, och med hjälp av Kristina 

försöker de legitimera och konstruera historien för den delgrupp som deras artefakt presenterar, 

vilket är det ideologiska. Men trots detta så är det en tydliga skillnad mellan artefakterna, vilken 

delgrupp de använder Kristina minne som en symbolgestalt för.  

I Stridsbergs pjäs från 2012 om Kristina framgår det att delgruppen som är mest i fokus är 

kvinnor, deras kamp mot könsstereotyper och lägre status i samhället. Kristina i pjäsen framgår 

inte som en typisk kvinna för sin tid och som modigt försöker kämpa emot samhällets 

könsroller. Men samtidigt att denna kamp inte är lätt. Då pjäsen slutar vid hennes kröning så 

ser man att Kristina försöker acceptera i slutändan sin plats som en typisk drottning för sin tid. 

Men att hon nu lever i en lögn som har växt till ett gigantiskt luftslott och som när som helst 

kommer att explodera. Vilket kan vara en referens till att hon senare i verkligheten abdikerade 

och konverterade till katolicismen. Det är dessa aspekter från pjäsen som gör att jag anser att 

Stridsberg presenterar kvinnorna och feminismen. 

I Kaurismäkis film från 2015 om Kristina är det inte längre kvinnorna som är den mest tydliga 

gruppen, utan den representerar mer de homosexuellas kamp och plats i historien med hjälp av 

Kristina. Kristina kämpar nu inte enbart mot det patriarkala styret som existerar i hennes samtid. 

Kampen är även hur hennes rådgivare och riksråd försöker övertyga henne om att gifta sig och 

sära henne ifrån sin sanna kärlek, Ebba Sparre, som hon har tagit upp en romans med. Samtidigt 

som Kristina kämpar mot sin samtid så kämpar hon även med sig själv och sin identitet. Kristina 

i filmen är inte en typisk kvinna för sin tid, utan är mer manlig i sitt beteende och val av kläder. 

Hon föredrar kvinnor för fysiska förhållanden och inte män. Medan hon utkämpar dessa två 
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slagfält så är hon även inne på ett tredje, och det är att förändra Sverige till ett kulturellt land 

och Stockholm som centrum för detta. Det är en stark och modig kvinna som porträtteras i 

filmen, som har väldigt många bollar i luften. Det är dessa delar ur filmen som gör att jag anser 

att den mest tydligaste delgruppen som representeras ur samhället är homosexuella, men även 

kvinnorna. 

I Lundbergs och Wallins teater från 2017 om Kristina är det en annan delgrupp ur samhället 

som representeras. Det är transpersonernas kamp för både en plats i samhället och inom 

historien. Det är inte längre en kluven Kristina vi möter som lider av någon identitetskris, utan 

hon är självsäker och vet vad hon vill. Hon vill inte vara en kvinna eller drottning, utan en man 

och en kung. Där hon under teaterns gång går från kvinna till man, till Alexander. Genom de 

alkemiredskap som är närvarande i teatern så ser vi kopplingen till Lekeby, som menar att 

Kristina ville bli en man med hjälp av alkemins konst. Hon har även ett tydligt förakt mot den 

Kristina som världen har försökt visa, att hon i verkligheten bara var en missanpassad kvinna 

som längtar efter en mans kärlek. Genom att de samtidigt under föreställningens gång visar 

bilder och filmer på riktiga transpersoner som berättar sin historia, så framgår det väldigt tydligt 

att de vill ge transpersonerna en röst. De vill visa deras historia och genom Kristina visa på att 

det har funnits i vår historia riktiga personer som var transpersoner, att även en del av dessa 

både var kungar och drottningar. 
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4. Kristina i minneskultur 

Vi har nu kommit fram till den tredje och sista delen av historiekultur, minneskulturen. Rüsen 

använde begreppet politisk kultur och menar att begreppet står för en vilja att uppnå makt. Jag 

använder mig av minneskultur, från Dybelius, och vars begrepp överensstämmer innehållsligt 

med Rüsens politisk kultur. Detta beror på att man vid minnesfiranden ger uttryck för någon 

form av ideologisk värdering.68 I detta kapitel kommer de sju artefakter som tillhör 

minneskultur att studeras. Delen inleds med tre artefakter som är i Vatikanstaten och Rom som 

har rests av individer tillhörande den katolska kyrkan. Sedan kommer de fyra sista artefakterna 

som finns i Sverige att analyseras, två statyer, ett ordenssällskap och en väg i Stockholm. 

 

Kristina i utlandet 

Peterskyrkan 

I Vatikanstaten, mer bestämt i Peterskyrkan, finns det några minnesmärken efter den svenska 

drottningen. Dessa minnesmärken är även de första i sitt slag som en kvinna har blivit hedrad 

med av den katolska kyrkan. Det första minnesmärke efter Kristina är hennes grav i 

Peterskyrkan där hon har haft sin sista vila sedan hon avled år 1689. Det mest märkvärdiga med 

hennes gravplats är att hon var den första kvinnan som har fått begravas i Peterskyrkan och där 

hon ligger bredvid påvar och heliga män. Begravningen var inte heller en blygsam händelse 

utan skedde under pompa och ståt, trots Kristinas egen önskning om en enkel begravning.69  

Kristina blev även år 1702 hedrad med en minnesvård av den dåvarande påven Clemens XI och 

skulpterad av Carlo Fontana, som är även den inne i Peterskyrkan. Likt sin gravplats, så är detta 

också en heder Kristina är först med att få som kvinna.70  

 

Kristina i Rom 

Ett annat minnesmärke som är precis efter Kristinas bortgång finns i staden Rom och är en 

minnesplatta. Den är belägen i hennes sista bostad, Palazzo Riario som idag är Palazzo Corsini, 

                                                           
68 Dybelius (2012), s. 124 
69 Hermans historia (1992), (hämtad 2017-12-16) 
70 Ibid 
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och även i rummet hon avled i. Minnesmärket är en text som först är på italienska och under på 

svenska som sedan slutar med ett av hennes citat och lyder:  

Drottning Christina av Sverige avled i detta rum den 19 april 1689. ”Jag föddes fri, levde fri 

och skall dö frigjord.” Kristina.71 

 

Delsammanfattning 

Genom den katolska kyrkans användning av Kristina hamnar hon i ett existentiellt historiebruk. 

Hon hamnar där för att Katolicismen har ett behov av att minnas Kristina. Som både Weibull 

och Lindqvist berättar, så var hennes konvertering till den katolska tron en stor seger för dem. 

Det skedde även i en tid där den katolska kyrkan hade lidit stora nederlag emot den 

protestantiska tron. Vilket här deras användning auktoriseras inom vetenskapen, men även från 

deras egna källor som Weibull själv använde sig av. Genom att Kristina övergick till deras tro, 

dottern till den protestantiska krigarkungen, blev hon en tydlig symbol för att den katolska tron 

är över den protestantiska. Detta visar sig genom att hennes intåg i Rom firades med pompa 

och ståt, samtidigt att hon som första kvinnan fick begravas i Peterskyrkan. Hon är därmed den 

enda svenska monarken som inte är begravd i Sverige, för att senare även få en minnesvård, 

vilket hon även var den första kvinnan att få.  

Hon hamnar även under ett ideologiskt historiebruk för den katolska kyrkan. De använde 

Kristina för att legitimera sin religion, här var det då mest över andra kristna riktningar. Det 

blev genom hennes konvertering chockvågor över de protestantiska nationerna, och som 

duktiga politiker utnyttjade de detta. Hon blev inte enbart en symbol för de ledande i den 

katolska världen utan även bland vanligt folk. Vart hon än kom, om det så var i Frankrike eller 

i Italien, så hyllades hon. Däremot gick detta sedan i fel riktning för henne efter avrättningen 

av Monaldesco, vars konsekvens efteråt så sprids det rykten om henne som en svartsjuk älskare. 

Den katolska kyrkan har i stort sätt även hedrat Kristina mer än vad Sverige själv har gjort. Det 

kan så må hända att det finns mer minnesmärken efter henne i Sverige. Men genom att Kristina 

hedrades med både en gravplats och minnesvård i Peterskyrkan så har hon haft ett mycket större 

värde som symbolgestalt för den katolska kyrkan än vad Sverige har haft. 

                                                           
71 Hermans historia (1992), (hämtad 2017-12-16) 
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Kristina i Sverige 

Amaranterorden 

Kristina hade under en allt längre tid haft en önskning om att instifta ett eget ordenssällskap. 

En anledning var de redan existerande ordenssällskap som fanns ute i Europa vilka var 

Strumpebandsorden (1348) i England och Frankrikes Helgeandsorden (1180), dessa var 

prestigefyllda och uråldriga. Det var år 1650 som hon nästan lyckades att genomdriva idén, men 

där Axel Oxenstierna var en stark motståndare till förslaget och planen rann ut i sanden. Men 

år 1653 på trettondagen under en praktfull fest instiftade drottningen Amaranterorden.72 

Medlemmarna bestod av sexton män och sexton kvinnor ur Kristinas närmaste 

bekantskapskrets. Namnet tros vara en anknytning till en av Kristinas favoriter, den italienske 

ambassadören Pimentel som är född i staden Amarante. Emblemet för orden bestod av två 

inflätande A:n som var mot varandra och omslutandes av en medborgarkrona. Det var sedan en 

inskrift på italienska, Dolce ne sará la memoria, vilket på svenska är, Ljuvt ska minnet härav 

vara. Denna Amaranterorden upphördes dock med att Kristina abdikerade och lämnade Sverige 

redan året därpå, 1654.73 

Men med Kristinas ursprungliga ordenssällskap som en förebild, grundades år 1760 i 

Stockholm Stora Amaranterorden. Den blev snabbt en exklusiv sällskapsorden och var under 

en tid en viktig del av Stockholms mest förnäma sällskapsliv. I dagen är orden fortfarande aktiv 

och har loger utöver Stockholm i Göteborg, Malmö och Karlskrona.74 

 

Drottning Kristinas väg 

Det finns i Stockholm en väg som är döpt efter drottning Kristina, Drottning Kristinas väg. 

Vägen är belägen i Norra Djurgården och sträcker sig från Östra Stationen, igenom Campus 

Valhallavägen och Jansskogen för att till sist komma till området Albano. Vägen har inte alltid 

varit döpt efter Kristina då den finns med på Petrus Tillaeus karta från år 1733 där den inte är 

namngiven, men man vet alla fall att sedan år 1827 så har den varit det. Det beror på att vägens 

                                                           
72 Stora Amaranterorden, (hämtad 2017-12-16) 
73 Nationalencyklopedin, Amaranterorden, (hämtad 2017-12-16) 
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namn, Drottning Kristinas väg, finns med i Erik Tunedals bok, Geografi öfver konungariket 

Sverige, vilket kom ut år 1827.75  

 

Statyer av Kristina 

Den svenska skulptören Aron Sandberg skulpterade en staty av drottning Kristina som blev 

färdig år 1923. Det är en ganska liten staty i Stockholm som kan vara svår att missa då den är 

högt belägen på stadshusets fasad i hörnet på Hantverkargatan och Ragnar Östbergs plan. Statyn 

är en nakenskulptur av Kristina och hon håller i en bricka, där stadsdelen Kungsholmen ligger 

på, som Kristina sedan skänker till staden Stockholm och hennes befolkning.76 

I staden Halmstad finns även en annan dedikation till drottning Kristina, där man kan hitta 

drottning Kristina-passagen. Den Halmstadsbaserade konstnären Tomas Frisk fick år 2000 i 

uppdrag att skapa ett konstverk till minne av Kristina. Det blev då en byst av drottningen, eller 

mer rättare sagt enbart hennes huvud är skulpterad. Det är ett minne från att Kristina besökte 

Halmstad i samband med att hon var på väg till Rom.77 

 

Delsammanfattning 

Kristinas minnesvärde i Sverige visar sig här inte vara som en symbolgestalt för nationen. 

Hennes abdikation och konvertering sågs vid hennes levnad och långt efter hennes död som ett 

otroligt stort svek. Därför hamnade hon under en lång period i de svenska historieböckerna i ett 

icke-bruk. Inom minneskulturen i Sverige hamnar Kristina även i ett existentiellt historiebruk. 

Hon hamnar i båda kategorier som är ett existentiellt historiebruk, att glömma eller att minnas. 

Under en lång period, utifrån saknad av minnesmärken i Sverige, kan man se det som att 

nationen försökte att glömma henne. Kristinas första staty i Sverige är den av Sandberg från 

1923, den andra och slutliga är den av Frisk från 2000. Det är dock inte så mycket mindre än 

vad andra stora krigarkungar har fått. Men det som skiljer sig är att dessa två är väldigt små, 

Sandbergs är en liten staty högt upp på stadshusets fasad i Stockholm, medan den av Frisk är 

en liten byst i Halmstad. I jämförelse med de andra monarkerna från ätten Vasa och 

stormaktstiden, har de ryttarstatyer eller hela torg nämnda efter sig med en stor central staty. 

                                                           
75 Wikipedia.org, Drottning Kristinas väg, (hämtad 2017-12-16) 
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De skiljer sig även genom att de har alla någon från 1700-talet eller 1800-talet, och Kristina har 

från 1900-talet och 2000-talet. Men genom att statyer finns av Kristina, likaså en väg uppkallad 

efter henne, så försökte man efter en lång period efter henens död att ändå minnas henne. 

Samtidigt att man valde just 1920-talet att göra den första statyn av Kristina kan dels bero på 

att kvinnorna i Sverige började bli mer jämställda männen. Vilket gjorde att man kanske var i 

behov av kvinnliga historiska personer. 

Amaranterorden, eller den idag som heter Stora amaranterorden, blev återupplivad under 1760-

talet. Detta var en period i Sveriges historia där kultur och konst hade sitt intåg hos adeln och 

kungahuset. Mycket med hjälp av Gustav III och hans mor, Lovisa Ulrika, som hyste stor kärlek 

till det kulturella livet. Det kan då utifrån att ha kunskaper om 1700-talets Sveriges samhälle, 

inte vara så konstigt att man valde att återuppliva något från drottning Kristina. Hon var den 

första svenska monark som försökte skapa en egen svensk kultur och ville även överlag göra 

Sverige mer kulturellt. Gustav III gjorde själv år 1784 en teater om drottning Kristina. Så hon 

var för den tiden, kanske inte en nationell symbol, men en symbol för den delgrupp som var 

mer intresserade av konst och teater. Genom ett försök att då minnes drottning Kristina för sitt 

kulturella intresse, kan återupplivningen av hennes Amaranterorden visa på ett existentiellt 

historiebruk. 
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5. Sammanfattning 

Man kan vid en första observation över studien tycka se ett liktydigt resultat i kulturernas egna 

artefakter. Trots att tydliga likheter finns dem emellan så urskiljer de även tydliga skillnader. 

Dessa är tydligast beroende på i den tid de skapades och av vilken delgrupp som är bakom dem. 

En annan upptäckt under studiens gång är att Kristina som symbolgestalt är kraftigt varierande, 

där hennes uppdrag och uppgifter skiftar starkt emellan delgrupper och tidsperioder. 

Till skillnad från många andra symbolgestlater så har inte Kristina använts som en symbolisk 

hjälte för Sverige eller representerat typiska svenska egenskaper man ska försöka efterleva. 

Jämför man Kristina med den tidigare nämnda symbolgestalten Döbeln från Dybelius 

avhandling, som har symboliserats som folkhjälte och som representerar ursvenska egenskaper, 

som att en svensk alltid håller sitt ord. En person som i kristider har lyfts fram för att det svenska 

folket ska sporras till fosterlandskänsla och få en förebild. Är detta en uppgift Kristina inte har 

fått av Sverige. Men till skillnad från Döbeln, och andra monarker, har studien visat att Kristina 

som symbolgestalt är väldigt anpassningsbar. Hon har använts av ett stort antal olika delgrupper 

som genom dessa fått olika uppgifter och uppdrag. Denna anpassningsbara förmåga som 

symbolgestalten Kristina har, kommer med stor sannolikhet göra att hon kommer ha en funktion 

när våra andra monarker och folkhjältar sedan länge har förlorat sin. 

  

Utbildningskulturen 

De fyra artefakterna som är vetenskapliga arbeten kring Kristina och de fyra som är läromedel 

som har använts i studien, har alla likheter emellan sig i relation till frågeställningarna som har 

valts ut för studien. När det gäller frågan hur, var och när minnet av Kristina använts, så är hur 

i ett undervisande syfte. De vill undervisa den sanna historien om Kristina för den som vill ta 

del av den. Detta är sedan annorlunda beroende på vilken artefakt man har att göra med, där 

vissa fokuserar mer på olika delar av Kristinas liv. Weibull som i sina verk lägger en större 

tyngd på den religiösa aspekten är olikt Lekeby som presenterar Kristinas sexualitet. När vi 

kommer till var så är de alla inom den akademiska världen, men de placeras på olika nivåer om 

de är ett läromedel eller ett vetenskapligt arbete. Läroböckerna är på ett mycket lägre plan inom 

den akademiska världen då de är anpassade och utnyttjades i en grundskolenivå. De berättar 

sanningen om vad Kristina gjorde som hennes abdikation, egenskaper, lite personlighet och om 

grundläggande livshändelser som hennes födsel. Men de lägger ingen fokus på de 
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bakomliggande orsakerna till hennes abdikation eller tros skifte. De vetenskapliga arbeten 

berättar precis det som finns i läroböckerna men med en skillnad, de försöker även studera, 

analysera och auktorisera de bakomliggande orsakerna till varför Kristina till exempel 

abdikerade.  

Vid den sista punkten, när, så skiljer de alla sig åt. Då ingen av artefakterna har släppts exakt 

samtidigt. Däremot så har en del av dem anlänt i samma tidsanda och decennier. Läroböckerna 

har med tiden utökat informationen om Kristina, speciellt den av Hans och Örjan Nyström från 

2001. Detta beror dels på att dagens samhälle präglas allt mer av jämlikhet och jämställdhet, 

vilket har gjort att kvinnor har fått en allt mer utökad plats i våra läromedel. Man kan även 

tydligt se detta i de vetenskapliga verken. Weibulls två verk från 1928 och 1962 presenterar 

Kristinas religiositet och anser utifrån sina källor att detta var en av de största orsakerna till 

hennes abdikation och övergång till den katolska kyrkan. Avsnittet från Hermans historia från 

1992 anser likt Weibull men utökar orsakerna som Kristinas identitetskris. För att Lekeby från 

2000 istället anser att det i stort sätt var hennes sexualitet och könsidentitet som var de största 

orsakerna.      

Vid frågan vad detta minne har använts till så har de alla använts för att berätta sanningen, det 

vetenskapliga. De har inte som syfta att skapa en symbolgestalt som passar en viss delgrupp 

eller ett visst ställningstagande i samhället. Men de är samtidigt inte heller opartiska i sina 

sanningar. Man kan tydligt förstå de olika infallsvinklar artefakterna tar om man även har 

kunskaper om samhället då de skapades. När Weibull skrev sitt första Drottning Christinas 

övergång till katolicismen 1928, skulle man nog aldrig kunna tänka sig att en svensk monark 

skulle vara homosexuell eller en transperson. Även de två första läromedel, från 1922 och 1963, 

har en strängare ton i sin beskrivning av Kristina. Där hennes största handlingar ses som 

svekfulla. Sverige under 20-talet var mycket mer nationalistiskt än vad det är idag. Medan 

Sverige under 60-talet var på frammarsch och låg i ytterkanten i jämförelse med andra nationer. 

Man hade troligtvis inget större intresse av att belysa personer man ansåg hade svikit nationen 

i historien.  

De andra artefakterna från 80-talet, 90-talet och 2000-talet tar en annorlunda bana än deras 

föregångare. Ju närmare 2000-talet man kommer desto mer börjar man fokusera på andra 

aspekter och orsaker som kan ha varit bakomliggande för Kristinas handlingar, även 

läroböckerna ändrar sig. Läroboken från 1983 har inget större utrymme för Kristina, men 

anklagar inte heller henne för att ha svikit Sverige. Lingqvists börjar även belysa att hon led av 

en identitetskris, hade sexuellavsky för män och sökte frihet. Sedan där Lekeby undersöker och 
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belyser flitigt att hon troligtvis var minst bisexuell och hade flera erotiska förhållanden med 

andra kvinnor. Läroboken från 2001 har även ändrat sig efter samhället. Kristinas utrymme har 

ökats kraftigt och man ger henne även en bra beskrivning som är mer opartisk än de föregående 

läromedlen. Men trots sina skillnader så är de överens om väldigt mycket. Det är även från 

dessa artefakter som många andra artefakter, speciellt populärkulturen, tar inspiration ifrån. För 

att sedan skapa sig en egen symbolgestalt av den historiska Kristina, som har auktoriserats inom 

utbildningskulturen.   

 

Populärkultur 

Artefakterna under populärkulturen är som nämnt innan alla från det andra decenniet av 2000-

talet. Detta skulle kunna ses som ett problem, men faktum är att dessa tre artefakter visar på att 

Kristina är på en frammarsch. Då dessa tre är film, pjäs och en teater stärker argumentet för att 

hennes symbolgestalt återanvänds och att den samtidigt är väldigt anpassningsbar. Man kan 

även se auktoriseringen som utbildningskulturen har gjort komma till användning, och där 

Lekebys och Lingqvists vägar fått större utrymme. Lekebys teorier om att Kristina ska ha varit 

bisexuell eller homosexuell med kvinnliga romantiska förhållanden syns tydligt i The Girl 

King. Lingqvists teori om att hon sökte kulturell frihet, likt det även Stolpe ansett under 60-

talet, syns tydligt i Dissekering av ett snöfall. Samt Lingqvists teori om hennes identitetskris 

och Lekebys om att hon ville byta kön kommer till liv i Kung Kristina Alexander.  

Vid den första från hur, var och när minnet av Kristina använts, så är frågan kring hur i ett syfte 

att väcka känslor och fantasin hos de som tar del av artefakterna. De har ett underhållningssyfte 

men samtidigt vill de även berätta och lysa upp andra delgrupper av samhället och deras känslor 

och kamp som så länge har varit undanskymd. 

När det kommer till var minnet av Kristina har använts så är det i delen av samhället som arbetar 

med kultur. De individer som med hjälp av konst och förebilder vill förmedla ett budskap eller 

belysa ett problem i samhället via användning av underhållningsredskap som filmer och 

teaterföreställningar.  

Vid den sista punkten i frågan, när minnet av Kristina har använts, så är det i vår egen tid. De 

har alla bara några år emellan sig. Deras användning av Kristinas minne och deras 

symbolgestalt av henne visar tydligt på de omvandlingar som har skett de senaste sjutton år, 

och som även fortsätter att ske. Där man även kan se samhällets snabba utveckling om man 
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följer artefakternas egna kronologiska följd. Dissekering av ett snöfall från 2012 belyser 

kvinnorna och deras kamp om jämställdhet. The Girl King från 2015 belyser de homosexuella 

och den kamp de gjort för jämlikhet. Där Kung Kristina Alexander från 2017 belyser 

transpersonernas kamp om jämlikhet och det hat de har fått genomlida genom historien. Det är 

tre artefakter som speglar tydligt det nya samhälle som så många kämpar för och har kämpat 

för att uppnå.  

Vid den slutliga frågan vad detta minne har använts till så är det i ett syfte att ge dessa tre olika 

delgrupper en symbolgestalt. Olikt från utbildningskulturen som inte använt Kristina för att 

skapa en specifik symbolgestalt. Har Kristina i populärkulturens tre artefakter använts till att ge 

en historisk symbol för dessa delgrupper. Detta beror nog starkt på Kristinas originella beteende 

och att en del inom de vetenskapliga kretsarna anser att hon var homosexuell, fritänkare och 

ville byta kön. Genom detta kan delgrupperna få en historiskperson som ger dem en plats i 

historien. Men även belysa att deras kamp för jämlikhet och jämställdhet har pågått långt innan 

vår egen tid. 

 

Minneskultur 

Kristinas minneskultur tog sin början redan vid hennes bortgång 1689. Men hon försökte även 

själv genom exempelvis ordenssällskapet hon införde 1653, att skapa en minneskultur redan 

under hennes levnad. Men det är som nämnt innan inte Sverige som börjar med minneskulturen, 

utan den katolska kyrkan. Hennes grav som uppstod vid hennes död och senare minnesvården 

från 1702 som både restes inne i Peterskyrkan, visar även att de gav hennes minne en stor ära 

och respekt. Det skiljer sig starkt emot Sverige, som var mycket efter att skapa minnesmärken 

för Kristina. Men samtidigt är det förståeligt för hur man än vrider och vänder på det, så svek 

hon Sverige med de livsavgörande beslut som abdikationen men framför allt konverteringen. 

Otaliga svenska soldater och vanliga människor hade satt sitt liv för deras kamp för rätten att 

utöva sin religion, och även hennes egen fader och dåvarande Sveriges kung hade också gett 

livet som ett pris. Det borde med andra ord inte vara en chock att man försökte att glömma 

henne och att hon hamnade under ett icke-bruk i den svenska historiekulturen under en lång tid. 

Vid den första från hur, var och när minnet av Kristina använts, så är frågan kring hur i ett antal 

olika syften. Minnesmärkena har som ett första syfte att man ska minnas Kristina. Men genom 

den katolska kyrkan så vill man även minnas hennes religiositet. Genom Stora Amaranterorden 
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så vill man att hennes kärlek för det kulturella ska minnas och de övriga svenska 

minnesmärkena har rests för att hon var en svensk monark som har regerat över Sverige.  

I frågan kring var så skiljer de sig även åt. De minnesmärken i Vatikanstaten som finns inne i 

Peterskyrkan ger ett tydligt tecken på att hon ska minnas och respekteras i det katolska 

samfundet. Amaranterorden gjorde att hon kort fick liv i Sverige igen och som en symbol för 

det kulturella livet. Sen genom de övriga minnesmärken i Sverige så vill man att hon ska minnas 

i Sverige som en svensk monark. 

Vid den sista punkten i frågan som är när minnet av Kristina använts, så visar de katolska 

minnesmärkena på att hon direkt vid sin död och en kort tid efter var en otroligt viktig symbol 

för det katolska samfundet. Avsaknaden av minnesmärken efter detta i den katolska kyrkan kan 

visa på att hon idag inte är en lika viktig symbol. I och med att kyrkan i hela Europa i slutet av 

1700-talet och starten på 1800-talet började förlora sin makt kan vara en anledning. De hade nu 

andra problem som att behålla sin auktoritet i de länder som fortfarande var katolska, och helt 

enkelt inte hade tid med att vinna prestige över den protestantiska kyrkan. När vi anländer till 

Sverige så visar minnesmärkena efter Kristina genom när de uppstod tydligt på hur Sverige såg 

på henne. Hennes första staty kom trots allt först 1923 och stärker tydligt hur Sverige såg på 

henne under en lång period. En kvinna som har svikit nationen och som inte är värd att minnas 

likt hennes egen ätt eller direkta efterträdare.  

Den sista frågan som gäller vad detta minne har använts till så är de alla på samma grund. De 

har använts för att man helt enkelt vill minnas Kristina. De skiljer sig som nämnt i hur minnet 

har använts. Katolska kyrkan vill minnas henne för att hon som en svensk monark övergav sin 

nation och det hennes far hade kämpat för och hennes egna religiösa övertygelse att den katolska 

religionen är den sanna. Hon blev en symbol i propagandasyfte för den katolska tron över den 

protestantiska tron. Hon blev även en symbolgestalt för det kulturella livet i Sverige genom den 

Stora Amaranterorden under 1760-talet. Genom de senare minnesmärkena efter henne i Sverige 

så ville man även minnas henne som en svensk regent och drottning, men som nämnt tidigare 

tog det ett bra tag innan det blev av. 
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