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Kristina (1626–89) var ba-
ra sex år gammal när
hennes far Gustav II

Adolf stupade i Lützen 1632.
Därför kom Sverige att under

ett antal år styras av en för-
myndarregering ledd av Axel
Oxenstierna (1583–1654), som
varit Gustav II Adolfs närmas-
te medhjälpare. Denna reger-

ing bestående av ett antal hö-
ga adelsmän, skulle överläm-
na styret till Kristina den dag
hon blev myndig.

Under de tolv år som för-

Detta frimärke från 1998 visar drottning Kristina samt i bakgrunden en medalj slagen i samband med den Westfaliska fre-
den 1648. Sverige fortsatte sin inblandning i trettioåriga kriget även efter det att Kristinas far Gustav II Adolf stupat 1632.
Från svensk sida ville man nämligen ha upprättelse för alla sina förluster innan man drog sig ur kriget. Vid den Westfaliska
freden tilldelades Sverige stora och viktiga landområden i norra Tyskland och i nuvarande Polen. Därmed gick Sverige inte
tomhänt ur detta krig.

Kristina
– ABDIKERADE OCH KONVERTERADE

av Carl-Henrik Larsson 

Intelligent, bildad, temperamentsfull och märklig, är bara några av de
attribut som tillskrivits drottning Kristina, som också finns avbildad på
ett antal frimärksutgåvor. Här är historien om Kristina, drottningen som

avsade sig kronan, flyttade från Sverige och konverterade.
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myndarregeringen styrde Sve-
rige, innehade Axel Oxenstier-
na posten som rikskansler. Den
Oxenstiernska släkten kom att
inta en maktställning som sak-
nade motstycke i dåtidens Sve-
rige. Rikskanslerns broder Gab-
riel Gustafsson Oxenstierna
samt kusinen Gabriel Bengts-
son Oxenstierna, tilldelades hö-
ga positioner inom förmyndar-
regeringen. 

Det var dock inte enbart den
Oxenstiernska släkten som gyn-
nades av frånvaron av en stark
kungamakt. Överhuvudtaget
gick den svenska adeln goda ti-
der till mötes. Deras jordegen-
domar växte betydligt till följd
av att kronan sålde många av
sina gods. Detta rättfärdigade
Axel Oxenstierna med att lan-
dets ekonomi var körd i botten
till följd av trettioåriga kriget. 

Adelns innehav av jordegen-
domar kom att öka även under
Kristinas tid vid makten, och
det var först genom Karl XI:s
reduktion på 1670- och 80-ta-
len, som dessa egendomar gick
tillbaka till kronan. 

Axel Oxenstiernas inflytande
upphörde under slutet av 1640-
talet, då det uppstod en bryt-
ning mellan honom och drott-
ning Kristina. 

Fick en för sin tid mycket
ovanlig utbildning
Från början uppfostrades den

unga Kristina av modern, än-
kedrottningen Ulrika Eleono-
ra. Efter att modern kommit
på kant med förmyndarreger-
ingen angående hur Kristina
skulle uppfostras, fick Kristi-
na istället flytta till sina släk-
tingar, den Pfalziska släkten,
på Stegeborgs slott. Modern
som lär ha varit överspänd till

sin natur, valde nämligen att
lämna landet. 

På Stegeborg fick Kristina
en rik uppfostran, och genom
sina studier tillägnade hon sig
en bildningsnivå som var myck-
et ovanlig vid denna tid. Den
unga blivande drottningen kun-

Förutom att Axel Oxenstierna ledde
den förmyndarregering som styrde
Sverige under de år som Kristina var
omyndig, så räknas han också som
det svenska postverkets grundare.
Axel Oxenstierna lade nämligen 1636
grunden till det svenska postväsen-
dets äldsta organisation. Enligt hans
utfärdade postordning så skulle pos-
ten levereras via postbud som var
stationerade längs vissa sträckor.
Detta frimärke gavs ut 1936.

Drottning Kristina, avbildad på det-
ta frimärke från 1938, måste sägas
vara en av de mer intressanta regen-
terna i svensk historia. I ett tidevarv
då männen styrde valde hon att gå
sin egen väg. Kristina uppfattades
som mycket märklig av sin omvärld
då hon vägrade ingå äktenskap, ab-
dikerade samt konverterade till ka-
tolicismen. 

forts sid 44.
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de tala flera språk flytande så-
som tyska, franska, italienska
och latin. 

Förutom att studera språk,
historia, klassisk litteratur och
bibeln, fick Kristina träning i
skytte och ridning, vilket då
ansågs som typiskt manliga
sysselsättningar. När Kristina
inte studerade lekte hon till-
sammans med sin kusin Karl
Gustav, sedermera känd som
kung Karl X Gustav. 

Westfaliska freden under
Kristinas regentskap
Sveriges inblandning i trettio-
åriga kriget slutade inte efter
att Gustav II Adolf stupat. För-
myndarregeringen fortsatte att
bedriva kriget i hopp om att
kunna få någon sorts upprätt-
else för alla svenska förluster.
Det gällde också att dra sig ur
kriget utan att förlora alltför
mycket anseende ute i Europa.
Den svenska krigföringen efter
kungens död bedrevs med skif-
tande framgång. 

Efter ett antal motgångar
lyckades den svenska armén un-
der Lennart Torstenson erövra
Leipzig genom att besegra de
kejserliga trupperna vid Brei-

tenfeld 1642. Året därefter fick
Torstenson order om att han
skulle förflytta sin armé mot
Holstein med mål att erövra
Jylland. 

Axel Oxenstierna hade länge
misstänkt att Danmark skulle
anfalla Sverige. För att före-
komma ett sådant anfall, lät
han Torstensons trupper sätta
sig i besittning av Jylland. Sam-
tidigt erövrade svenskarna sto-
ra delar av Skåne och Blek-
inge. De svenska segrarna led-
de så småningom fram till fre-
den i Brömsebro 1645, då Dan-
mark avstod Jämtland, Härje-
dalen, Halland, Gotland samt
Ösel till Sverige. 

Kriget på kontinenten fort-
satte därefter för svenskt vid-
kommande med förnyade kraf-
ter fram tills den Westfaliska
freden slöts 1648. Vid denna
fred erhöll Sverige stora och vik-
tiga landområden i norra Tysk-
land och i nuvarande Polen. 

Besteg tronen mitt under
brinnande krig
Mitt under kriget mot Danmark
1644 uppsteg den nu myndiga
Kristina på den svenska tro-
nen. Kröningen hölls dock inte
förrän 1650. Kristina fortsatte
på den väg som Axel Oxenstier-

na slagit in på, då hon fortsatte
att gynna den svenska adeln
på bekostnad av de mindre be-
medlade. Detta retade natur-
ligtvis upp de lägre stånden,
men ingen kritik bet på drott-
ningen. 

Kristinas kanske största in-
sats som regent var att hon lyf-
te fram kulturen och bildning-
en i ett samhälle som tidigare
stått helt främmande inför så-
dana ting. Det måste dock i
sammanhanget framhållas att
det var mycket lite av denna
kultur som nådde utanför ho-
vets väggar, men tanken var i
alla fall väckt. 

Kristina lät bjuda in lärda
män till sitt hov med vilka hon
bland annat avhandlade vikti-
ga filosofiska frågor. Den för
eftervärlden mest kände av des-
sa män var den franske filoso-
fen Descartes, som olyckligtvis
avled under sitt Sverigebesök.

Avsäger sig kronan
En omtvistad fråga är när tan-
ken på att abdikera för första
gången väcktes hos Kristina.
Troligtvis inföll denna tanke
ganska tidigt efter hennes tron-
tillträde. En bidragande orsak
till hennes abdikation 1654 var
hennes totala motvilja mot äk-
tenskapet. 

Det som slutligen fick hen-
ne att ta steget till att välja att
avsäga sig kronan var drag-
ningen till katolicismen, den tro
som hennes far kämpat så hårt
mot! Att bekänna sig till kato-
licismen och samtidigt vara
Sveriges drottning gick helt en-
kelt inte ihop. 

Efter att Kristina blivit Sve-
riges drottning, och även dess-
förinnan, fördes flera tänkbara

Calmare Nyckel och Fågel Grip är
namnet på de båda skepp som är av-
bildade på detta frimärke från 1938.
Dessa skepp ingick i den svenska ex-
pedition som inleddes 1637 med
mål att grundlägga en svensk koloni
i Nordamerika vid Delawareflodens
mynning. Företaget lyckades och
kolonin Nya Sverige kunde grund-
läggas. Problemet var att alltför få
svenskar ville flytta dit, och i mitten
av 1650-talet överlämnades kolonin
till holländarna.

forts från sid 43.
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äktenskapskandidater på tal,
däribland hennes kusin Karl
Gustav. Kristina stod till en
början inte helt främmande in-
för detta parti, men efterhand
svängde hon i frågan. Kristina
hade nämligen bestämt sig för
att aldrig ingå äktenskap, vil-
ket hon också klargjorde inför
rådet. 

Vad detta berodde på har
stötts och blötts sedan 1600-ta-
let, och vi kommer nog aldrig
få någon klarhet i denna fråga.
En tänkbar orsak kan ha varit
att hon inte ville ge upp sin fri-
het, vilket ett äktenskap skul-
le ha inneburit. Att Kristina
inte skulle ha varit intresserad
av män finns det inga belägg
för. Tvärtom så visade hon in-
tresse för flera män i sin om-
givning, däribland adelsman-
nen Magnus Gabriel De la Gar-
die, men han gav henne kalla
handen trots att hon var drott-
ning.

En sak är emellertid helt
säker. I och med att Kristina
vägrade ingå äktenskap så stod
Sverige utan tronarvinge. Det-
ta löste Kristina genom att vid
1649 års riksdag lägga fram
förslaget att kusinen Karl Gus-
tav, som för övrigt utmärkt sig
flera gånger på slagfältet, skul-
le utses som tronföljare. 

Riksdagen godkände hennes
förslag, och därmed låg vägen
öppen för Kristina att avsäga
sig kronan utan att successions-
ordningen sattes ur spel. 

År 1654 abdikerade Kristina
i Uppsala, och hennes kusin
Karl X Gustav blev ny monark.

Lämnar Sverige och 
konverterar
I och med att Kristina avsade
sig regentskapet så lämnade

den siste Vasaättlingen Sveri-
ges tron. Gustav Vasa var far-
far till Kristinas far Gustav II
Adolf. Det bör dock nämnas att
Gustav III faktiskt var släkt
med Gustav Vasa men på myck-
et långt håll, och alltså inte i
rakt nedstigande led som Kris-
tina. 

Kristina lämnade Sverige
och året efter sin abdikation
valde hon att under sin vistel-
se i staden Innsbruck, offent-
liggöra att hon konverterat till
katolicismen. 

I december 1655 bosatte sig
Kristina i Rom där hon levde
fram till sin död 1689. I Rom,
där hon levde under namnet
Kristina Alexandra, fick hon ut-
lopp för sina kulturella intres-
sen, och hon skänkte stora sum-
mor pengar till stadens kul-
turliv. Kristina är begravd i
Sankt Peterskyrkan i Rom. 

Drottning Kristina på
frimärken
Det äldsta svenska frimärket
med drottning Kristina gavs ut
1938, och ingår i serien ”Nya
Sverigeminnet, Delaware”. Det-
ta frimärke, Facit nummer 265,
är tryckt i ståltryck och grave-
rat av Sven Ewert. I samma se-
rie ingår också frimärket med

de båda skeppen Fågel Grip
och Calmare Nyckel, Facit nr
262, som jag också har med
här i artikeln. 

Det senast utgivna svenska
frimärket med drottning Kri-
stina är från 1998, Facit nr
2066, och det gavs ut till 350-
årsminnet av Westfaliska fre-
den. Gravör är Lars Sjööblom
och tryckmetoden är ståltryck.
Det finns inledningsvis avbil-
dat i denna artikel.

Drottning Kristina finns ock-
så på ett finskt frimärke utgi-
vet 1990, då universitetet i Hel-
singfors fyllde 350 år. Univer-
sitetet grundades i det då sven-
ska Finland när Kristina bara
var 14 år gammal. Detta fri-
märke, Facit nr 1107, är tryckt
i offset. 

Både det svenska frimärket
från 1998 och det finska, har
förlaga efter samma konstnär,
nämligen fransmannen Sébas-
tien Bourdon, som vistades i
Stockholm 1652–53, då han må-
lade porträtt även av den bliv-
ande Karl X Gustav och andra
vid hovet.

Frimärket med Axel Oxen-
stierna gavs ut 1936 i serien
”Postverket 300 år”, Facit nr
246. Sven Ewert graverade och
tryckmetoden är ståltryck.     ❑

På detta frimärke från Finland utgi-
vet 1990, kan man se drottning Kri-
stina till häst. Kristina tillägnade sig
en bildningsnivå som var mycket
ovanlig vid denna tid. Som drottning
för stormakten Sverige skulle hon in-
te enbart vara insatt i politik, språk
och historia, utan också kunna rida
och hantera vapen. Därför fick den
unga Kristina en utbildning som vid
denna tid var anpassad för en manlig
tronarvinge.
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