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FINLÄNDSKA BAROCKORKESTERN FOKUSERAR 
PÅ DEN NATIONELLA IDENTITETEN 

OCH DET EUROPEISKA 

 
Då Finland firar självständighetens 100-årsjubileum 2017 vill Finländska 
barockorkestern fördjupa sig i kultur- och identitetsfrågor, så ofta diskuterade 
i vår tid. I en global värld överskrider människor och idéer mödolöst 
nationsgränserna och tack vare internet finns konst och stilar från olika epoker 
lätt till allas förfogande. Kulturutbyte mellan olika länder har ändå alltid haft 
en betydande roll både i uppbyggnaden av lokala kulturidentiteter och som 
utvecklingsmotor.

Listan på finländska barocktonsättare är inte lång, men som en del av svenska 
riket hörde även finländarna till 1600- och 1700-talets europeiska kulturkretsar. 
Intryck från Mellaneuropa spreds via Stockholm till alla delar av riket.

Kulturlivet blomstrar där man investerar ekonomiska och mänskliga resurser 
i det. Ett gott exempel är bildningens och konstens blomstring kring drottning 
Kristina i Stockholm i mitten av 1600-talet. På sin tid var Kristina en betydande 
mecenat, som man närmare kan bekanta sig med genom artiklarna i detta häfte. 

I detta sammanhang vill Finländska barockorkestern betona vår nationella 
identitets europeiska rötter, som sträcker sig långt tillbaka i tiden före vårt lands 
officiella självständighet. Orkesterns insats i den aktuella världsomfattande 
barockboomen består av att kombinera europeiskt kulturarv med levande 
nutida konstnärsskap.
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MATTI KLINGE

DROTTNING KRISTINA OCH EUROPA

  “Segerns gyllne vinge sprider
  En ny anda öfver land och hof
  Snillet vaknar, skyddat af Christina:
  Och ren gro på Mälarns strand
  Pindens blommor, – –

  Främlingar här under Polen,
  Sakna de den eld, som stänks af solen
  Öfver Mantuas lagerlund,
  Öfver Lesbos myrtenkrönta sund – – ”

Frans Michael Franzéns verser uttryckte redan för tvåhundra år sedan vår 
ambivalenta hållning till Kristina och kristinatidens kultur: å ena sidan stolthet 
över en ny europeiskhet och en fast vilja att stiga upp bland de ledande 
europeiska kulturnationerna, å andra sidan tveksamhet om det var berättigat 
och möjligt att försöka plantera den europeiska kulturens finaste trädslag i 
Nordens karga jord. 

Bland diktare, forskare och andra insatta personer är inställningen till Kristina 
och hennes epok – som så ofta i historien – fast knuten till deras egna 
värderingar. I själva verket återspeglar förhållningssättet till Kristina en av de 
centrala värderingsdimensionerna i europeisk historia: dynamiken mellan å ena 
sidan rikedomens, förfiningens och “slösaktighetens” värden och å andra sidan 
asketismens, sparsamhetens och knapphetens. Europas historia innehåller 
perioder, då fester, skönhet och societetsliv skattats högt och våldsamma 
motreaktioner, perioder av “ursprunglig enkelhet” och “rening”. De senare har 
ofta varit förknippade med en direkt fientlig inställning till skönhet och förfining. 
Den estetiska epoken under “medeltidens höst” följdes av strängheten i den 
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kalvinistiska och lutheranska reformationen, som på många håll ledde till en 
direkt vandalisk förstörelse av bilder, minnesmärken och sköna föremål. Så 
skedde i Nederländerna 1566 och något senare, åtminstone i viss mån, även hos 
oss, då man under den stränge hertig Karls ledning bekämpade kung Sigismund 
och de värden han representerade. Också senare har idén om “den ursprungliga 
enkelheten” lett till vandalism eller åtminstone ett kraftigt avståndstagande från 
förfining i kulturens och tingens värld, i uppträdande och konst, såväl under 
de olika skedena av franska revolutionen som vid omvälvningarna efter de 
bägge världskrigen, i synnerhet i Ryssland och de socialistiska länderna, och på 
motsvarande sätt under 1960-talet i den s.k. västvärlden. 

I Sigismunds och Kristinas fall var förhållandet till det europeiska och den 
högsta kulturen uttryckligen förbundet med frågan om trosbekännelsen.  
Kampen mot katolicismen har sedan gammalt varit förbunden med “populistiska” 
drag. Den katolska trosbekännelsen har förknippats med franska, italienska 
och spanska diplomater och prelater, skrämmande och främmande, förslagna 
mänskor, som samtidigt förde tankarna till hovkulturen. I verkligheten har ju även 
den katolska sidan sina egna traditioner av asketism och enkelhet, strömningar 
som också Kristinas tänkande på många punkter står nära. På motsvarande 
sätt för enkelhetens ideologi med sig sina egna former av slöseri. Den offentliga 
makten kan med sträng beskattning förhindra eller “dämpa” privat konsumtion 
(även det ett problematiskt begrepp!), men samtidigt i många avseenden fritt 
slösa de så insamlade medlen. “Slöseriets” moral är alltså en problematisk fråga, 
men därmed förknippade tänkesätt reglerar i vilket fall som helst synnerligen 
starkt vår inställning till olika gångna epoker, även till Kristinas tid och till 
drottningen själv. Saken accentueras av att kristinatiden föregicks av en krigisk 
epok, samt även följdes av två perioder med riksomfattande centralisering och 
sparsamhet, först Karl X Gustavs “fjärdepartsräfst” och sedan Karl XI:s “stora 
reduktion” och därmed sammanhängande allmänna ekonomiska och andliga 
knapphet, en tid av stränghet och reglementering, ett slags statssnålhet. Det 
faktum, att Karl XI:s absolutism i historieskrivningen har lyfts fram som ideal, 
har ofrånkomligen fört med sig att man fördömt “slöseriet”, “adelsdominansen” 
och den “överdrivna” favoriseringen av det utländska under Kristinas tid. Nyligen 
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trycktes svenska sedlar med “gråkappan” Karl XI:s bild, symbolen för sparsamhet 
och envälde, medan Finland utgav ett Kristinafrimärke, som idealiserade 
europeiskhet och bildning – bildning i allmänhet och uttryckligen även kvinnlig 
bildning. Det förgångna lever mitt ibland oss, och vi framhäver där faktorer, som 
har att göra med vår egen tid och våra egna prioriteter.
 

”SEGERNS GYLLENE VINGE”

Franzéns vers påminner oss också om den viktigaste, ofta på sätt och vis 
alltför lätt bortglömda förklaringen till hela kristinatiden – den internationella 
situationen, “segerns gyllne vinge”. 

Kristinatidens kultur var i hög grad en kultur under och omedelbart efter en 
lång krigsperiod. Segern skapade såväl förutsättningar för som även krav på 
en stormaktsframtoning, både inåt och utåt. Sverige stod för en ny europeisk 
makt, som under hela förra delen av 1600-talet var både expansiv och offensiv, 
även om riket sedan mot slutet av seklet råkade på defensiven. Ryssland, 
Polen och Danmark lyckades dock inte tvinga Sverige på reträtt under Karl X 
Gustavs och Karl XI:s tid – även det blodiga kriget mot Danmark klarade man 
sig igenom – men slutligen fick Sverige under Karl XII återgå till den storlek riket 
hade haft på 1500-talet under Kristinas farfarsfar, Gustav Vasa. Kristinatiden är 
stormaktsperiodens höjdpunkt såväl i politiskt-militärt som andligt avseende, 
men inrymmer samtidigt även ett slags varsel om nedgången, som inte minst 
manifesteras av drottningens abdikation och konvertering. Problematiskt är det 
likväl att hävda – som fortfarande ofta görs i tecknet av en överdriven efterklokhet, 
att “stormaktstiden” var “artificiell”, eller att strävan efter en stormaktsposition var 
oskälig, rent av stred mot rikets och folkets intressen. I vissa historiska situationer 
är anfall det bästa försvaret och skaffar för kommande förhandlingar något att 
avstå, som inte är livsviktigt att behålla. De segrar över Ryssland, Danmark och 
Polen, som vanns under Karl IX:s och Gustav Il Adolfs tid, måste säkras med hjälp 
av ett deltagande i kontinentens allmänna kraftmätning, det trettioåriga kriget i 
Tyskland. Deltagandet fick konsekvenser även på det kulturella planet. 
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Ryssland hade genom freden i Stolbova utestängts från Östersjön. Men också 
i den situation av förnedring, som Moskvas caesar och storfurste försatts i 
av Sverige och Polen, vidmakthöll han ändå sin från Bysans härstammande 
kejsarvärdighet. Dessutom lät han under Kristinas förmyndarregering förstå att 
Vasaätten bestod av uppkomlingar och ville inte tillerkänna Kristina alla hennes 
titlar. I Polen härskade Vasaättens från Sigismund härstammande äldre gren, 
som inte bara var rikare och finare än den i Sverige regerande grenen, vilken 
utgick från hertig Karl, utan även höll fast vid sina anspråk på svenska kronan. 
Kungahusets polska anförvanter och samtidigt hela den polska aristokratin levde 
i förhållanden som väckte avund och samtidigt verkade som föredöme för det 
högsta skiktet i Sverige. I Danmark betydde Christian IV:s epok ett stort steg 
mot representativitet, som gjorde makten synlig och förnimbar på ett annat sätt 
än tidigare. Då Ryssland och även Danmark under Gustav Adolfs tid antingen 
förlorade sin tidigare position eller på sin höjd lyckades bevara den någotsånär, 
innebar detta att Sverige relativt sett gick framåt. Ännu tydligare syns detta under 
Kristinas tid: då Tysklands styrka, välstånd och blomstring minskade till följd av 
det långvariga kriget och förstörelsen, stärktes Sveriges ställning. Gustav Adolfs 
och Karl XII:s – liksom även Mannerheims – kritiker har för vana att glömma, att 
det redan i sig är en viktig målsättning att föra krig på främmande jord för att 
skona det egna landet och den egna civilbefolkningen.
 
I många avseenden kunde Sverige vid tiden för Kristinas regering och westfaliska 
freden se sig som arvtagare till Tysklands politiska och militära maktställning. 
Betydande nya inkomster och besittningar i Tyskland samt den stora mängden 
byte och inhandlade varor skapade åtminstone för en tid en känsla av välstånd. 

På Tysklands bekostnad avancerade, vid sidan av Sverige, i synnerhet Frankrike. 
Under Richelieus tid – han avled 1642 – hade Frankrike befäst sin ställning i 
Europa, närmast i förhållande till Habsburgarna och England, och samtidigt 
inte minst stärkt sin inre enhet. Detta kom till uttryck i kulturlivet och det 
segerrika Frankrike lämnade under Richelieus och sedermera Ludvig XIV:s 
tid både Spanien och Italien, de tidigare kulturhärdarna, bakom sig. Glansen, 
skaparkraften och expansionsförmågan var nu koncentrerad till Frankrike och 
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det franska och sålunda även till franska språket. Bundsförvanten Frankrikes 
adelskultur blev uttryckligen det främsta föredömet för den svenska adel, 
som nu vann allt större rikedom och stiftade bekantskap med Europa.  

DEN CENTRALISERADE STATEN

Kardinal Richelieu kan i många avseenden jämföras med Gustav II Adolfs främsta 
medhjälpare, rikskanslern greve Oxenstierna och riksskattmästaren friherre 
Skytte. 

Richelieu och Oxenstierna verkade målmedvetet för interna administrativa 
reformer, som syftade till att centralisera, sammanknyta och stärka staten. 
Bara knappa tre årtionden före Kristinas födelse hade Sverige befunnit sig 
i inbördeskrig, och Frankrike hade samma bakgrund i tros- och tronföljdskrig. 
Kampen gällde inte bara katolsk och protestantisk trosbekännelse, utan i 
inbördeskrigen återspeglades även andra centrala skillnader i synsätt. Kristinas 
farfar hertig Karl, sedermera Karl IX, hade på ett skoningslöst sätt krossat den mot 
honom fientligt inställda adelns makt och inflytande. Han lät avrätta en mängd 
anhängare till Sigismund, något som på många håll efterlämnade stor bitterhet. 
Med sina framgångsrika krig och sin skickliga politik lyckades Gustav Adolf och 
Oxenstierna åter få adeln att sluta upp bakom kungahuset, men samtidigt 
började den även förvandlas från krigar- till ämbetsstånd. Adeln erhöll uppdrag 
och belöningar, men inrangerades samtidigt i det alltmer centraliserade rikets 
tjänst. De lokala hövdingarna och småfurstarna tilldelades rollen att genomdriva 
det centraliserade förvaltningssystemet. Organiseringen av länsförvaltningen, 
grundandet av hovrätter och den allt fastare centralregeringen i Stockholm 
erbjöd adelns ledande skikt viktiga uppdrag, men samtidigt började man av 
ämbetsinnehavarna allt tydligare förutsätta grundliga studier, språkkunskaper 
och europeisk kompetens. 

Genom sin verksamhet för att konsolidera riket med hjälp av organiserade 
skatte- och finansförhållanden kan riksrådet Skytte jämföras med kardinal 
Richelieu. Gemensamt för dem bägge var även ett starkt och målmedvetet 
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kulturellt intresse. Richelieu grundade Franska Akademien och utövade i 
många avseenden ett inflytande på kulturlivet, inte minst genom att försöka 
omvandla världsbilden inom rikets ledande skikt från den duellernas livsstil, 
som vi alla känner till från De tre musketörerna, i riktning mot vetenskapliga och 
konstnärliga intressen. Såväl Richelieu som Skytte var övertygade om kulturens 
egenvärde, men insåg samtidigt den betydelse kultur hade, då det gällde att 
driva igenom en stor administrativ och ekonomisk reform. Ett nytt ledande skikt 
måste skapas med hjälp av lärdom och europeiskhet. Skytte verkade från början 
av 1620-talet till sin död 1646 aktivt för att i grunden reformera och bygga ut 
Uppsala universitet. Den skytteanska professur i vältalighet och politik, som 
han donerade och som fortfarande existerar, uppkom uttryckligen för att, med 
beaktande av statens intressen, verka för adelsfostran i renässanshumanismens 
anda. Kännetecknande för den svenska utvecklingen blev, att adelsfostran 
här gavs vid universiteten och inte, som i många andra europeiska länder, vid 
särskilda riddarakademier. Detta gällde i synnerhet Uppsala universitet, till en 
början det enda, men senare även de två andra universitet, som grundades 
under den här perioden, Dorpat (sedermera Dorpat-Pärnu) och Åbo (sedermera 
Helsingfors) universitet. Sverige hade dessutom genom sin erövring av Pommern 
erhållit Greifswald med dess gamla universitet och beviljades i westfaliska 
freden den uttryckliga rätten att grunda och upprätthålla universitet i sina tyska 
besittningar. 

Den delvis hårda centralisering som Richelieu stått för, möttes av ökande 
motstånd efter hans död och ledde slutligen till Fronde-upproret, som utbröt 
1648. Samma år led den engelska konungen Charles (Karl) I nederlag i kamp 
mot de upproriska, som anfördes av Cromwell. Det är skäl att komma ihåg 
denna internationella bakgrund när man forskar om Kristina och kulturen och 
förhållandena under hennes tid. I Sverige gjorde kungamakten eftergifter åt 
adeln och undvek på det sättet åtminstone ett adelsuppror i en situation då 
adeln eller viktiga delar av den på grund av kriget och segern innehade en på 
allt sätt stark position. Denna tid följdes sedan både i Frankrike och Sverige av 
en period med allt starkare kungamakt, absolutism. Men vid tiden för westfaliska 
freden år 1648 styrdes både Franrike och Sverige av relativt svaga kvinnor, 
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änkedrottningen Anna av Österrike och drottning Kristina, som då var 21 år 
gammal. Den förra biträddes av kardinal Mazarin, den senare av rikskansler 
Oxenstierna, som kvarstod i riksrådet hela Kristinas regeringstid, även om 
hans betydelse minskade mot slutet. Av många skäl, och i synnerhet genom 
Oxenstiernas inflytande, kan Kristinas regeringstid på ett visst sätt räknas som 
en direkt förlängning av Gustav Adolfs regering. 

Kristina var själv det mest lysande exemplet på den nya adelskultur och 
adelsfostran, som genom att förverkliga renässanshumanismens människo- 
och uppfostringsideal skulle göra det möjligt att europeisera Sverige både 
till det yttre och till det inre. Redan hennes far Gustav Adolf hade på sin tid av 
Skytte uppfostrats i humanistisk anda, tillägnat sig klassisk bildning och lärt sig 
många språk, och enligt samma program uppfostrades även Kristina. Hennes 
mor, drottning Maria Eleonora, var själsligt obalanserad och åtminstone enligt 
svenska mått en problematisk natur, men hennes brandenburgska kurfurstliga 
härstamning var utan tvivel av betydelse för Kristinas medvetenhet om sin höga 
börd och stora bestämmelse. Namnet hade Kristina fått efter sin farmor, Karl IX:s 
maka drottning Kristina, som var av holsteinsk börd. Genom sin mor och farmor 
härstammade Kristina från Tysklands många furstehus; den nära släktskapen 
med inhemsk högadel hade länge tärt på Vasaättens rykte i det övriga Europas 
furstliga ögon. 

Vad riket behövde var just självmedvetenhet. Inför det tyska kriget hade man 
på 1620-talet i många sammanhang, bland annat i de sedermera även till 
Åbo överförda statuterna för Uppsala universitet från år 1626, framhävt att 
ungdomen skulle fostras så, att den inte undervärderade sig själv eller riket, utan 
hyste tilltro till sin egen och landets förmåga att uträtta stora ting. 

 

KULTUR GER IDENTITET

Detta förutsatte utom styrka och segrar med tiden också yttre prakt och inre 
bildning. Makten och stormaktspositionen måste göras synlig, men det yttre 
skulle givetvis ha sin förankring i en fördjupad kulturuppfattning.
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Under kriget hade den svenska armen gjort sig känd för hård disciplin och 
aggressiv krigsföring -begreppet svensk har länge på sina ställen i Tyskland 
och Böhmen fortlevt som beteckning för något fasansfullt och hemskt. Finska 
rytteriet – de s.k. hakkapeliterna – hörde till de enheter som blev kända för sin 
framgångsrika men skoningslösa framfart. Det gällde att som motvikt till detta 
försöka skapa en annan, mera förfinad uppfattning om det svenska riket och 
dess invånare. De råbarkade nordiska soldaterna måste ersättas med bilden av 
en kulturnation, vilken som stormakt hade rätt att vara med och fatta beslut om 
kontinentens öden. 

Kristina lyckades i hög grad med detta – man kunde säga att hon av Oxenstierna 
och Skytte uppfostrades just för den här uppgiften. Som ung och lärd kvinna 
lämpade hon sig utmärkt väl att ge en annan uppfattning om Sverige än den som 
förmedlats av de hänsynslösa soldaterna, även om hennes både interna och 
externa ställning givetvis ändå vilade på den makt armen hade förskaffat riket. 
Större delen av det, som blev kännetecknande för kristinatiden och i synnerhet 
för Kristinas regeringstid (1644–54) hade, naturligt nog, förberetts redan tidigare.
 
Detta gäller både hovfester, “import” av lärda, viljan att värna om bildningen och 
att bibringa adeln kultur, t.o.m. en sådan sak som utgivandet av hela Bibeln på 
finska.

Finska Bibeln utkom 1642 i en praktutgåva med ett helsidesporträtt av Kristina 
som dekoration. Nya Testamentet och en fjärdedel av Gamla Testamentet 
hade utkommit redan hundra år tidigare. Kristinatiden kunde här återuppta 
en i kulturellt hänseende viktig verksamhet, som legat nere under de hårda 
tiderna i slutet av 1500-talet, då inbördes kamp mellan olika medlemmar av 
kungahuset och deras anhängare, troskamp och långvariga krig med Ryssland 
och Danmark var rådande. På sätt och vis kunde man betrakta kristinatiden som 
en återupplivning av senmedeltidens europeiska orientering och kulturella glans. 
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DET PROBLEMATISKA HUSET VASA 

I kulturellt perspektiv är det också symptomatiskt, att drottning Kristina, som 
var så fäst och bunden vid kulturen, inte uthärdade den ännu dominerande 
råa svenska lutherska livsformen, och i synnerhet inte den av henne avskydda 
dryckenskapen, utan flyttade till Italien och blev katolik. Men tronavsägelsen 
1654 hade även andra grunder, framförallt hennes övertygelse om att inte 
kunna säkra dynastins fortbestånd. Kristina var själv enda barnet och vem visste 
vilken fara det innebar, speciellt med beaktande av att hon inte heller hade 
några tronföljdsberättigade helkusiner på svärdssidan. Tronföljden befann sig 
på osäker grund, emedan Kristina inte hade några barn. Vid sidan av hennes 
enda kusin Karl Gustav, son till Gustav Adolfs halvsyster, pfalzgrevinnan Katarina, 
fanns enbart hennes halvbror, Gustav Adolfs hetlevrade utomäktenskapliga son, 
greven av Vasaborg, Gustaf Gustafsson, som även han avled 1653. Därnäst i 
släktskap följde släktens polska gren, men dess krav skulle ha äventyrat Sveriges 
internationella ställning, kunnat framkalla inbördeskrig etc. Kristina måste alltså 
antingen skaffa sig barn, helst flera, eller i tid ordna tronföljden. Hon gjorde 
det på ett oåterkalleligt sätt: konverterad till katolicismen fanns det inte längre 
någon återvändo för henne och hon kunde sålunda inte hota sina efterträdares 
dynastiska anspråk. När man bedriver forskning om Kristina är det skäl att hålla 
Vasaättens förgångna öden i minnet. Kristinas farfar hade svårigheter i sin 
roll som kung efter att ha störtat den lagliga regenten Sigismund, och som ett 
hinder på vägen fanns ännu Sigismunds halvbror, hertig Johan av Östergötland 
(ursprungligen av Finland), som likväl avstod från kronan till förmån för sin 
farbror hertig Karl, och senare ånyo till förmån för sin kusin Gustav Adolf. Först 
efter Johans död 1618 och Sigismunds 1632 började ställningen för den yngre 
grenen av Vasaätten kännas obestridlig i Sverige, men sedan stupade Gustav 
Adolf 1632 och efterlämnade som laglig regent enbart den femåriga Kristina. 
Dynastins fortbestånd var med säkerhet ett problem, som i årtionden upptog 
Oxenstierna och hela rikets ansvarskännande ledning. 

Det är måhända skäl att ytterligare betona det faktum, att Vasaättens härskare 
stod i för nära släktskap med rikets aristokrati, något som gjorde det svårare 
att befästa den centraliserade kungamakten. I egenskap av släktingar fanns 
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det alltid någon Brahe, Stenbock eller De la Gardie som lurpassade på kronan, 
om den skulle råka bli ledig; i detta avseende var Oxenstiernorna ofarligare, för 
att inte tala om Skytte med hans borgerliga härkomst, och inte heller de stora 
härförarna innebar något liknande hot. 

Man måste betrakta Kristinas tid mot bakgrunden av dessa föregående 
omständigheter. Många av landvinningarna under hennes tid grundade sig på 
konsolideringen inåt och utåt under Gustav Adolfs regering.

  

UTBILDNINGSPOLITIK

Den kyrkliga enhetskulturen var en viktig målsättning för 
centraliseringssträvandena under förra hälften av 1600-talet. Det protestantiska 
statskyrkosystemet hade slutgiltigt etablerat sin ställning genom Uppsala möte 
1593, något som inte enbart ställde kyrkan och prästerskapet på hertig Karls 
sida, utan även inledde en lång rad åtgärder på det kyrkliga och kulturella 
området. Från detta beslut utgår också grundandet av rikets universitetsväsen 
– först återgrundades Uppsala universitet – liksom även med stöd av detta 
den genomgående effektiveringen av kyrklig disciplin och undervisning.  

Speciellt tydligt kommer målsättningarna att effektivera och förenhetliga till 
synes i Estland och det till riket år 1629 anslutna Livland. I slutet av Gustav 
Adolfs regering grundades år 1630 hovrätten och gymnasiet i Dorpat. Gymnasiet 
upphöjdes sedan till universitet 1632 och fick som en av sina första åtgärder 
i denna position ordna en sorgefest med anledning av konungens död. Under 
Kristinas förmyndarregering utkom prosten Heinrich Stahls över tusen sidor 
omfattande kyrkliga handbok Hand- und Haussbuch fur die Pfarrherren, und 
Haussväter Estnischen Fiirstenthums på tyska och estniska. Om någonstans, så 
var kampen mot dryckenskap en central uppgift i Estland, och liknande uppgifter 
hade även den stränge biskop I. Rothovius i Finland. I Åbo fanns från och med 
år 1623 en hovrätt, som förde in även denna riksdel i centraliseringens krets; 
slutligen grundades också en hovrätt för Götaland i Jönköping (1634) och under 
senare delen av seklet dessutom ett universitet i Lund. Universitetet i Åbo 
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grundlades som känt år 1640, ibland även benämnt Kristinauniversitetet.
 
Utvidgningen av universitetsväsendet i det svenska riket – speciellt under 
perioden mellan åren 1620 och 1655 – grundade sig på behovet att 
centralisera och föra in kultur i riket, men till en del även på konjunkturen. 
De tyska universiteten, som innehade en ledande ställning åtminstone i 
den protestantiska världen, hade till följd av kriget allt svårare att verka, 
och somliga av dem måste helt eller nästan helt lägga ned sin verksamhet. 

I Sverige skapades på 1620-talet ett utbildningssystem, där centraluniversitetet, 
Uppsala, kraftigt utvecklades och man i varje stiftsstad grundade ett slags 
provinshögskolor, gymnasier. Av dessa gymnasier upphöjdes Dorpat och Åbo 
till universitet. Detta innebar, att de erhöll professorer och studenter, inte 
enbart från det egna stiftet, utan från hela riket, att de ägnade sig åt även annan 
undervisning än prästfostran och att de i tecknet av det latinska språket, de 
tryckta dissertationerna, promotionsfestligheterna och de lärda graderna samt 
nationssystemet, anslöt sig till den europeiska akademiska traditionen och dess 
former. 

Kristinauniversitetet erhöll efter år 1809 i storfurstendömet Finland en annan 
nationell uppgift, flyttades 1828 till den nya huvudstaden Helsingfors och fick 
namnet “Kejserliga Alexanders-universitetet i Finland”, men omdöptes sedan 
i 1923 års universitetslag till “ Helsingfors universitet (grundat i Åbo 1640)”. 

Ännu på 1620-talet var Norden i jämförelse med Tyskland en ociviliserad periferi, 
men på 1640-talet, då Tyskland låg i ruiner efter det långvariga krigets härjningar 
och plundringar, genomgick Frankrike, Polen och Sverige ett politiskt uppsving, 
som åtminstone i Frankrikes fall förblev långvarigt. I Frankrike omvandlades 
adeln under Richelieus och sedan i synnerhet under Ludvig XIV:s tid från att 
inom ramen för en decentralistisk princip ha varit ett lokalt betydelsefullt 
stormannaskikt till att bli en militär- och ämbetsmannaadel, som tjänade 
kungadömet och var skyldig att visa konungen sin aktning genom att delta i 
hovlivet. Hovlivet fyllde så en viktig politisk och kulturell funktion när det gällde 
att centralisera och civilisera.
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TEATERNS BETYDELSE 

Såväl vid hoven som vid universiteten innehade dramatiken en framträdande 
ställning. Vid universiteten hörde skådespeleriet uttryckligen till den del av 
undervisningen, som syftade till att utveckla uttrycksmedlen hos adliga ynglingar 
och andra studenter, som tänkte sig en annan än den prästerliga banan. 
Studenterna skulle spela teater för att bereda sig själva och andra nöje, för att 
vinna förmågan att föra sig och uttrycka sig vackert och distinkt och för att i 
minnet inpränta verser och sentenser för framtida bruk. Lika så skulle de öva sig i 
att skriva dikter och gratulationer att hålla offentliga tal, de skulle lära sig franska, 
fäktning, musik, dans och teckning. Detta var allt av största betydelse för den 
internationella hovkultur, som nu ersatte krigskulturen. Adeln och de lärda skulle 
utgöra en förebild när de stora massorna bibringades kultur och förfinades. Vid 
universiteten anslöt sig dessa övningar till studierna i statskunskap och moral, 
som var den dominerande studiesektorn vid sidan av teologin. I anslutning 
till hoven, var det i samband med praktiken vid ämbetsverk, domstolar och i 
diplomatisk tjänst, som man bäst förvärvade sig ett imposant uppträdande. 

I kristinatidens hovliv kommer dessa epokens allmänna drag redan till 
synes innan Kristina själv övertog regeringsmakten. Hovbaletternas tid 
inleddes 1638 med Le Ballet des Plaisirs de la Vie des Enfans sans Soucy, 
danze devant Sa M. la Royne de Suede. Men den egentliga blomstringstiden 
för hovlivet kom då Kristinas egen regering vidtog i slutet av år 1644, vid 
samma tid som freds- och segermöjligheterna i Tyskland började växa. 
 
De allegoriska hovskådespel och baletter som, likt Shakespeares En 
midsommarnattsdröm, ofta förenade antik gudavärld och samtida vardagsliv, var 
av italienskt ursprung och anlände på 1570-talet till det franska hovet. Avsikten 
med hovskådespelen, liksom även med de akademiska föreställningarna, var att 
roa och undervisa; de utgjorde en del av den fostran, med vars hjälp man ville 
omforma adeln till en elit, som motsvarade den nya statens krav. Krigarståndets 
dygder skulle framförallt kompletteras med de adminstrativa och moraliska 
färdigheter, som hörde ihop med litterär bildning och konstnärlig förädling. 
Hovskådespelen och baletterna utgjorde sålunda en del av den tidsströmning, 
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som även bars upp av sådana centrala verk inom renässanspedagogiken som 
greve Castigliones Hovmannen och de fostrande avsnitten i Rabelais romaner 
samt, under det följande seklet, Corneilles redan högt förädlade moraliska 
dramer. En del av denna fostran var även satiren, som representeras både 
av Rabelais och av Cervantes med hans Don Quijote, och sedermera även av 
hovförfattaren Molière med skådespelet Den adelstokige borgaren. Vid Kristinas 
hov framfördes baletter, vilkas allegoriska texter utgående från franska förebilder 
formades av Georg Stiernhielm, och drottningen deltog själv – liksom andra 
av tidens regenter – i arbetet för att utveckla och upprätthålla denna form av 
hovkultur.

Kristinas tid var en märkestid för skådespeleri vid hov och universitet. Senare 
avmattades de representativa kulturyttringarna till följd av en ny krigsperiod, 
strängare religiositet och ekonomisk sparsamhet. Minnet av dessa festligheter, 
samt en del av programmen till dem, kvarstod likväl. 

 

INTELLIGENSIMPORT

Även den verksamhet för att locka utländska lärda att ta svensk tjänst och 
komma till Sverige, som nådde sin kulmen under Kristinas tid, förblev en 
tämligen kortvarig episod. Likväl var detta ett viktigt exempel på försöket att 
höja den intellektuella och även administrativa och utbildningsmässiga nivån 
i Sverige med hjälp av tidens bästa krafter. Epokens ryktbaraste juridiska 
auktoritet Grotius var av Oxenstierna avlönad som Sveriges sändebud i Paris 
1634–1645; sistnämnda år anlände han till Sverige för att be om avsked och 
erhöll storartade gåvor av drottningen, som nyligen övertagit regeringen, 
men dukade sedan under för Nordens påfrestningar. Den stora pedagogen 
Comenius hade redan tidigare varit i Sverige – på De Geers inbjudan – men 
kom på nytt inviterad av Kristina år 1649. Han hade gjort planer för det svenska 
skolväsendets utveckling och brevväxlade med De Geer och Oxenstierna. 
Comenius var en av de framträdande gestalter, som vid denna tid tog sig an 
frågorna om varaktig fred, allmänbildning och enhet mellan trosriktningarna.  



15

Till den för adelsundervisningen centrala skytteanska professuren i Uppsala 
kallades 1642 strasburgaren Freinshemius, som betraktades som tidens 
skickligaste latinist. Hans specialitet var Livius, som även intresserade drottning 
Kristina. Drottningen gjorde Freinshemius till sin bibliotekarie och förärade 
honom så stora gåvor, att Freinshemius efterträdare i Uppsala, Schefferus, 
av detta ädelmod gestaltade ett exempel på givmildhetens dygd i sitt verk om 
moraliska lärdomar, som kan dras ur den svenska historien. Strasburgaren 
Schefferus, en stor historiker, bibliograf och utforskare av lapparna, stannade 
kvar i Sverige och grundade en adelssläkt, medan Freinshemius däremot hörde 
till dem, för vilka Nordens kalla vintrar blev för mycket, och han återvände så till 
sin hemstad. Schefferus svärfar, juristen och historikern Loccenius, hade kallats 
till Sverige redan 1625 och hade sedan fram till år 1642 innehaft den skytteanska 
professuren och sålunda stått i ledningen för adelsundervisningen i riket, bl.a. 
som den blivande Karl X Gustavs lärare. 

Kristinas eget intresse för lärdom var dock inte tillräckligt för att vid hovet 
och i Stockholm skapa en intellektuell atmosfär, som en längre tid skulle ha 
kunnat hålla kvar framstående lärda i Sverige. De andliga och ekonomiska 
förutsättningarna var ännu alltför små, och segern i det europeiska storkriget 
räckte inte för att lösa rikets ekonomiska och politiska problem. År 1653 utbröt 
hungersnöd och bondeuppror, och senare – efter Kristina – drevs Sverige på 
defensiven in i nya krig. 

Stora filosofer och jurister var viktiga såväl för Sveriges utveckling som för 
förverkligandet av det enande av kristendomen och övervinnande av den 
europeiska splittringen, som sysselsatte både Gustav Adolf, Oxenstiema 
och Kristina. Det gällde att med militära, filosofiska och juridiska samt givetvis 
teologiska medel verka för en andlig enhet och varaktig fred. Dessa strävanden 
innehöll också element av tidens mystiska och esoteriska strömningar, något som 
alltför litet beaktats i den gängse beskrivningen av 1600-talet, där tyngdpunkten 
legat på de rationella dragen. 
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Finländska barockorkestern. Foto: Jaakko Paarvala.
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Även Karl X Gustav tog aktivt del i frågan om kristendomens enande. 
Åtminstone framhävde han genom att 1656 grunda Jesusorden, som 
redan planerats av Kristina, den förenande kraft Jesu exempel hade för 
alla kristna. Denna orden trädde likväl aldrig i verksamhet till följd av det 
polska kriget; ordensstjärnan skulle ha burit initialerna av Gustav Vasa, Karl 
IX, Gustav II Adolf och Kristina. Snart inträdde sedan den protestantiska 
ortodoxins andligen stränga tidevarv. Redan på 1660-talet råkade 
man in i många processer, där det andliga livets bojor kom till synes.  

 

KRISTINA, TOPELIUS OCH STJÄRNAN

Erfarenheterna av trettioåriga krigets förödelser och härjningar gav upphov till 
många apokalyptiska förutsägelser, men tiden var även fylld av messianistiska 
och millenaristiska, på det tusenåriga riket inriktade förväntningar. Gustav Adolf 
var redan “Lejonet från Norden”, kanske alltså den väntade “Stora monarken”. 
Stjärnor och omen föranledde i vilket fall som· helst både hopp och rädsla. 
Millenarismen är alltid även förknippad med frågan om judendomen, en aspekt 
som också Comenius och Stiernhielm på sin tid begrundade. 

Intressant ur finskt perspektiv är, att Topelius i sin roman Stjärnornas kungabarn, 
som handlar om Kristina, kvinnobildningen och fredsidén, skickligt tyr sig till 
de mystiska teman bortom det rationella förnuftet, som alltid har intresserat 
mänskligheten och som har en speciell betydelse i situationer, då “den galna 
verkligheten” – krigens förödelse – vittnar om såväl den mänskliga rationalitetens 
gränser som de destruktiva potentialer den innehåller. Topelius skriver om 
kunskapsbegäret, penningens makt, traktan efter ära och berömmelse, men 
kommer till att mänsklighetens största och gudomligaste väsen ligger i kärleken. 

Kärleken utgör även kärnan i Topelius stora patos för kvinnobildning. Kvinnor 
måste få studera och förkovra sig, de måste ha rätt att bli delaktiga av allt 
det människan kan erbjudas. Könsbaserade begränsningar är vrånga och 
förödmjukande. Men kvinnoemancipationen bör inte försvaga det som redan 
är bäst hos kvinnorna, kärleken och kärleksfullheten, omvårdnaden och 



18

medlidandet. Priset för kunskap och lärdom blir alltför högt, om det innebär att 
dessa värden går förlorade.

De bägge lärda flickorna i Stjärnornas kungabarn, drottning Kristina och Hagar, 
som föddes samma natt, var lika kunskapstörstande och extremt medvetna om 
sin egen frihet och självständighet. De avancerar till det världsliga samhällets 
topp, men blir inte lyckliga, eftersom de ändå enbart lever för sig själva och sitt 
rykte. Det tredje barnet, Hagars tvillingbror Bennu, växer som krigsbarn upp 
utan kärlek. Även han når långt genom sin tapperhet, men blir inte heller lycklig. 
Topelius utgångspunkt är den sällsynta stjärnkonstellationen för Kristina och de 
påhittade tvillingarna av judisk börd. Även Kristina hänvisar i sin självbiografi till 
de astrologiska förutsägelser, som anslöt sig till hennes födelse. Det förefaller 
också som om en förestående viktig händelse på stjärnhimmelen kan ha bidragit 
till drottningens abdikation och valet av tidpunkt för den. 

Topelius var själv född en natt med ovanlig stjärnkonstellation, och även han 
hade judiskt påbrå, faktorer som gjorde honom mottaglig för dessa senare 
så ofta bortglömda drag i spåren från det förgångna. Bättre än många andra 
kristinaforskare förmådde han leva sig in i drottningens psyke och även i 
tillräcklig grad framhäva den allmäneuropeiska helhetssituation, utgående från 
vilken Kristinas tid och även Kristina själv måste bedömas. 

Topelius glömmer inte heller det faktum som Kristina själv nämner, nämligen 
att Gustav Adolf och Maria Eleonora befann sig i Åbo när drottningen råkade 
i välsignat tillstånd. Kristina torde ha varit bekant med den berömda danska 
astronomen Tycho Brahes förutsägelser. Brahe hade i sitt verk De nova stella 
förutspått, att en stor furste skulle födas i Finland genom kometens inflytande, 
en furste som skulle försätta Tyskland i oreda och avlida omkring 1632. Kristina 
kände uppenbarligen till denna förutsägelse, som kunde utläsas ur Tycho Brahes 
visserligen något allmännare formuleringar. I vilket fall som helst hade Brahes 
förutsägelse om att Gustav Adolf skulle bli kung förverkligats, något som var 
tämligen osannolikt vid hans födelse, och vidare stupade konungen 1632, varvid 
man antog att stjärnornas inflytande hade försvagats. Men Gustav Adolf var inte 
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född i Finland utan i Stockholm. Kristina, som var född nästan samma dag som 
sin fader – den 8 december (eller 7, hon föddes på natten) medan Gustav Adolf 
var född den 9 december – kunde betrakta det som viktigt, att begynnelsen 
för hennes liv inföll i Finland. “Under en sådan stjärnkonstellation föddes jag 
till världen den 8 december 1626. Detta var den oåterkalleliga, av evigheten 
bestämda tidpunkten för min födelse.” 

Även om drottning Kristina har gått till historien som en lärd kvinna, latinkunnig 
och vän till filosofer, var hennes egentliga livsintresse inte religion och filosofi, utan 
politik. Hennes regeringstid visar prov på stor konsekvens och målmedvetenhet, 
och hennes senare reflektioner gäller framför allt just statskonsten och dess 
moral.

I allt väsentligt uppfostrades Kristina till att ära faderns minne och fortsätta 
dennes arbete. Hon försjönk inte, likt sin moder, i sorg över Gustav Adolf den 
store och hon kunde inte, likt sin fader, bli härförare. Men även för fadern hade 
kriget varit ett medel att förstärka kungadömets ställning och status, något 
som djupast sett tjänade förverkligandet av den gudomliga skapelseordningen. 
Kristina eftersträvade detsamma med hjälp av fred och statsvisdom. Allra viktigast 
var även för henne att, så långt möjligt, uppfylla de kungliga förpliktelsern
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ANU LAHTINEN

SVERIGE OCH DEN EUROPEISKA CIVILISATIONEN

Under medeltiden hade katolska kyrkan knutit Norden till sig som en del av det 
kristna Europa, och såväl kyrkans lära som de kristna rörde sig från Östersjön till 
Medelhavet och tillbaka. Den svenska adelsänkan Heliga Birgitta, känd för sina 
gudomliga uppenbarelser, hade rest till Rom och där grundat den birgittinska 
klosterorden, som garanterade flickor av goda familjer en tryggad tillvaro med 
studier och andaktsliv.

Under 1500-talet gick de medeltida kontakterna till Europa i kras, då de nordiska 
rikena bröt sina relationer till påven och slöt upp i protestanternas led. I och med 
reformationen utvecklades nationernas skriftspråk men då kyrkan blev av med 
sina rikedomar sinade möjligheterna till studier och internationella resor ut. 

På 1600-talet var religiösa meningsskiljaktigheter redan en giltig krigsorsak, vilket 
skakade Europa under trettio års tid. Den växande stormakten Sverige hade i 
många européers ögon ett efterblivet och våldsamt rykte. De svenska trupperna 
härjade speciellt i tyskspråkiga Europa.

I skuggan av de krigiska sammanstötningarna spirade ändå ett nytt intresse för 
kultur och bildning, och den unga drottning Kristina gick i bräschen för denna 
utveckling. En ny form av salongskultur höll på att utvecklas i Europa i början 
av 1600-talet, speciellt i Frankrike. Bildade kvinnor ledde en djup och kultiverad 
diskussion, inte enbart i rollen som gästfri värdinna. Därför var det önskvärt för 
kvinnor att studera musik, historia och filosofi och kombinera sitt kunnande med 
sofistikerat sällskapande.

Ansvarig för Kristinas studier var Axel Oxenstierna, som hade erfarenhet av 
diplomatarbete i Europa. Enligt klassiska principer om furstars utbildning 
uppfostrades den blivande drottningen att behärska såväl statskunskap som 
antika civilisationer. Hon befann sig långt borta från centrala orter som Paris 
och Rom, men till sitt sinne var hon en europeisk boklärd och beklagade att hon 
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inte haft tillfälle att bekanta sig med salongslivet. Kristina bjöd också in bildade 
personer till sitt hov, bland dem filosofen René Descartes. För honom kom det 
nordiska kalla klimatet att bli ödesdigert.

HOVLIV I FÖRÄNDRING

Även svenska adelsfamiljer vaknade till de nya möjligheter hovlivet i förändring 
erbjöd. Högättade svenska diplomater reste omkring i Europa med sina familjer 
och insåg sig vara tvungna att utbilda sina barn för att garantera dem en plats 
i de bildade konversationernas och kultursalongernas Europa. Adelsmön Beata 
Rosenhanes familj hörde till dem som anammade den nya tidens ideal. Beata 
med familj bodde såväl i Tyskland som i Frankrike, och tio år gammal besökte 
hon salongerna i Paris.

Beatas bröder undervisades redan vid sex års ålder dagligen av guvernanter 
och efter sina universitetsstudier gjorde de som så många på den tiden en lång 
studieresa utomlands. Döttrarna i familjen studerade på egen hand hemma 
och tillägnade sig nya intryck vid hovbesök och utlandsresor samt övade sig i 
kultiverad brevväxling och konversation. På så vis kunde de röra sig ledigt även 
utomlands, de var bekanta med samtida litteratur och musik samt skrev ibland 
dikter och sånger själva.

Brev skrivna av såväl drottning Kristina som Beata påvisar att såväl litterär 
bildning som salongslivet öppnade kvinnors ögon och öron att förnimma nya 
slags världar inom poesi och musik. Dessa kvinnor fascinerades helt tydligt 
av kunskap, bildning och kultur, och hade gärna ägnat mer åt tid åt dem. Den 
italienska diplomaten Magalotti beskrev på 1600-talet hur den svenska adelns 
vardag präglades av gemensamma bönestunder, lässtunder för damer samt 
båtutflykter och små nöjesutflykter till bönderna. En sådan livsstil var rätt 
småskalig jämfört med de stora centrala orterna i Europa men litterär bildning 
nådde ändå allt fler.
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FAMILJ, KÖN OCH MAKT

Det var ändå inte självklart att kvinnor uppmuntrades till att studera och 
intressera sig för kultur. Officiella skolor och ämbeten var förbehållna män 
och kvinnor ansågs varken behöva ämbetsmannakarriärer eller utbildning. 
Flickor förväntades växa upp och vara till nytta som husfruar och mödrar, som 
ansvarade för sina mäns och barns välbefinnande.

Största delen av Sveriges invånare levde fortfarande i en värld där man varken 
hade tid eller råd med bildning som självändamål. Familjelivet och det egna 
hushållet kom på första plats. Kvinnorna i förmögna familjer hade i allmänhet 
händerna fulla av vardagliga göromål som att övervaka matlagning och klädvård, 
även om de inte själv slet med sleven i hand.

Man var rädd att för mycket utbildning skulle locka iväg kvinnornas tankar, och 
att de med tankarna svävande i andra världar inte skulle hinna eller komma ihåg 
att ta hand om familjen. Bildade kvinnor hade ofta stöd av sin egen far eller bror, 
som såg deras begåvning och ville hjälpa dem att bekanta sig med andra världar 
än familjens och hushållets. Kristina hade en sådan far i Gustav II Adolf, och även 
Beate Rosenhanes far önskade att hans döttrar skulle åtnjuta bildning.

Till och med i fråga om mäktiga kvinnor som drottning Kristina förorsakade 
dessa förväntningar problem och konflikter. Kristina hade erhållit en regents 
utbildning, men samtidigt väntade riket på en arvinge. För att få en arvinge borde 
drottningen ha ingått äktenskap. Såväl Kristina som många samtida hade ändå 
rätt svårt att föreställa sig en situation där regenten lyckats förena plikterna som 
regent samt som maka och mor.

Det är inget under att flera inflytelserika kvinnliga regenter som Kristina och 
Elisabet av England var ogifta. Eller så var de drottningmödrar, som ärvt makten 
av sin man och skötte rikets affärer å sin unga sons, den blivande kungens 
vägnar. För kvinner utgjorde inte endast studier och bildning en väg till makt, 
deras familjerelationer var långt viktigare. Samma sak gällde ofta i fråga om män, 
men de hade dessutom möjlighet att göra karriär via studier och yrkesutbildning.
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Då drottning Kristina besteg tronen såg det för en tid ut som om det svenska 
hovlivet snabbt skulle slå ut i aldrig tidigare skådad blomstring. Adelsflickor 
som Beata Rosenhane började nu utbildas som sällskapsdamer till den 
bildade drottningen. Som hovdamer var de tvungna att uppnå en bildningsnivå 
som motsvarade drottningens. Om Kristina hade stannat kvar på tronen 
hade hon kanske lagt grunden till en ny form av kvinnlig bildning samt till 
hovdamer som hade behövt en bred bildning för sin tjänst. Tanken var i och 
för sig också att kvinnorna vid hovet skulle representera sina familjer och 
samtidigt hjälpa sina syskon och föräldrar att klättra uppför samhällsstegen. 

Då Kristina sedan avsade sig kronan och dessutom konverterade till katolicismen 
förlorade Sveriges kvinnor en viktig förebild. Hon började ses som en 
avfälling, snarast som ett varnande exempel på en bildad kvinnas labilitet och 
motsträvighet.

 
Sébastien Bourdon: Drottning Kristina
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SÅNGER TILL KÄRLEKEN

Många handskrivna sångböcker har bevarats från 1600-talet med sånger och 
dikter samlade av såväl män som kvinnor. Böckerna är också ett bevis på att 
kvinnor samlade såväl folkliga visor, religiösa dikter som djupsinniga, antikt 
inspirerade kärleksdikter från 1600-talet.

Speciellt i bröllopsdikterna från 1600-talet lekte man med många slags allegorier 
och lät sig också inspireras av antiken. Vanligen är det Cupido och Venus 
som är ute på äventyr i dikterna och som väckt elden i två älskades hjärtan. I 
bröllopsdikten till Otto Wilhelm Königsmarck och Catarina Charlotta de la Gardie 
konstaterar Cupido att det är kyligt och livlöst i det kalla Norden. Därför skickar 
Venus iväg Cupido med två pilar för att korrigera situationen. I dikterna kunde 
man också sjunga om äktenskapets dåliga och goda sidor, i form av varningar 
och goda råd.

Ibland fattade även andra kvinnor än de förnäma och bildade pennan och skrev 
själva om livet och kärleken. Christina Regina von Birchenbaum, född i Karelen 
och änka till en ryttmästare, skrev på 1640-talet dikter om sitt liv, om kärleken 
och de förluster hon upplevt i kärlek. Beskrivningarna av Christina Reginas liv går i 
typisk 1600-talsstil, som en berättelse om umbäranden och kamp. År 1651 skrev 
hon en dikt vid namn ”En ny visa”, det första skönlitterära verket man känner till 
som är skrivet av en kvinna född i Finland, och även i övrigt en exceptionellt tidig 
självbiografisk text. Den omfattar knappa trettio verser, som hinner växa till en 
synnerligen omfattande beskrivning av kärlekskänslor.

Även om dikten inte skulle beskriva Christina Reginas liv till punkt och pricka är 
det intressant hur den beskriver starka känslor, betydelsen av familjeband och 
lidande då man skiljs åt. Den tar också upp de många förluster människan förut 
fick bära: Christina Regina berättar om hur hon förlorade sin far som barn, hur 
två av tre barn dog som små och hur maken stupade i krig efter endast några års 
äktenskap.
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Christina Regina von Birchenbaums liv infaller under det trettioåriga kriget. 
Maken som var ryttmästare gav sig enligt dikten av till slagfältet och senare 
reste frun efter för att leta efter honom. Christina Regina berättar att hon 
vandrat femhundra mil tyngd av sorg, letande efter sin hjärtans kär. I ett Europa 
sönderslitet av det trettioåriga kriget fick hon till slut besked om att maken stupat 
i strid.

I sin dikt beskriver Christina Regina von Birchenbaum hur sjutton sorgtyngda år 
som änka tog en ny vändning då en ung man av god familj vann hennes kärlek. 
Jag är ju av kött och blod, beskriver Christina Regina sin nya förälskelse, och säger 
sig älska den unge mannen som sin egen själ. Ändå var hon sig själv tacksam för 
att hon inte gav sig hän åt en köttslig relation. Efter att ha blivit änka och gett upp 
sina drömmar om världslig kärlek vände sig Christina Regina von Birchenbaum 
mot den himmelska brudgummen. Den gudomliga, villkorslösa kärleken, agape, 
var någonting en ensam och skyddslös kunde förlita sig på.

 
Fil.dr Anu Lahtinen är docent i Finlands historia (Åbo universitet) samt Finlands och 
Nordens historia (Helsingfors universitet), expert på medeltiden och 1500-talshistoria 
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i Finlands och Nordens historia vid Helsingfors universitet. Hon  har forskat och 
undervisat bl.a. vid  Helsingfors universitets forskarkollegium  och historieämnet 
Finlands och Nordens historia, samt i Finlands historia och kulturhistoria vid  Åbo 
universitet.   Under åren 2013–2016 skrev hon Hyvinge stads historik. Hon är också 
huvudredaktör för Historiallinen aikakauskirja 2016–2020 samt ordförande för 
beställningshistorikcentralen 2016–2019.
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LAURA YLI-SEPPÄLÄ 

MAKT MED OCH UTAN KRONA – DROTTNING 
KRISTINA OCH SKIFTANDE FORMER AV MAKT

Kristina av Vasaätten, blivande drottning av Sverige, föddes som tronföljare i 
Stockholm i december 1626. Kristina var den enda ättlingen till Sveriges ryktbare 
krigarkung Gustav II Adolf och drottning Maria Eleonora. Under Kristinas 
barndom hade Sverige trätt in i de europeiska stormaktskrigens virvlar. Då hon 
var liten reste hennes far alltså runt i Tyskland med sina trupper för att försvara 
den protestantiska tron. Kristina var strax under sex år gammal då Gustav 
II Adolf stupade i slaget vid Lützen. Detta kom att bli avgörande för Kristinas 
framtid, eftersom det senast då stod klart att hon som sin fars enda ättling skulle 
bli Sveriges nästa regent. Ett barn kröntes ändå inte till drottning. I stället valde 
man i Sverige en förmyndarregering, som ansvarade för att regera landet tills 
den unga drottningen blev myndig. Kristina uppfostrades inte som en förnäm 
prinsessa utan som en ung prins, enligt faderns önskan. I hennes studieprogram 
ingick till exempel främmande språk, inklusive latin, statslära, religion och 
antikens historia. Största delen av Kristinas samtida kunde inte ens drömma om 
en så enastående utbildning. Redan som ung visade hon sig både intelligent och 
läraktig.

År 1644 fyllde Kristina 18 år och därmed myndig regent över Sverige. Ända 
sedan barndomen hade drottningen förberetts för sin kommande uppgift och 
hon antog uppdraget med kraft. Maktpositionen ledde drottning Kristina rakt 
in i de krig och politiska svallvågor som rasade i mitten av 1600-talet. Å andra 
sidan gav den henne möjligheter att tillfredsställa sitt intresse för vetenskap och 
konst. Hennes bok- och konstsamling var enastående, och den kompletterades 
också med svenskt krigsbyte från Mellaneuropa. Under Kristinas tid kunde hovet 
också njuta av fina balett-, musik- och teaterupplevelser. Drottningen utvecklade 
sitt vetenskapliga kunnande genom brevväxling med många av samtidens mest 
framstående vetenskapsmän och bjöd in dem till sig i Stockholm. Bland annat 
samtidens mest berömda filosof René Descartes anlände till Kristinas hov.
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År 1650 firade man i Sverige Kristinas pampiga kröning, där drottningens makt 
gjordes synlig på tidstypiskt barockvis med festligheter och parader, pompa och 
ståt. Samtidigt hade Kristina redan länge känt sig osäker inför sin egen framtid 
och sina egna önskningar. Positionen som drottning av Sverige kändes inte 
tillfredsställande. För att trygga rikets framtid borde Kristina ha ingått äktenskap 
och skaffat sig en arvinge. Drottningen hade en stark vilja och ville av någon 
anledning inte foga sig enligt dessa önskningar utan förberedde sig för att avstå 
från Sveriges krona. Först skedde det i all tysthet, men senare avslöjade hon sina 
avsikter för Sveriges riksråd. Som en del av förberedelserna lyckades Kristina 
utnämna sin kusin Karl Gustaf till tronarvinge. Samtidigt som Kristina kämpade 
med sin position som regent, var hon också upptagen med att söka sig själv 
på ett religiöst sätt genom intellektuella överläggningar, och fattade intresse 
för den katolska tron. Den boklärda drottningen hade haft tillfälle att påverkas 
av katolicismen redan tidigare via lärare och böcker, men år 1652 förstärktes 
kopplingen till den katolska kyrkan då två jesuitbröder från Rom anlände för att 
bli Kristinas lärare. Om en vanlig medborgare i det lutherskt renläriga Sverige 
hade dristat sig till ett liknande intresse för katolicismen, hade det betraktats 
som ett allvarligt brott. Drottningen hade sina knep: hon hade tagit kontakt med 
jesuiterna via Portugals ambassadör och dennes präst.

År 1654, endast fyra år efter sin kröning, var Kristina en central figur vid en 
annan typ av ceremoni: hon avsade sig kronan till förmån för sin kusin Karl 
Gustaf. Genast då hon abdikerat reste Kristina bort från Sverige, till spanska 
Nederländerna. I Bryssel konverterade hon i hemlighet till den katolska tron, 
som hon redan länge intresserat sig för. Kristina fortsatte sin resa söderut 
och anlände till Innsbruck i november 1655. Där konverterade hon officiellt till 
katolicismen. Men drottningen stannade inte länge i Österrike utan anlände till 
Rom redan i december samma år.

Även om Kristina hade avsagt sig den svenska kronan gjorde hon uppenbarligen 
det inte för att dra sig åt sidan från sin maktposition och från politikens 
virvlar. Hon deltog aktivt i förvecklingarna i Rom, både inom påvedömet och 
internationell politik. Å andra sidan var Kristina som katolsk konvertit, drottning i 
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ett protestantiskt land och dotter till en stor luthersk hjältekung, en välkommen 
allierad för påven. Kristinas omvändelse och verksamhet i Rom var å ena sidan 
en stor seger för påven i 1600-talets Europa färgat av religionsstrider, å andra 
sidan en del av drottningens egna politiska strävanden.

Hur levde och verkade då drottningen som abdikerat i Rom? För det första 
bibehöll Kristina sin kungliga värdighet och levde enligt den. Redan hennes 
ankomst till Rom gjorde klart för alla stadens invånare att det handlade om 
en exceptionellt viktig gäst. Drottningen anlände till Rom via Porta del Popolo 
i norr, i en stor festlig procession som gick genom centrum till Petersplatsen. 
Därefter superade Kristina med påven och tog nattvarden. I själva verket hade 
Kristina anlänt till Rom och träffat påven för första gången redan ett par dagar 
tidigare, men man ville ha lite pompa och ståt för att betona hennes status som 
drottning. Hennes festliga intåg i Rom spreds genast runtom i Europa i form av 
berättelser och etsningar.

I Rom var Kristina tvungen att hitta en bostad som passade hennes ställning. 
Till en början slog hon och hennes sällskap sig ned i Palazzo Farnese, ett väldigt 
palats i hertigen av Parmas ägo. År 1659 flyttade drottningen till andra sidan av 
floden Tibern, till Palazzio Riario som låg lite mer avsides jämfört med hennes 
första bostad, men vars trädgård sades vara Roms ståtligaste. Då Kristina 
flyttade in var palatset i rätt dåligt skick, hon lät alltså renovera en hel del. Man 
behövde nya utrymmen framför allt för att fortsätta den verksamhet drottningen 
inlett redan i Sverige, som beskyddare av kultur och vetenskap. Under sina år 
i Rom grundade Kristina flera olika akademier och vid deras möten förekom 
diskussioner och föredrag om vetenskap och konst. Drottningen verkade också 
som mecenat för scenkonst och musik samt tillägnades talrika operor. Dessutom 
kompletterade hon sina samlingar som omfattade exempelvis målningar av 
de italienska renässansmästarna, tusentals böcker, över tusen manuskript, 
sextusen mynt samt fornminnen.

Palatset renoverades även på grund av att man behövde representations-
utrymmen. Kristina fick nämligen ständigt besök av den romerska societeten, 
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kardinaler, påvens släktingar och ambassadörer från andra länder. Kristina deltog 
aktivt i påvepolitiken och lyckades till och med ha inflytande i påvevalet. Från och 
med 1656 var hon beskyddare för Squadrone Volante, en grupp kardinaler som 
motsatte sig den nepotism som förekom i de översta skikten av katolska kyrkan. 
Drottningen blev speciellt god vän med kardinal Decio Azzolino (1623–1689), 
som innehade en central position i Squadrone. Kristinas verksamhet gick inte 
obemärkt förbi i Vatikanen. En del av påvarna i slutet av 1600-talet godkände 
drottningens verksamhet medan en del började visa misstycke för hennes 
inblandning i Vatikanens affärer.

Under andra hälften av 1600-talet hade Kristina uppnått en betydande position 
i Rom, men det tycktes inte helt och fullt räcka till för henne. Hon följde aktivt 
med det politiska läget och aktuella händelser, också utanför centrum av 
kristenheten. Hon övergav inte helt sitt före detta rike. Drottningen som avsagt 
sig kronan visade till och med intresse för regentuppdrag. Redan i slutet av 
1650-talet, endast ett par månader efter att hon anlänt till Rom, lämnade hon till 
exempel temporärt sin nya hemstad och började tillsammans med fransmännen 
göra upp krigsplaner, som vid framgång hade placerat henne som regent för 
Neapel. Samtida, historieforskare och andra som intresserat sig för drottningens 
mångskiftande liv har senare grunnat på vilka Kristinas motiv sist och slutligen 
var. I sista hand var det bara drottningen själv som kände till alla syften.

Under årens lopp gjorde penningbekymmer Kristinas mångsidiga politiska, 
vetenskapliga och konstnärliga strävanden allt svårare. Jämfört med de flesta av 
sina samtida var drottningen visserligen ofantligt rik, men å andra sidan hade 
inga småsummor räckt till för att leva på det sätt hennes position förutsatte. 
Visserligen var flera av Kristinas personliga vanor synnerligen asketiska, till 
exempel gällande klädsel och måltider. Men inte ens en drottning utan krona 
hade kunnat bo, uppbevara sina berömda samlingar eller träffa betydande 
personer i små eller alltför anspråkslösa utrymmen. Det hade varit lika 
exceptionellt i ståndssamhället som om en bonde klätt sig som en adelsman. Då 
drottningen avstod från kronan hade hon förhandlat om sin försörjning, genom 
att erhålla avkastningen från några svenska landområden. Hon bekymrade sig 
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ändå vid flera tillfällen för att verkligen få de utlovade pengarna och för skötseln 
av sin egendom. År 1679 skrev Kristina i Rom ett kort brev till friherre Göran 
Gyllenstierna, som drottningen hade valt att sköta sin ekonomi. I brevet uttrycker 
Kristina sin oro för att hon inte kan betala sina skulder eller ens skaffa livsmedel 
i tillräckliga mängder. Brevet präglas av en rapp och syrlig ton och avslutas med 
följande uppfordring: ”För Guds skull, lär mig hemligheten med att leva utan 
pengar, eller sköt Er bättre så länge Ni är i min tjänst.”

Kristina tyngdes av penningbekymmer och reste stundvis från Rom till andra 
delar av Europa för att finslipa sina politiska planer. Hennes resor hade också 
ekonomiska orsaker. Att resa var inte lika dyrt som att upprätthålla bostad och 
hov lämpliga för hennes position i den eviga staden. Kristina avled ändå i Rom, vid 
62 års ålder 19.4.1689. Drottningen hade önskat sig en anspråkslös begravning, 
men de högsta skikten av den katolska kyrkan beslöt tvärtom. Kristina fick en 
pampig begravning med en festlig procession, precis som då drottningen 
anlände till Rom över trettio år tidigare.

Kristina fick sin sista vila i Peterskyrkans krypta vid påvarnas sida. Detta var en 
sällsynt hedersbetygelse, speciellt för en kvinna. I Peterskyrkan började man 
dessutom förbereda ett minnesmärke över drottningen, som färdigställdes 
1702 och fortfarande finns i kyrkan. Ett monument över Kristinas rykte kan alltså 
beskådas ännu hundratals år efter hennes död. Gravmonumentet kan också ses 
som ett sätt ge synlighet åt makten, som till sin karaktär är abstrakt. Helt konkret 
har Kristina erövrat en plats i en av kristenhetens mest centrala kyrkor. På så sätt 
bevaras minnet över hennes liv i maktens cirklar.
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då man presenterar det förflutna. Tidigare har hon innehaft olika slags uppdrag i 
museibranschen.
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Finländska barockorkestern. Foto: Jaakko Paarvala.
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