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ABSTRACT 

The aim of the essay is to present medals which depict queen Kristina as the goddess Minerva. 
The motifs on the medals are inspired from ancient mythology and other ancient sources. In 
the 17th century medals were mainly used for promoting the queen. In the years 1645-1650 
queen Kristina started to represent herself with the goddess Minerva’s attributes. Her intent 
was to spread the idea of the wise queen, a personification of the mythological Minerva. The 
use of medals to broadcast this kind of messages was common in the baroque period in 
Europe. Kristina needed a strong signature to legitimate her position as a female king and 
later, after her abdication, as a queen without land. The goddess Minerva turned out to be the 
ideal symbol for Kristina’s reign; Minerva was on one hand wise and just and on the other 
hand the goddess of war. The goddess stood for everything the queen wished her people to 
associate with her. At last the queens embodying of the ancient goddess became her trademark. 

 
Keywords: Medals, Queen Kristina, Minerva (goddess), Personification, Baroque period in 

Europe, Legitimation, Female king 
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Drottning Kristinas minervamedaljer 

1. INLEDNING 

Drottning Kristina verkar alltid ha varit en gåta, inte bara för oss idag, utan även 
för sin egen samtid. Hon var en mångsidig kulturpersonlighet på både gott och 
ont, och det finns många motstridiga skildringar av drottningen och hennes 
karaktär. Drottningens motsatser är inte desto mindre fascinerande, och 
balansgången mellan att vara både monark och kvinna visade sig bli hennes största 
utmaning. Kristina var under sin egen tid ett enastående undantag bland kvinnor, 
visserligen privilegierad, men det betydde inte att hon var fri i att vara som hon 
ville. 

Framförallt medaljerna som föreställer drottning Kristina som en antik gudinna 
har fångat mitt intresse och man kan inte undgå deras fyndiga och kreativa motiv. 
För att förklara medaljernas syfte så kan man jämföra det med hur man idag 
använder sig av visitkort, facebook eller annan social media. Nuförtiden väljer vi 
hur vår profil på facebook ska se ut och vilka bilder vi visar och på liknande sätt 
planerade man förr medaljernas motiv som skulle uppvisa en själv för omvärlden.  

Kristina utnyttjade all sin makt, kontakter och intelligens för att presentera sig i 
en för den tidens bästa sätt och hon var väl medveten om medaljernas möjligheter. 
Medaljer var en av 1600-talets sociala medieformer och ett populärt sätt att 
framhäva härskarens ”gudomlighet”. I medaljkonsten fann den excentriska 
drottningen ett idealiskt uttryckssätt för sin skickliga propaganda. Drottningen 
valde hur hon ville bli porträtterad och vilken bild Sverige såväl som hela Europa 
skulle ha av henne och fortfarande har. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Om drottning Kristina har det forskats en hel del men dock mindre om hennes 
medaljer. Framförallt medaljerna som framställer drottningen som Minerva har 
ännu knappast behandlats. Bilden om drottning Kristina som ”Nordens Pallas 
Athena” och den ”kloka drottningen” har inte tillkommit slumpvis utan den är 
noggrant konstruerad. Genom att undersöka hennes medaljer och deras motiv vill 
jag visa hur hon har påverkat bilden av sig själv. 

Uppsatsen kommer analysera den konstnärliga utformningen av drottning 
Kristinas medaljer som framställer henne som visdomens gudinna Minerva. 
Motiven på medaljerna härrör från antik mytologi, gudar och hjältesagor så väl 
som andra antika litterära källor. På 1600-talet var man väl medveten om 
symbolernas innebörd och därmed kommer medaljernas motiv och budskap att få 
ta en stor del av uppsatsens fokus. 
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De frågeställningarna som uppsatsen kommer att beröra är följande: 
• På vilket sätt framställs drottningen på medaljerna? 
• Vilket budskap har motiven? 

 

1.2. Metod och disposition 

Som undersökningsobjekt kommer jag att ägna mig åt ett fåtal medaljer som bäst 
följer den röda tråden ”Drottning Kristina som Minerva”. Det handlar om ett par 
medaljer som Kristina lät prägla under sin regeringstid i Sverige och senare efter 
abdikationen i Rom. De beskrivna medaljerna härstammar ur samlingen av 
drottning Kristinas medaljer på Uppsala universitets myntkabinett.  

Jag har valt att använda mig av bildanalyser för att klargöra frågeställningarna. 
Medaljernas motiv samt budskap ska undersökas och samtidigt visa ett större 
sammanhang så som drottningens behov av legitimation eller annan PR. Motiven 
och deras innebörd ska analyseras och tolkas med hjälp av litteraturen, vilken 
presenteras i kapitlet Forsknings- och litteraturpresentation. Medaljernas 
interpretation skall ställas i en historisk kontext för att slutligen besvara de nämnda 
frågeställningarna. Då det ännu inte har skrivits om Minervamedaljerna från just 
denna infallsvinkel, så kommer jag inte bara använda mig av konsthistoriska och 
numismatiska verk utan även fokusera på idéhistoriska insatser rörande detta 
ämne.  

Uppsatsen struktureras i tre delar, en inledning, en täckande bakgrund samt 
analys och tolkning. Efter en grundläggande inledning kommer 
bakgrundsteckningen att beskriva Kristinas samtid och hur bilden av henne som 
”Nordens Minerva” skapades. Därefter redogörs för hur medaljer tillverkades och 
hur bildmotivet uppstod. Efter den primära informationen följer analysen av 
drottningens medaljer. Sammanfattningen utmynnar senare i slutsatserna om de 
olika aspekterna i frågeställningarna.   

1.3. Forsknings- och litteraturpresentation 

Numismatiska bidraget till forskningsläget är spridd över flera år. Det kanske mest 
citerade verket som rör drottningens medaljer är Carl Bildts Les Médailles 
romaines de Christine de Suède som publicerades år 1908. Arbetet som skrevs på 
franska belyser Kristinas medaljer under hennes tid i Rom mellan åren 1655 och 
1689. Bildts verk har knappt kompletterats sedan den krivits i början av 1900-talet. 
Bildts uppfattning om medaljerna är mycket tidsbunden och subjektiv. 
Författarens estetiska karakterisering av Kristinamedaljerna påverkas av hans 
klassicistiska konstuppfattning och står i stark kontrast till hans samtida 
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medaljimpressionism. Trots allt verkar Bildts konstperception stämma överens 
med den italienska barocken vilket på sätt och vis ger en gedigen beskrivning av 
Kristinas medaljer.  

Litteraturvetaren Sven Stolpe skriver att Bildt har lagt grunden till vetenskapligt 
studium av drottning Kristinas personlighet. Författarna hävdar att drottningens 
personlighet återspeglas i uttryckssättet och på det vis hon presenterar sig på 
medaljerna. Liknande framförs har även Kjell Lekeby i sin artikel Om drottning 
Kristinas storhetsvansinne från 1999. Här beskrivs fyra medaljer av M. Soldani 
Benzi, alla slagna under hennes tid i Rom. Författaren reflekterar över 
drottningens djärva framställningssätt, bland annat som sol. Nils Ludvig 
Rasmusson redovisar 1966 i Medaillen auf Christina kronologisk Kristinas alla 
medaljer. Författaren beskriver medaljerna ur ett numismatiskt perspektiv 
samtidigt som han skildrar deras emblematik och konstnärliga utförande.  

Bo Bennich-Björkmans Författaren i ämbetet från 1970 är en systematisk studie 
om funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 
1550–1850. Skriftens sjätte kapitel behandlar äreminnen och medaljer. Författaren 
beskriver olika moment vid produktionen och distributionen av medaljer. Bennich-
Björkman skildrar medaljer som ett parallellfenomen till panegyrik, det vill säga ett 
lovtal som hyllar furstens goda egenskaper. 

Karl Erik Stenebergs bidrag Le Blon, Quellinus, Millich and The Swedish 
Court ”Parnassus” i Queen Christina of Sweden – documents and studies (1966) 
berättar hur ikonologin har kommit till Kristinas bildvärld och hur Minervamyten 
skapats.  

För att vidare tolka medaljerna och deras konstnärliga aspekter samt symboler 
visar sig Karl Eriks Stenebergs standardverk Kristinatidens måleri från 1955 som 
ett gediget stöd. I denna avhandling har Steneberg inriktat sig på målningar men 
även ett fåtal kopparstick som gjordes under drottningens regeringstid. De flesta 
bilder som diskuteras framställer drottningen själv. Verket är en grundlig 
dokumentering och författaren använder sig av en symbolisk analys för att 
behandla sina undersökningsobjekt. Steneberg anser att den tillämpade 
ikonologiska metoden träffar den tidsenliga avsikten.  

Som övergripande verk om drottning Kristina och hennes era ska Drottning 
Kristina – sin tids europé (1990) nämnas. Matti Klinge och hans författarkollegor 
skriver om Kristina och europeisk politik och kultur. De redovisar hur barockens 
tid har påverkat drottningen och bilden vi har av henne. I synnerhet kapitlet 
”Kristinabilden och dess skapare” är en ledstjärna för tolkningen av drottningens 
bilder och medaljer.  
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En idéhistorisk aspekt är Från stoicism till mystik, studier i drottning Kristinas 
maximer (1959). Denna historisk filosofiska avhandling är skriven av Sven Stolpe. 
Stolpe hävdar att man borde försöka förstå Kristinas maximer för att greppa 
hennes intellektuella men även andliga utveckling. Avhandlingens reflektioner över 
kvinnosyn, stoisk ideologi och fritänkeri återger författarens aspekter men avstår 
samtidigt från att avväga i vilken grad observationerna går ihop med tidigare 
förklaringsförsök.  

Till sist visar sig dissertationen Kungen är en kvinna (2003) av Karin 
Tegenborg Falkdalen som en tillgång för den politiska förståelsen. Skribenten 
undersöker den politiska debatten runt kvinnliga monarker under tiden mellan 
1600 och 1720. Speciellt fokus lägger Tegenborg Falkdalen på relationen mellan 
retorik och praktik gällande de kvinnliga regenterna. Författaren delar upp sin 
studie i olika delar varav den första lyfter fram principer om kön och kvinnlig 
tronföljd under tidig modern tid. Vidare belyses den samtida debatten för och 
emot kvinnliga monarker, främst i England och i Sverige. Författaren resonerar 
över utbildning, krig, tronföljd, äktenskap men även över drottningarnas egna 
åsikter om deras regentskap.  

Vad Tegenborg Falkdalen framförallt vill lyfta fram är hur monarkens kön 
påverkar praktik och retorik i kungadömet vilket leder tillbaka till medaljernas 
syfte. Slutligen är dock problematiken hur den härskande drottningen koordinerar 
sitt regentskap med äktenskapet i fokus. Kan drottningen samtidigt styra sitt land 
och på samma gång vara hustru och sin man underordnad?  
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2. BAKGRUND  

2.1. Drottning Kristina och hennes samtid 

Kristina och hennes hov reste sig i ordens rätta bemärkelse som fågel Fenix ur 
askan. Efter det trettioåriga kriget och den Westfaliska freden i oktober 1648 var 
drottningen angelägen om att återuppliva hennes fosterland som var utmattat efter 
allt krigförande. Kristinas tid markerades av en ny adelskultur och uppfostran. 
Renässanshumanismens ande och dess idéer behärskade Sverige. Kristina var ett 
utmärkt exempel för dessa nya uppfostringsideal. Sverige skulle europeiseras och 
behövde en ny självmedvetenhet. Detta krävde inte bara segrar utan även en 
sofistikerad prakt och ett hov som kunde mäta sig med resten av Europas 
kungahus. Makten behövde synliggöras och även statens kulturuppfattning 
fordrade en förnyelse. Under kriget hade svenska armén fått rykte om sig att vara 
disciplinerad men också aggressiva. Länderna på kontinenten förknippade länge 
svenskarna med något fasansfullt.1 Denna uppfattning om ett land uppe i Norden 
med råa arga soldater skulle bytas ut mot bilden av ett kulturellt eldorado; 
Kristinas hov skulle bli Nordens ”Parnass”.2 På 1620-talet var Sverige i jämförelse 
med kontinenten ett ociviliserat land på Europas utkant, men bara tjugo år senare 
då Tyskland låg i ruiner efter trettio års härjande och plundrande så fick Norden 
ett politiskt och kulturellt uppsving. 

Drottningens dragning till lärdom och behov av en kulturell atmosfär stillades 
dock inte inom hemlandets gränser utan hon sökte sig utomlands och arrangerade 
ett slags ”intelligensimport”.   Filosofer och andra fritänkare som bjöds till Sverige 
verkar ha haft stor nytta för statens politik då landet efter allt krigande varken hade 
ekonomiska eller andliga förutsättningar för att återupplivas på ett tillräckligt sätt. 
Genom juridiska, militära, filosofiska och likaså teologiska åtgärder försökte man 
att verka för en andlig enhet och bevara freden.  

Under den tidigmoderna tiden tillträdde flera kvinnor tronen i de europeiska 
rikena och så hamnade frågan om skall, kan och bör kvinnor härska på den 
politiska agendan.3 Det fanns flera problemområden som skulle besvaras och inte 
bara den mest tydliga att kvinnan på 1600-talet var mannen underordnad och 
därför inte kunde regera över män. Tegenborg Falkdalen frågar 

1  Barnvisor från trettioåriga kriget finns även kvar i dag i Tyskland och Österrike där man 
varnar för de hemska svenskarna.  

2  Jämför Steneberg, ”Le Blon, Quellinus, Millich and The Swedish Court ´Parnassus´”, Queen 
Kristina of Sweden Documents and studies, Nationalmusei Skriftserie nr 12, Stockholm 1966, s. 
332- 364.  

3  Tegenborg Falkdalen, Kungen är en kvinna, Umeå 2003, s. 62.  
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”kunde en kvinna i kraft av sin kungliga börd och ställning bli en bättre monark 
än kvinnor i allmänhet?”4 

Om en kvinna kom till makten så skulle hon av Gud vara utrustad med manliga 
dygder. Utan manliga egenskaper kunde en kvinna omöjligt lämpa sig som 
monark. Det fanns bara ett fåtal kvinnor som Kristinas samtid godkände som 
dugliga regenter och de skulle vara både kloka och lärda såsom krigiska och 
modiga.5 Drottning Kristina kröntes till kung trots att hon var en kvinna. Källor 
beskriver drottningen som en oberoende och stark regent.6 Det visade sig vara en 
balansgång mellan de traditionella kvinnorollerna och den politiska plattformen. 
Kristina fann att hennes ställning som kung inte möjliggjorde giftermål, då hon 
omöjligt kunde underordna sig som hustru och samtidigt vara en suverän kung.7 
Detta resulterade i hennes beslut att avsäga sig tronen då hon inte kunde förse sitt 
rike med en tronarvinge. 

2.2. Kristina som Nordens Minerva och hur bilden skapas 

Kungliga personligheter har alltid hamnat i fokus för samtida kritik men även för 
hedersbevisningar i skriftliga alster eller bilder. Poesin och bildkonsten var nära 
relaterade på barockens tid och ansågs vara kapabla att illustrera människans 
”högre essens”. Horatius aforism ”ut pictura poesis” som syftar på att måleriet och 
poesi står varandra nära, blomstrade under detta humanistiska uppsving. 
Regenterna hade inte desto mindre fördelen att de med hjälp av ord och porträtt 
kunde påverka bilden av sig själva. 

”…by ‘personification’. The state may be represented by a godlike or heroic man 
or woman. Reflecting on the name, physical appearance, clothes, and other 
attributes we may ‘understand’ the nature and purpose of the state.”8 

Kristinatidens Europa präglades av envälde, krig och andra oroligheter. Inom 
politiken strävade man efter en stark hand. Varje tillfälle att stärka Kristinas 
ställning och framhäva kungamakten välkomnades. Som följd av tidsläget i Sverige 
förklaras Le Blons propagandaåtgärder.9 Le Blon tjänade som drottningens 
konstagent och introducerade den europeiska stilen i Sverige. Den politiska 

4  Idem 2003, s. 62. 
5  Idem 2003, s. 89-90. 
6  Nils Runeby, ”Die Macht des Königs und die Verteilung der Macht unter Königin Christina”, 

Queen Christina of Sweden – Documents and stuies, Nationalmusei Skriftserie nr.12, Stockholm 
1966, s. 323. 

7  Tegenborg Falkdalen 2003, s. 157.  
8  Kurt Johannesson,” The Portrait of the Prince as a Rhetorical Genre”, Iconography, Propaganda, 

and Legitimation, ed. Allan Ellenius, Oxford University Press 1998, s. 11. 
9  Steneberg, Kristinatidens måleri, Malmö 1955, s. 204. 
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absolutismen och betoningen av regenten av Guds nåde var betecknande för denna 
epok. Idén om kungadömets gränslösa makt grundade sig på en mytisk 
uppfattning om att denna var en gudomlig och ärftlig rättighet. Med detta följde 
härskarens skyldighet att sträva efter att framstå som en gudomlighet, ett ideal.10 
Barocken använde sig av mytologiska allegorier och apoteoser för att betona 
regentens egenskaper. Kungligheten framställdes oftast som en antik gudagestalt 
som samtidigt skulle förmedla den gudomliga makten vilka antika härskare en 
gång innehade. Likaså påminde denna gudomlighet om barockens idéer om den 
absoluta härskaren. 

Visserligen kan det under Kristinas tid inte vara tal om en absolutistisk 
regeringsform i Sverige då både råd, regering och riksdag var agerande 
funktioner.11 Ändå följde drottningen det barocka bildidealet. Förståelse för 
barockens stil hjälper att begripa Kristinas mångsidiga bildprogram där fokus låg 
på att framhäva drottningens makalösa personlighet och enastående karaktär. 
Steneberg redogör att Cesare Ripas Iconologica fungerade som standardverk och 
hjälpreda för de allegoriska utformningarna. 12 Ripas ”imagini” framställdes i 
mänsklig gestalt som med stöd av symboler personifierade abstrakta begrepp. 
Vidare beskriver Steneberg att bilder som gjordes på Kristinas tid framförallt hade 
de två uppgifterna att representera och symbolisera.13 En symbol hade olika 
meningar, vanligtvis skulle det implicera ett abstrakt koncept. En grupp symboler 
kunde då stå för vissa personer eller figurer. Exempelvis avbildades Jupiter oftast 
med en örn medan en fisk kunde symbolisera Kristus. En särskild form av 
symboler var attribut. Dessa attribut kopplades oftast till en viss person eller 
personifikation och hjälpte betraktaren att identifiera gestalten i fråga. Annars 
berättade attribut om figuren och refererade till en viss händelse. Antika gudar 
hade attribut som hänvisade till deras karaktär och egenskaper, medan de 
mytologiska hjältarna fick tecken av sina hjältedåd till rekvisita. 

Under åren 1645-50 började man utföra allegoriska porträtt av Kristina som 
Minerva. Den nederländska poeten Joost van den Vondel författade år 1647 på Le 
Blons beställning en hyllning om Kristina som Nordens Minerva.14 Vondel 
beskriver hur Kristina framsprang ur sin fader Jupiters hjässa. Med Jupiter 
hänvisar Vondel till Gustav II Adolf. Drottningen understryker med den lämpliga 

10  Laura Kolbe ”Kristinabilden och dess skapare”, Drottning Kristina – sin tids europé, Keuru 1995, 
s. 143. 

11  Runeby, 1966, s. 330. 
12  Steneberg, 1955, s. 29. 
13  Ibid. 
14  Laura Kolbe ”Kristinabilden och dess skapare”, Drottning Kristina – sin tids europé, Keuru 1995, 

s. 160. 
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personifikationen som Minerva sitt kön såsom sina förtjänster (till exempel 
Westfaliska freden 1648). Jeremias Falcks gravyr av Kristina som Pallas Athena är 
en av dessa och kopparstickets epigram hänvisar även till Kristinas 
Minervatolkning 

” … skapade Pallas med kunniga handen. Ättling till svenskarnas Jupiter målad i 
enhet…”15 

Den tidigare nämnda poeten lär också ha myntat begreppet om Nordens 
Parnass som det svenska hovet kallades under Kristinas regeringstid.16 Denna 
Nordens Parnass banade tillsammans med Kristinas Minervaallegori en 
extravagant politisk och scenisk konstpropaganda. Drottningens allegoriska 
identifiering med visdomens gudinna var en essentiell del av hennes bildprogram. 
Så som Minerva var Kristina en beskyddare av konsten och vetenskapen. För 
drottningen, som var en ogift härskarinna, i både krig och fred, lämpande sig 
denna allegoriska personifikation mycket väl.  

En sådan sinnebild är väldigt effektiv då den representerar de dualistiska 
paradigmen en härskare hade. Å ena sidan visas den antika modellen där regenten 
är gudomlig; å andra sidan idén om kungens ”två kroppar”, en naturlig kropp och 
den som tillhör politiken och staten.17 

Den allegoriska personifikationen av drottningen som Pallas Athena, visdomens 
gudinna blev en central faktor i Kristinas hela bildprogram. Detta rörde inte bara 
medaljer utan även porträtt och skulptur.18 Varför man valde just Minerva eller 
Pallas Athena är enkelt förklarat. Liksom Kristinas far framställdes som Jupiter 
eller Herkules så behövde Kristina en minst lika stark gudomlighet för att 
representera henne. Gudinnans verksamhetsområde sträckte sig från ”husliga” 
områden som konst och läkekonst fram till det intellektuella och hade slutligen 
även militära kunskaper. Alla dessa egenskaper passar perfekt till Kristina som 
skulle hävda sig i den manligt dominerade världen. 

Den romerska Minerva kan ses som den grekiska Athenas ekvivalent. Medan 
Minerva knappast nämns i den romerska legenden så ärvde hon dock Athenas 
berättelse. Athena föddes ur sin far Zeus huvud vilket är orsaken till varför hon 
även lieras med maskulina attribut och manliga karaktärsdrag som det krigiska. 
Gudinnan framställs med utrustning som hjälm, lans och sköld. På skölden finner 

15  Idem 1995, s. 163. 
16  Idem 1995, s. 167. 
17  Jane Kromm “The Bellona Factor: Political Allegories and the Conflicting Claims of Martial 

Imagery”, Early Modern Visual Allegory Embodying Meaning, ed. Christelle Baskins och Lisa 
Rosenthal, Burlington 2007, s.176. 

18  Laura Kolbe ”Kristinabilden och dess skapare”, Drottning Kristina – sin tids europé, Keuru 1995, 
s. 163.  
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man gorgonen Medusas huvud som hjälten Perseus dödade med Athenas hjälp. Då 
gudinnan är ansvarig för objektivitet och rättrådighet i krig och fred så förknippas 
hon även med olivträdet som är fredens tecken. Slutligen tillkommer ugglan som 
visdomsgudinnans trogne följeslagare. Alla dessa särdrag var bekanta under 
Kristinas tid, såsom Herkules avbildas med ett flått lejon och en klubba, så 
framställs Minerva eller Athena med hjälm, olivkvist och uggla. I drottningens 
avbildningar använde man sig av dessa attribut för att förmedla vissa budskap. Den 
visa Kristina var stark och rättvis och staten regerades av en gudomlig drottning. 
Tegenborg Falkdalen beskriver hur furstespeglarna under Kristinas samtid 
reflekterade över en härskares goda egenskaper och vilka idealbilder som var 
eftersträvansvärda.19 Ett porträtt kunde exempelvis först bli verklig konst om det 
var allegoriskt utfört enligt tidens åskådning.20 Att personifiera sig med visdomens 
gudinna och överta hennes dygder visar sig inte bara vara en gedigen 
marknadsföring utan nästan även en förutsättning. 21  

2.3. Medaljkonsten som maktinstrument 

En medalj är ett myntliknande konstföremål utan penningvärde, det vill säga att 
det inte är ett betalningsmedel. Det talas om en rundrelief i miniatyr gjort av 
beståndigt material som ska framställa en person eller en händelse. Medaljen som 
konstform har sin början i Italien runt 1400-talet. Ungefär 100 år senare kom 
medaljkonsten även till Sverige. I början av 1600-talet tillverkade man främst 
mindre prismedaljer eller även nådepenningar och kastmynt som gjordes av 
guldsmeder.22  I största allmänhet är medaljen tvåsidig men den förekommer även 
som ensidig variant. Förr i tiden hade medaljen ett helt annat syfte än idag. Varför 
man i äldre tider präglade medaljer är nu inte lika förståeligt som på 1600-talet. 
Därför vill jag redovisa om medaljernas syfte och tillkomst speciellt under 1600-
talet i Sverige.  

Medaljernas främsta ändamål var att de delades ut som gåvor till andra 
kungahus eller furstar. Diplomater och medlemmar inom högadeln kunde få 
medaljer som utmärkelse för deras förtjänster. Idag skulle man kanske jämföra en 
medalj med ett visitkort eller rent av manifestation och propaganda. Under 
trettioåriga kriget fick framförallt den skriftliga propagandan sitt genombrott, en 

19  Jämför Tegenborg Falkdalen, 2003. 
20  Steneberg, 1955, s. 28. 
21  Tegenborg  Falkdalen, 2003, s. 68. 
22  Rasmusson, ”Medaillen auf Christina”, Queen Kristina of Sweden Documents and studies, 

Nationalmusei Skriftserie nr 12, Stockholm 1966, s. 296-322. 
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trend som även kan ses på medaljerna.23 Vanligtvis var det en politisk händelse 
som gav anledning till att prägla en medalj, därför också benämningen 
”minnespenning”. Flera olika minnen skulle bli ihågkomna som bland annat 
födelse, furstens övertagande över regeringen, kröning, seger, fredsbeslut, resor 
och liknande företeelser. Bennich-Björkman beskriver medaljer som ett 
parallellfenomen till panegyrik, det vill säga ett lovtal som hyllar furstens goda 
egenskaper etc. 24 Gällande presentation av det historiska ämnet, innebär de 
framställda händelserna på medaljerna, så spelar det faktiska i detta sammanhang 
en underordnad roll.25  

I samband med en intensivare kontakt med det övriga Europa under Gustav II 
Adolfs och Kristinas tid uppstår ett större bestånd av medaljer. 
Medaljproduktionen skedde i myntverken och började tillsammans med mynten 
tjäna statlig propaganda. Det präglas medaljer över regenterna och för första 
gången dyker även medaljer över privatpersoner upp. Fortfarande kunde dock bara 
kungen ge ut medaljer, så denne behövde alltid ge sitt tillstånd för 
minnespenningarna som föreställde privatpersoner. Oftast var det ändå alltjämt 
regenten som avbildades på medaljerna. På så vis kunde betraktaren vara säker på 
vem avsändaren var och vad budskapet gällde. Under Kristinas århundrade började 
man prägla medaljer i Sverige. Innan skedde detta utomlands som i t.ex. Riga, 
Hamburg och Stettin.26 Före 1650 hade den svenska medaljproduktionen skett i 
form av gjutning, efteråt bytte man till gravering och prägling. Konstnären och 
eller medaljören, arbetade då fram en gravyr i en stämpel av stål varefter 
medaljerna slogs i större eller mindre serier i guld eller silver, kanske även i 
koppar. Ekonomisk och tekniskt går medaljframställningen hand i hand med 
myntväsendet. Oftast sköttes mynt - och medaljgraveringen till och med av samma 
konstnärer.27  

Fler tekniska moment i medaljernas tillverkning kommer jag inte att beskriva 
då detta synes sekundärt i samband med den konstnärliga utformningen. Åtsidans 
motiv var strängt taget givet från början: en avbild av den hyllade personen. 
Frånsidan som emellertid blev viktigare låg öppet för kreativa utformningar. 
Allegorier, symboler, berättande scener och liknande användes för att karakterisera 

23  I Sverige använde man propaganda för att förbereda folket på det europeiska kriget genom 
att utfärda öppna brev till befolkningen. Breven lästes sen upp i kyrkorna men den 
vanligaste vägen att sprida propagandan till invånarna var längs postrutterna. Ericson 
Wolke, Larsson & Villstrand, Trettioåriga kriget, 2006, s. 310–321. 

24  Bo Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet, 1970, s. 325. 
25  Ibid. 
26  Idem 1970, s. 326. 
27  Idem 1970, s. 327. 
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den omnämnda personen eller en händelse. Bilderna, både på åt- och frånsidan, 
kompletterades med en kort text för att stödja den avbildade innebörden. Inventio 
som är motivets ursprung blev en viktig aspekt. Huvudsakligen tangerar termen 
insatsen som rör medaljens frånsida, det vill säga att hitta på bildidén som var en 
tankemässig akt. Motivet skulle inte bara vara fyndig marknadsföring utan även 
förvåna dess betraktare. Kreativa och finurliga motiv var väldigt välkomna. 

Så som många andra områden inom konsten bidrog även medaljen med att 
synliggöra den barocka livskänslan. Från och med 1600-talet blev medaljerna en 
typ av panegyrisk historieskrivning. För att tillverka dessa hyllande och allegoriska 
motiv krävdes en del kännedom om antik mytologi och grekisk-romersk poesi, 
likaså en del historisk-politisk insikt för att sammanfatta denna förkunskap och 
alstra ett gediget motiv. Då man på 1600-talet inte kunde kräva 
universitetsutbildning eller politisk know-how av alla gravörer så ställer man 
frågan: vem stod i så fall för inventionen? Bennich-Björkman beskriver vidare att 
den centrala rollen vid inventionen av idéer till medaljer var anvisade åt 
ämbetsmännen inom kansliet, naturligtvis under kunglig regi.28 När idén var 
kläckt så var det nödvändigt att teckna och designa förslaget för att få det godkänt. 
Bennich-Björkman redovisar  

”Inventionen var en sak, dess ’afritande’, ’desseinen’, eller ’målningen’ en annan, 
gravyren en tredje, och de olika momenten sköttes var och en av därpå 
specialiserade personer…”29 

En annan teori kan i stället vara att man kopierade redan existerande motiv eller 
bilder. Jeremias Falck, drottning Kristinas hovkopparstickare, tillverkade år 1649 
ett kopparstick utgående efter en målning av David Beck och Erasmus Quellinus 
(Bild1).30 Kopparsticket visar drottningen som Pallas Athena. Steneberg beskriver 
hur Falck genom att förena porträtt och personifikation introducerar den 
allegoriska porträttkonstens speciella regler i Sverige.31 Bysten av 
Kristina/Minerva kläds av ett fjällpansar med Gorgonhuvudet i mitten. Hennes 
blick är allvarlig och munnen antyder ett leende. Drottningens huvud smyckas av 
en fjäderprydd kask varpå det sitter en Sfinx. Kristinas yviga lockar är utslagna 
över axlarna. Drottningen bär underligt nog två attribut som förknippas med 

28  Idem 1970, s. 335. 
29  Idem, 1970, s. 333. Jag måste dock anmärka att Bennich-Björkmans momentförklaring 

beskriver medaljproduktionen efter 1660, då Kristina redan hade abdikerat. Dock kan denna 
teori användas för medaljtillverkningen som skedde under hennes regeringstid.  

30  Se Nationalmusei utställningskatalog, Christina, drottning av Sverige: en europeisk 
kulturpersonlighet, Stockholm 1966; Gustaf Upmark, Jeremias Falck Drottning Christinas 
Hofkopparstickare, Stockholm 1884; Steneberg 1966, s.336. 

31  Steneberg, 1955, s. 76.  
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Venus, ett pärlhalsband och en liten mussla på hennes skuldra. Höger om 
drottningen finner betraktaren en olivkvist och på vänster sida en uggla, vishetens 
fågel, som sitter på tre böcker vilka ska hänvisa till de episka verken Iliaden, 
Odysseen och Aeneiden. Just på ugglan vill jag lägga ögonmärke på för att förklara 
den tidigare nämnda teorin. Denna uggla har en frapperande likhet med ugglan 
som pryder en Kristinamedalj som präglades i samband med Åbo akademis 
grundande 1640 (Bild 2). Åtsidan föreställer drottningens bröstbild, höger sedd, i 
Minervas dräkt (fjällpansar med Medusahuvudet) samt kask med fjäderbuske och 
lagerkrans. På frånsidan sitter Minervas uggla på fyra böcker som betecknar 
universitetets fakulteter. Medaljen graverades år 1733 av J.C. Hedlinger.32 

Den iögonfallande likheten mellan Hedlingers uggla och Falcks kopparstick 
visar varifrån gravören hade fått sin inspiration. Såsom medaljören från 1700-talet 
använde sig av främmande motiv så kan gravörer i tidigare sekler ha gjort liknande 
anspråk av andra konstnärers alster. Visserligen finns det alltid undantag. Bennich-
Björkman beskriver en assessor som stod för både inventionen samt teckningen, 
men anmärker dock att detta är ett sällsynt inträffande.33  Likaså var den tyske 
medaljkonstnären Sebastian Dattler ett sådant exceptionellt undantag som utförde 
designen samtidigt som han även graverade medaljerna.  

Innan Kristina hade även en annan drottning använt sig av 
Minervapersonifikationen. I början på 1600-talet lät den franska drottningen 
Maria de Medici avbilda sig på ett fåtal medaljer som Minerva.34 Då det alltid var 
planerat att hennes son Louis XIII skulle överta makten så blev hennes 
marknadsföring som Minerva mindre ihärdig. Ändå kan man utgå ifrån att det 
svenska kungahuset hade kommit i kontakt med de franska medaljerna, då Kristina 
var en hänförd samlare av medaljer och var intresserad av det franska hovet.   

32  Bror Emil Hildebrand, Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt 
och belöningsmedaljer Del 1, Stockholm 1874. s. 257. 

33  Bennich-Björkman, 1970, s. 335.  
34  Jane Kromm, “The Bellona Factor: Political Allegories and the Conflicting Claims of Martial 

Imagery”, Early Modern Visual Allegory Embodying Meaning, ed. Christelle Baskins och Lisa 
Rosenthal, Burlington 2007, s.176-185. 
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3. ANALYS 

3.1. Medaljerna under regeringstiden 

Den första gången drottning Kristina avbildas som Pallas Nordica på en medalj är 
år 1648 efter Westfaliska freden. Den tyske medaljkonstnären Sebastian Dattler 
graverade en medalj på drottningens uppdrag i en radikal nyorienterad stil och 
satte därmed trenden för den kommande medaljkonsten i Sverige. Adaptionen av 
klassiska former och knepet att lyfta fram gudinnans triumf och gloria och sedan 
sälja den som sin egen blev ett lyckat koncept och en brilliant apoteos.  

Kristina framställs på medaljen som Athena i trekvartsprofil med långt lockigt 
hår och klara ansiktsdrag. Hjälmens främre del löper spetsigt ihop och kröns av en 
lagerkrans. En stiliserad fjäderbuske avslutar kasken. Drottningens urringning är 
ovanligt djup så brösten nästan blottas under de antydda antikiserande klädvecken. 
Bröstbilden är centralt placerad på medaljen och på dess högra sida står det textat 
CHRISTINA (Bild 3). Medaljens frånsida framställer återigen Kristina med 
samma kask som på åtsidan. Här avbildas drottningen framifrån dock blickar hon 
åt höger på olivträdet som reser sig bredvid henne. Kristina bär en antik dräkt som 
med många veck och band runt midjan antyder hennes kroppsform. I sin vänstra 
hand bär drottningen en olivkvist och med den andra greppar hon tag i olivträdet. 
För att förtydliga drottningens personifikation som fredmäklarens gudinna så 
framställer konstnären henne barfota. Höger om olivträdet står det 
REPERTRIX35 som återigen syftar på Minervas egenskaper vilka på nytt förenas 
i drottningen (Bild 4). 

Dattler använder sig av alla konstens medel för att identifiera drottningen med 
gudinnan Athena. Drottningen bär en antik dräkt som förknippas med gudinnan 
Athena och klär sig i hennes attribut som hjälmen och olivkvisten. Trots att 
bärandet av en hjälm36 implicerar att man behöver skydda sig mot någonting så 
suggererar det i samband med olivkvisten snarare mjukhet än stridslust. Motivet 
fördelar jämt Minervas krigiska och pacifistiska drag. Gudinnan kan dra ut i strid 
om så krävs men kan likaså mäkla fred. Motivets design anspelar på gudinnans 
dygder som visdom och rättvisa vilka på det sättet associeras med Kristina. 

35  Uppfinnerska; Ordet repertrix härstammar ifrån ”Pavpertas omnivm artivm repertrix” / 
Poverty (is the) inventor of all the arts necessity is the mother of invention. 
http://www.latin-dictionary.org/Latin-English-
Dictionary/Pavpertas_omnivm_artivm_repertrix (2012-12-06) 

36  En uppskjuten hjälm i pannan istället för nedfälld symboliserar fred. 
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Gudinnans attribut som tas över av Kristina är precis av den sorten som en 
rättrådig drottning vill förmedla till sina underståtar.  

Till Kristinas kröning 1650 produceras en hel del nya mynt och medaljer. Så 
bara två år efter Sebastian Dattler avbildade drottningen som Pallas Athena dyker 
en ny medalj upp som återger Kristina med Minervas attribut. Både Johan Rethe 
och Erich Parise diskuteras som upphovsmän för motivet. Rasmusson attribuerar 
bildkompositionen till Erich Parise.37 Medaljens kraftiga relief och enkelhet 
påminner om klassiska antika mynt.38 Drottningen framställs höger sedd i en 
vackert utformad hjälm (Bild 5). Ovanför örat och i nacken ser man långa lockar 
sticka fram under hjälmen. Kristina återges i kraftig profil och framför denna ser 
man en slingrad olivkvist. På åtsidans vänstra del står det kort CHRISTINA. 
Frånsidan visar mycket djärvt en skinande sol (Bild 6). Solens strålar växlar mellan 
att vara raka och svängda. Solen har samtidigt fått mänskliga ansiktsdrag som 
blickar milt emot betraktaren.  

        På denna medalj visar sig drottningen bara på åtsidan som gudinnan 
Minervas personifikation. Kristina framställs som tidigare med Athenas attribut 
som hjälm och olivkvisten. Solen däremot hänvisar bara till drottningen själv och 
refererar inte till den gudomliga förebilden. Den strålande solens härlighet likställs 
med drottning Kristina. Alla associationer betraktaren kan få av solen tillkommer 
på så vis även drottningen. Inspirationskällor för solmotivet kan härstamma från 
Frankrike där le Roi-Soleil, kungen Louis XIV, också använde sig av solen som sin 
personliga symbol.39 

Drottningen lär ha haft en stark självkänsla så som hon beskriver både sig själv 
och som hon skildras av eftervärlden.40 Medaljen visar starka talande symboler och 
förmedlar drottningens budskap om en övernaturlig Kristina. Å ena sidan visar sig 
drottningen som Pallas Athena å andra sidan jämför hon sig med den skinande 
solen. Allegorin över fred och visdom fullföljs ännu en gång då de militära 
symbolerna som hjälmen och olivkvisten kopplas ihop som fredens metafor. 
Kristinas personifikation som Minerva talar om hur gudinnas dygder och 
förtjänster återupplivas i drottningen, samtidigt som drottningen uppnår 
odödlighet genom jämförelsen med den antika gudinnan. Så som Athena ”tog 
hand” om sina skyddslingar så kommer Kristina värna om de sina. Solens tecken 

37  Rasmusson, 1966, s. 308. 
38  Lars O. Lagerqvist, Mynt sedlar och medaljer, 1981, s. 237. 
39  http://www.historicalartmedals.com/MEDAL%20WEB%20ENTRIES/ITALIAN%20BAROQUE/ 

GUGLIELMADA-CHRISTINA-BW546%20HIGH.htm (2012-11-14) 
40  Jämför Kristina, drottning av Sverige, 1626-1689, Självbiografi och aforismer, Stockholm: Natur 

och kultur, 1957; Peter Englund, Silvermasken, Stockholm 2006, ; Matti Klinge, Drottning 
Kristina- sin tids europé, Keuru 1995. 
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visar sig likaså tydligt. Utan sol finns inget liv. Drottningen är statens livsgnista 
och skiner över alla. Stolpe beskriver hur drottningen under sin tid i Rom själv 
utarbetade sina tankegångar om solen:  

”Solen är av alla synliga fenomen det mest beundransvärda, och dess glans är 
varken falsk eller lånad. Den lyser upp, den värmer, den är glädjen över allt, en 
glädje för var och en som ser den.”41 

Personifikationen på medaljen, både som Athena och som solen, är ett politiskt 
uttalande och understryker drottningens suveränitet. Motivet sammanfattar allt en 
monark kan drömma om att förmedla genom en liten medalj. Personifieringen 
med en gudomlighet suggererar en uppsjö av abstrakta budskap och jämförelsen 
med solen är ett klimax av överlägsenhet. Vem nu upphovsmannen till medaljens 
design var, drottningen, konstnären eller kanske till och med le Blon, visar sig vara 
välbekant med samtidens bildspråk och politiska propaganda.  

Samtidigt med den ovan nämnda medaljen slogs även en till medalj som visar att 
Erich Parise påverkade Johan Rethe. Åtsidan på Rethes medalj är återigen en 
nästan exakt kopia av Parises framställning av drottningen på en kröningsmedalj 
från 1650. Här visar sig hennes Minervaattribut mindre tydliga då hjälmen saknas 
(Bild 7). Kristinas byst med djupt dekolletage avbildas från höger sida. Hon bär en 
uppsatt fläta och en lagerkrans på huvudet. I nacken ser man banden som håller 
ihop kransen. Drottningen har en allvarlig men samtidigt vänlig blick. Förutom 
lagerkransen som antyder hennes gudomlighet så bär drottningen Minervas 
fjällpansar. Runt och ovanpå sin brynja ligger det ett draperat tyg som knyts ihop 
på hennes skuldra. Med kröningen som bakgrund för medaljen så anspelar 
Kristina på sin far Gustav II Adolf igenom lejonet som avbildas på hennes axel. Ur 
lejonets gap ser man läderfransar sticka fram som tillhör rustningen. Runt 
medaljens kant står det textat CHRIST:D:G:SVE:GOT:VAND:Q:REGIN: 
Christina, dei gratia som syftar på; från Guds nåde, svears, götars och venders 
utsedda drottning. På medaljens frånsida visas kröningens tema tydligare (Bild 8). 
Från höger sida räcker två muskulösa manliga händer fram en krona ur himlen 
vilken indikeras genom molnen. Ovanför kronan ser man en halvcirkel med 
triangelformade strålar som antyder solen. I halvcirkeln står det i hebreiska 
bokstäver Gud, eller Jehova. Händerna som sträcker fram kronan verkar vilja 
kröna liljan som är placerad under händelsen. I bakgrundens vänstra sida finns det 
buskage samt skog med tallar och lövträd. Mellan de starka armarna befinner sig 
ett skriftband där det står textat NON ALIUNDE. Aliunde betyder från ”någon 
annanstans”. Då Guds närvaro indikeras genom solen så undrar man om de starka 

41  Sven Stolpe, Från stoicism till mystik, Sockholm 1959, s.113. 
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händerna ska vara själva Nordens lejon som förmedlar att Kristinas rätt till kronan 
inte härstammar från någon annanstans. Det är hennes rättmätiga arvsrätt som är 
både hennes fars och Guds vilja. 

På denna medalj väljer Kristina att bara delvis använda sig av Pallas attribut för 
att uttrycka sin starka ställning. Hjälmen, den kanske mest tydliga 
Minervasymbolen, är inte med i bilden för att förmedla ett ännu tydligare 
budskap. Kristina som drottning innehar gudinnans dygder och är stark för sitt 
fosterland. Ändå vill hon inte leda tankarna bort från sig själv utan fokusera på 
kröningen och vem som står i centrum. 

3.2. Medaljer efter abdikationen 

Kristinas aktivitet som uppdragsgivare till medaljer skedde mycket sporadiskt efter 
hennes abdikation. Drottningen skulle dock fortfarande upprätthålla sin kungliga 
värdighet och använde sig av barocktidens sociala markörer. En väldigt berömd och 
på Kristinas tid omdiskuterad medalj är ”MAKEɅOΣ – medaljen” vilken med 
dess mångtydiga innebörd blev en stor gåta för de lärda i drottningens 
omgivning.42 

Den karakteristiska medaljen slogs två gånger år 1659 och på nytt år 1664. 
Medaljen föreställer drottningen från höger sida i lagerkransad hjälm och med 
lössläppt hår under kasken. På kasken fattas denna gång Sfinxen som brukar 
markera Pallas hjälm43 utan pryds här istället framtill med ett lejonhuvud (Bild 9). 
Då alla symboler på medaljerna har sitt syfte så blir tolkningen vanligtvis att 
lejonet är tänkt till att hänvisa till Nordens lejon Gustav II Adolf. Kristina 
framställs annars på rent Minervamanér. Frånsidan visar fågel Fenix som breder ut 
sina vingar för att flyga upp mot skyn (Bild 10). Under fågeln avbildas flammande 
eldslågor. Fågel Fenix, en allegori för Kristina, reser sig upp från flammorna mot 
en strålande sol. Kristinas liknelse som fågel Fenix är en väldigt betecknande 
symbol för hennes abdikation. Hon återuppstår som den mytiska fågeln ur 
eldslågorna och detta syftar på hennes konvertering till den romersk-katolska 
kyrkan. ”Makelos” som är skrivet i grekiska bokstäver ovanför fågel Fenix är icke 
bekant i det grekiska språket. Däremot på svenska anspelar ”makelos” på att 
Kristina var både makalös och make-lös, det vill säga utan make. Konstnären G. F. 
Travani lär ha stått för medaljens utformning. Steneberg anmärker dock att ingen 
annan än Olof Rudbeck ska ha stått för idén om fågel Fenix. Fenixmotivet dök 

42  Jämför Carl Bildt, Les Médailles romaines de Christine de Suède, Rom 1908, s. 45-50. 
43  Cesare Ripa beskriver Athenes hjälm med en sfinx och lagerkrans, jämför Görel Cavalli-

Björkman ”Christina Portraits”, Politics and culture in the age of Christina, ed. Marie-Louise 
Rodén, Stockholm 1997, s. 103. 
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upp redan 1642 som symbol på en av Kristinas bokband.44 Likaså återfinner man 
fågel Fenixmotivet på en tidigare Dattlermedalj från 1642/44 där en krönt fågel 
Fenix reser sig ur en brinnande bål på toppen av en klippa. Ovanför fågelns huvud 
strålar solen. Textat runt sceneriet PHOENIX PHOENICIS GUSTAVI E 
FUNERE NATA vilket betyder Fenix född ur Fenix Gustavs aska (Bild 11).45  

En annan medalj som G. F. Travani har utfört framställer Kristina återigen som 
Minerva. Kasken är dock annorlunda än på ”makelos” medaljen då en Sfinx sitter 
på toppen av drottningens lagerkransade hjälm (Bild 12). Kristinas frisyr och 
ansiktsuttryck är däremot identiska med föregångaren. Betraktaren ser här inte 
bara drottningens ansikte utan även en del av hennes överkropp som är klädd i en 
antik dräkt. Under den veckade dräkten skymtar Athenas fjällpansar igenom. Inte 
desto mindre är egentligen Kristinas hjälm den stora innovationen. Konstnären 
framställer inte bara Minervas ”vanliga” kask utan här har tillagts en speciell detalj. 
Under lagerkransen har Travani bifogat ett horn.46 Detta horn härstammar från 
Alexander den stores silver tetradrachm (Bild 13). Drottningen var en stor 
beundrare av den antika fältherren. Kristina tar upp Alexander i flera av sina brev 
och jämställer sig med honom.47 Detta visar sig inte bara genom att hon kallade sig 
för Christina Alexandra efter att hon hade flyttat till Rom (vilket även är textat på 
medaljen). Travanis medalj porträtterar henne inte längre endast som Minerva 
utan bifogar även en symbol som associeras med hennes nya namn och idol. 
Cavalli-Björkman skriver dessutom om möjligheten att Kristina med antydan på 
Alexander den store vill referera till att både hon och Alexander härstammar från 
Herkules; Drottningen från Nordens Herkules Gustav II Adolf och Alexander 
från den antika hjälten.48 Kristina lät även utföra denna medalj som ensidig 
version.  

Medaljernas motiv har inte bara uppmuntrats av tidigare konstnärer utan 
tjänande även som inspirationskällor för andra konstnärliga inriktningar. Travanis 
medalj med Alexanderhornet påträffas igen på Millichs staty av Minerva.49 Man 
kan utgå ifrån att statyns utformning har påverkats av medaljens motiv då såväl 
profilen av Millichs Minerva påminner om medaljen såsom hornet vilken syns 
som relief på hjälmen (Bild 14).  

44  Steneberg, 1966, s.310. 
45  Svenberg, E. Sjökvist, P. Översättningar av latinet på svenska kungliga medaljer, Uppsala 

2013, s. 135. 
46  Steneberg, 1966, s. 355-356.  
47  Stolpe, 1959, s. 111. 
48  Görel Cavalli-Björkman, ”Christina Portraits”, Politics and culture in the age of Christina, ed. 

Marie-Louise Rodén, Stockholm 1997, s.104. 
49  Steneberg, 1966, 353-355. 

—22— 

                                                        



Drottning Kristinas minervamedaljer 

Drygt tio år efter att drottningen distribuerade ”makelos” medaljen dök ett nytt 
givande bidrag upp som italienaren G.B. Guglielmada utförde. Medaljen är en av 
de fyra sista drottningen lät genomföra. Åtsidan är i princip identiskt med 
Travanis medalj från 1665. CHRISTINA REGINA framställs i profil från höger 
sida i lagerkransad hjälm med utsläppt hår (Bild 15). På frånsidan återkommer ett 
motiv från Kristinas regeringsår i Sverige. Solen som drottningen jämförde sig 
med på E. Parises medalj återvänder som tema (Bild 16). Solen visar återigen 
mänskliga ansiktsdrag dock är ”ansiktet” inte placerat i mitten utan i övre avsnittet 
på medaljens frånsida. Solens strålar framställs i olika storlekar och når till 
medaljens kant. Ännu en gång upplyser medaljens text om hennes 
självuppskattning. NEC FALSO NEC ALIENO50 står det ovanför solen. Stolpe 
tolkar meningen att drottningen såsom solen varken skiner med falsk eller lånad 
glans.51 Kjell Lekeby jämför Kristinas sista medaljdistributioner med 
storhetsvansinne.52 Drottningen har nått höjdpunkten i sin lansering och 
självuppskattning. Stolpe refererar hur drottningen själv resonerade kring sig själv 
och valde att uttrycka detta på sina medaljer.  

”Detta ord skiljer solen från de övriga stjärnorna, vilka lånar sin glans av den. 
Hela världen vet, att drottningen icke av någon annan än Gud mottagit sin höga 
rang.”53 

Tankespråket passar förnämligt in på drottningen. Nec falso refererar till 
Kristina vilken som solen utmärker sig framför alla sina likar. Nec alieno markerar 
solen framför resten av stjärnorna som lånar sin glans av den största av alla 
stjärnor. Kristina blev inte drottning genom att gifta sig med en kung utan hon tog 
emot sin utomordentliga ställning av Gud själv. Så som med den svenska medaljen 
från mitten av 1600-talet så lyckades drottningen med en enastående 
marknadsföring. Visserligen var Kristina ingen regerande drottning längre men i 
Rom hade hon, med tanke på sin speciella ställning som drottning utan land, lika 
stort behov av politisk manifestation. Hon valde att prägla denna medalj som 
skriker av överlägsenhet gentemot resten av världen. Både Lekeby och Stolpe 
beskriver Kristina som högmodig men med tanke på att hon var född till regent på 
1600-talet, så kan man förstå att det är en självklarhet för henne att utgå ifrån att 
hon är enastående och av Guds nåde. 

50  (Den lyser med ett ljus som är) varken falskt eller lånat.  Svenberg, E. Sjökvist, P. 
Översättningar av latinet på svenska kungliga medaljer, Uppsala 2013, s.161 

51  Stolpe, 1959, s.113. 
52  Kjell Lekeby, ”Om drottning Kristinas storhetsvansinne”, Personhistorisk tidskrift, nr 1999:1, 

1995, s. 5-15. 
53  Stolpe, 1959, s. 114. 
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4. AVSLUTNING 

4.1. Slutsats 

Allegorier forsar som en kraftig ström genom barocktidens konst och kreativitet, 
likaså genom Kristinas uppdrag och ambitioner. Mitt mål var att presentera ett 
panorama över drottningens mål att personifiera sig som gudinnan Minerva. 
Kristina strävade efter att göra sig odödlig genom att använda sig av allegoriska 
framställningar som baserades på historiska sanningar, som exempelvis hennes 
kröning, och på samma gång på idealiserande myter. Hennes historiska och 
idealiserande realitet illustrerades i Minervaallegorin och försåg henne med ett 
evigt liv och hissande mytbildning. 

Redan under hennes levnadstid verkar drottning Kristina ha varit en 
mytomspunnen personlighet. Att försöka greppa drottningens personlighet efter 
all litteratur som har skrivits om henne verkar vara ett sisyfosarbete. Man kan 
ställa många hypoteser om Kristinas karaktär och levnadssätt och likaså om hennes 
medaljer. Jag har valt att tolka hennes Minervamedaljer med hjälp av litteratur om 
Kristina och hennes samtid för att sedan kunna sätta dem i en passande kontext. 
Drottningens medaljer tillåter ingen annan interpretation än Kristinas intentioner 
med motiven. Motivens innebörd är klara och explicita och svåra att misstolka. 
Medaljerna var avsedda för en skala av elitära människor, då man kan utgå ifrån att 
befolkningen på landsbygden inte någonsin skulle få se en av hennes medaljer. 
Drottningens lärda samtid hade en viss uppfattning om Minerva, en uppfattning 
om en allmänt accepterad och stark kvinnlig figur. Kristina stödde sina politiska 
uttalanden på barockens uppfattning om Minerva. Medaljernas budskap var 
tydliga för hennes samtid och dess interpretation var given från början. Genom den 
mytologiska gudinnan förmedlade Kristina budet om hennes enastående karaktär 
och härlighet. Förutom hennes makalösa egenskaper så sträckte sig medaljernas 
innebörd från hennes kröning och den westfaliska freden fram till hennes 
konvertering.  

Man behöver komma ihåg att 1600-talets konst kännetecknades av antika 
förebilder med betoning på regentens dygder. Den mytologiska allegorin var en 
vanlig hjälpreda för att uppnå dessa ideal. Bilden av drottningen anammade 
dygderna som Minerva förkroppsligade när hon personifierade sig som gudinnan 
– allt som Minerva stod för var även Kristina. Även om drottningen lät prägla en 
del andra medaljer som inte framställer henne som Minerva så måste man ändå 
säga att den mytologiska allegorin var den mest lyckade framställningen även enligt 
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barockens bildideal. Första blicken på Minervamedaljerna tyder på ett 
konstföremål men likaså är de sin tids propaganda.  

4.2. Sammanfattning 

Under en kort tid vid 1600-talets mitt blev landet uppe i Norden ett centrum för 
humanistiska studier. Lärda berömda och vetenskapsmän blev bjudna till Europas 
utkant och tog med sig det antika idealet som härskade i de andra europeiska 
kungahusen. Kunnighet och elegans skulle ta över vid Kristinas hov. Det bildade 
Europa tittade med beundran mot Stockholm och följde vad som hände där. En 
generös drottning förvandlade det råa svenska hovet till ett eldorado för lärda och 
vetgiriga. Kristina blev en förebild helt i barockens anda. Parnassen hade flyttat 
från Medelhavet till Östersjön. 

Kristina som nu hade smakat på denna rika kultur strävade efter den 
intellektuella friheten som hennes protestantiska fosterland inte kunde ge henne. 
Samtidigt stod hennes fritänkeri emot uppgiften att gifta sig och att förse sitt land 
med en arvinge. Vilken väg hon valde (nämligen den eviga staden Rom) är allmänt 
känt. Även om Kristina som så många tycker, slutligen ”förrådde sitt fosterland”, 
så la hon grunden till någonting enastående: Sverige hade upptäckt Europa, och 
Europa hade upptäckt landet längst upp i norr. Denna händelse lade grunden till 
Kristinamyten om Nordens Minerva samt porträtt och hennes framställningar på 
medaljerna. Kristina behövde alltid påminna sin samtid om att hon verkligen var 
drottning av guds nåde, och i samma veva som hon personifierade visdomens 
gudinna så lyckades hon med att etablera sig som Pallas Nordica. 

Kristina distribuerade medaljer för att sprida budskapet om nordens Minerva. 
Medaljerna som drottningen lät tillverka följde ett tydligt syfte. Hon var en ung 
regent och samtidigt en kvinna. Kristina var i behov av att stärka sin ställning som 
”kvinnlig kung”. I och med detta följde hon det barocka idealet för att presentera 
sig som en mytologisk gudagestalt. Poängen var att välja en gudinna som kunde 
anses värdig och kapabel till att hålla tronen. Pallas Athena som från början var en 
krigsgudinna men samtidigt stod för visdom och rättvisa blev mer än passande. 
Det fanns knappast ett enklare sätt på 1600-talet för att marknadsföra sig som 
duglig regent än att slå medaljer med adekvata allegoriska porträtt. 

Framställningen av Kristina som Minerva lanserades för första gången under 
åren 1645-50. Michel le Blon instruerade de kontinentala bildprogrammen i 
Sverige där kungligheter framställdes som antika gudar. Det nyligen avslutade 
trettioåriga kriget skapade ideala förutsättningar för den andliga utvecklingen i 
Sverige. Kristina importerade inte bara lärda och vetenskapsmän till hennes hov 
utan hon bjöd även in konstnärer. Tysken Sebastian Dattler och fransmannen 
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Erich Parise var några av dessa som fick uppdraget att tillverka medaljer. Under 
hennes regeringstid i Sverige presenterade drottningen sina första 
Minervamedaljer. 1648 slogs Dattlermedaljen som minne efter den Westfaliska 
freden och hennes roll i samband med denna. Till hennes kröning tillkom solen till 
Minervamotivet som symbol för drottningen.   

Efter att Kristina abdikerat fortsatte hon att ge medaljer i uppdrag som 
framställde henne som Minerva, bland annat med både solmotivet och fågel Fenix 
på frånsidan som förmedlade drottningens budskap. Visserligen var hon en 
drottning utan land, men hon var fortfarande en drottning av guds nåde. Hennes 
arvsrätt ifrågasattes inte och medaljerna var ett värdigt sätt att propagera för 
hennes person inte minst för att stöda hennes politiska ambitioner.  

Medaljernas motiv skulle slutligen inte bara marknadsföra drottningen utan 
även vara fiffiga och provokativa. Medaljerna var intellektuellt utmanande för 
betraktarna då budskapet oftast bara var förståeligt för de som var belästa. Det är 
inte att undra på att man kallade tiden från 1660 till seklets slut för Kristinas tid. 
Drottningen var på sin tid en berömd kvinna. Hon var inte bara en italiensk 
renässansmänniska utan även en fransk barockkvinna. Kristina var ett perfekt 
exempel för sin omvärld, både lärd och beläst. Barocktidens ideal om viljekraft, 
stolthet och heroism synliggjordes på hennes medaljer. 
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