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INLEDNING 

Drottning Kristina föddes den 8 december 1626 och var arvingen som skulle säkra Vasaätten på 

tronen. Hon var dotter till kung Gustav II Adolf (1594–1632) och drottning Maria Eleonora av 

Brandenburg (1599–1655).1 När Kristina utnämndes till drottning, efter faderns död 1632, deltog 

Sverige i det trettioåriga kriget. Vid den westfaliska freden 1648 hade Sverige utvecklats till en 

stormakt med internationellt anseende, vilket givetvis påverkade drottningen.2  

I överenstämmelse med den avlidne kungens önskan överlämnades såväl förmyndarskapet 

som Kristinas uppfostran till riksrådet och Kristina utropades till drottning, en titel hon innehade 

fram till dess att hon abdikerade 1654. Hon kom dock inte själv att regera förrän hon förklarades 

myndig regent 1644 och hon kröntes först 1650. Innan hon myndigförklarades styrdes riket av en 

förmyndarregering med Axel Oxienstierna i spetsen.3  

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att studera och jämföra hur drottningen framställdes som barn, både i de målade 

porträtten och på mynten.  
Mina frågeställningar är följande: Hur framställs Kristina på mynten och på porträtten? Vilka 

likheter och skillnader finns det? Vems bild är det vi får se? Hennes egen, moderns eller 

förmyndarregeringens? Hur vill man framställa henne, som en stark drottning värdig och likställd 

med hennes berömde far, eller vill förmyndarregeringen framställa henne just som ett barn, för 

att stärka sin egen maktposition?  

Metod och material  
Först kommer ikonografin på barnporträtten tillskrivna Jacob Heinrich Elbfas, eller hans skola, 

att studeras och jämföras. Ikonografin kommer att undersökas liksom likheter och skillnader 

porträtten emellan. De två första är från ca 1634, det andra från ca 1636 och det sista från 1638. 

Betoningen kommer att ligga på porträttet från 1636 då detta porträtts ikonografi bäst 

överenstämmer med myntens. Därefter kommer de mynt som finns vid Uppsala myntkabinett 

och som föreställer Kristina som barn att studeras. På de mynt som har valts ut har man 

framställt Kristina likadant som på Elbfasporträtten. Även här kommer uppsatsen först att 

studera mynten genom att titta på myntens bildmotiv och sedan undersöka likheter och skillnader 

mynten sinsemellan. Fokus ligger framför allt på de inhemska mynten, även om 

1  Marie-Louise Rodén, ”Drottning Kristinas egen berättelse om sin barndom”,  Kungliga barn i tid och rum, 
Baumgarten-Lindberg, Marianne von (red.), Stockholm, 1989, s. 52. 

2  Tingström, Bertel, Svensk numismatisk uppslagsbok: mynt i ord och bild 1521-1972, Stockholm, 1972, s. 306 
f. 

3  Rodén, M-L, 1989, s. 51-53. 
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Slå mynt av barn? 

besittningsmynten kommer att nämnas. Med besittningarna avses här de områden som under 

Kristinas regeringstid tillhörde Sverige till följd av erövringar främst under trettioåriga kriget.4 I 

undersökningen ingår 12 inhemska mynt samt fyra besittningsmynt. Urvalet baseras på det antal 

som finns vid Uppsala universitets myntkabinett. Efter att såväl porträtt som mynt analyserats 

sinsemellan kommer en komparation mellan porträtten och mynten där uppsatsen undersöker 

hur framställningssätten skiljer sig åt och hur de erinrar om varandra, samt undersöker troligheten 

av att något av porträtten kan ha fungerat som förlaga till mynten.  
Det finns fler barnporträtt av drottningen i form av gravyrer som inte kommer att 

undersökas då deras motiv inte liknar myntens eller Elbfasporträttens framställning. Det finns 

dock gravyrer där huvuddragen påminner om mynten, till exempel håruppsättningen. Dessa 

gravyrer är dock midjebilder och saknar regalierna.5 De målade porträtt som uteslutits från 

undersökningen är sådana som är under diskussion huruvida de föreställer drottningen eller inte. 

Tänkbart är att det har funnits fler målade porträtt men att dessa har försvunnit med tidens lopp. 

Man känner dock inte till särskilt många avbildningar av drottningen, och till de tidigast kända 

hör Elbfasporträtten från 1634.6 Det tidigast kända grafiska bladet är från 1633, av Fredrik 

Hulsius, där klädseln och kompositionen påminner om den tidens änkeporträtt.7  

Såvitt man vet finns det enbart ett målat porträtt på Kristina från tiden då hennes far 

fortfarande levde8. Detta baseras på att Cornelius Arendtz år 1632 fått betalt för att ha färdigställt 

ett porträtt av Kristina.9 Enligt Strömbom är detta det porträtt som idag hänger på Nordiska 

museet10, men senare forskning anser att det inte är drottningen utan en annan flicka och att 

porträttet gjordes 1627.11 Jag har därför valt att inte ta med porträttet från Nordiska museet i 

undersökningen. Var originalporträttet av Arendtz finns idag är oklart.  

Vad gäller myntens representativitet finns det en risk för att det kan finnas mynttyper som 

inte överlevt fram till våra dagar och med en annan ikonografi. Mynten bör dock vara 

representativa då ingen sådan indikation har spårats av tidigare forskning. Uppsatsen gör inte 

anspråk på att vara en översiktlig studie över hur Kristina avbildades som barn, utan tänker 

4  I denna studie kommer besittningsmynten från Pommern och Riga att nämnas. Andra städer som präglade 
mynt under drottning Kristinas tid var Reval, Wismar, Bremen-Verden, Stralsund, Elbing, Livland, Mainz 
och Eurfurt. Dessa städers mynt överenstämmer dock inte med barnporträtten.  

5  Se t.ex. gravyren från 1634 av Lukas Kilian efter Michel Le Blon (Kungliga biblioteket) eller Uppsala 
universitets gravyr med internet ID 6915.  

6  Rodén, M-L, 2008, s. 50 
7  Sidén Karin, Den ideala barndomen: studier i det stormaktstida barnpoträttens ikonografi och funktion, 

Stockholm,  2001, s. 70 
8  Strömbom, 1943, s. 212.   
9  Sidén, 2001, s. 77 
10  Strömbom, 1943, s. 212  
11  Digitaltmuseum, ”Drottning Kristina”, 2012-12-06, kl. 10.46 (http://www.digitaltmuseum.se/things/portrtt/S-

NM/NM.0077239?query=drottning+kristina&search_context=1&count=44&pos=13). Jfr. K-E Steneberg, 
Kristinatidnes måleri, Stockholm, 1955, sid. 40 
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istället exemplifiera hur framställningen kunde ta sig uttryck. Vidare eftersträvar den inte att 

undersöka hur Kristina verkligen såg ut som barn, utan bilden man medvetet sände ut av henne. 

FORSKNINGSLÄGET 

Såvitt jag kunnat finna finns det ingen tidigare forskning som gjort en mer ingående komparation 

av de målade barnporträtten med barnporträttmynten. Den forskning som ligger närmast till 

hands är Karin Sidéns Den ideala barndomen – studier i det stormaktstida barnporträttets ikonografi och 

funktion. Denna bok innehåller en fallstudie där författaren analyserar hur drottningen 

framställdes som barn i framförallt de målade porträtten och gravyrerna, även medaljer nämns, 

däremot inte mynt. Sidén menar att Kristina framställs som ”den värdiga drottningen och som 

Guds ställföreträdare på jorden.” Det var viktigt att framhäva drottningen som en idealgestalt för 

att säkra Sveriges maktposition inom och utanför landets gränser. Många gånger placerade man 

därför även Gustav II Adolf i porträtten av Kristina.12  

Sidéns bok handlar inte specifikt om Kristina utan hon undersöker hur barn gestaltas i porträtt 

och ställer detta mot 1600-talets uppfostringslitteratur. Det är först från mitten av 1900-talet som 

forskningen om barn och barnporträtt rönt större intresse, framförallt som en konsekvens av 

Philippe Ariés bok Barndomens historia från 1960.13 Ariés skriver att under medeltiden var 

barndomen en kort och rätt så oviktig period där barnen tidigt steg in i vuxenvärlden. Eftersom 

barnadödligheten var stor skapade inte föräldrarna några större emotionella känslor för sina barn.  

Men det skedde en förändring under 1500- och 1600-talet där man började i allt högre grad lägga 

omsorg på barnens uppfostran och utbildning. Han menar på att denna nya omsorg om barnen 

ledde till en ny emotionell attityd gentemot sina egna barn. Tidigare fanns det en likgiltighet mot 

barnen men detta kom med tiden att ersättas av en enträgen kärlek vilken dominerade samhället 

från 1700-talet. Anledning till denna förändring var de förbättrade överlevnadsvillkoren vilket 

ledde till att man skaffade färre barn och då vågade knyta närmare an till de man hade. Vidare såg 

man nu barndomen som en avgränsad period i en människas liv. Det nya fokuset på uppfostran 

gjorde att barnen fick gå i skolor där disciplinen var hård och gjorde att barnen avskiljdes från 

vuxenvärlden. Hans arbete vill visa på att vår syn på barndomen är ett relativt nytt fenomen och 

på att barnen fått det sämre under den historiska utvecklingen. Ariés arbete har fått utstå mycket 

kritik men skapade också intresse för barnens plats i historien.  

De böcker om barn som publicerats i Sverige är ofta översiktliga till sin karaktär och Sidéns 

bok kan ses som den första mer ingående avhandlingen om stormaktstidens barnporträtt.14 Vill 

12  Sidén, Karin, 2001, s. 80 
13  Sidén, 2001, s. 23. Originaltiteln är L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien régime (1960).  
14  Sidén, 2001, s. 23 f.  
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man studera barnporträtt får man framförallt söka sig till konstnärsmonografier och 

porträttkonstlitteratur av allmän karaktär såsom Sixten Strömboms Index över svenska porträtt 

1500‒1850 i Svenska porträttarkivets samlingar, Bd 1‒3 (1935‒43).15 Här finns en utförlig beskrivning 

av Kristinaikonografin, där även medaljerna och mynten ges utrymme.16 

Det finns en hel del publicerat om drottning Kristina där många böcker är biografier men 

relativt kontroversiella då man många gånger kan utläsa författarens personliga åsikter om 

drottningens karaktär. För denna uppsats är det dock inget större problem då jag endast sökt 

basfakta om drottningens ungdomsår.  

Slutligen har numismatiska verk använts för information om mynten och myntningen under 

rådande tid. Här har framförallt Bertel Tingströms Svensk numismatisk uppslagsbok: mynt i ord och bild 

1521–1972, 1972, och Lars O. Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös, Mynt, sedlar och medaljer: ur 

numismatikens historia, 1976, använts samt Sveriges besittningsmynt, 1980, av Bjarne Ahlström, Yngve 

Almer och Kenneth Jonsson.  

BAKGRUND 

I och med den status Sverige erhöll efter det trettioåriga kriget kom hovet att internationaliseras 

betydligt.17 Detta krävde en bildad regent som kunde föra sig och representera den nya 

stormakten inte bara inom landet utan även internationellt.  

Samtidigt kom en ny samhällsutveckling under 1500- och 1600-talet där utbildningen blev 

allt mer omfattande. Detta som konsekvens av statens expansion där statstjänsten blev allt mer 

krävande vilket fordrade en mer gedigen utbildning.18 Detta hotade den gamla jordägande adeln 

vars plats på viktiga ämbeten inte längre var självklar. Regenterna började nu stödja sig på 

kompetenta ämbetsmän som ofta nyadlades. Monarken saknade absolut makt, meningen var att 

den skulle balanseras av rådet och riksdagens befogenheter.19  

I och med detta var en grundlig utbildning nödvändig för drottning Kristina. Dessutom var 

hon kvinna, vilket ställde ytterligare krav på henne för att hon skulle kunna behålla en 

maktposition i en mansdominerad värld.  

Kristina fick i enlighet med Gustav II Adolfs vilja en manlig uppfostran värdig en regent. 

Det viktigaste ämnet vid denna tid var teologin. Vidare fick hon studera geografi, historia, 

matematik och astronomi samt språk. Språk var liksom religionen ett oerhört viktigt ämne och 

15  Sidén, 2001, s. 24.  
16  Strömbom, Sixten, Index över svenska porträtt 1500-1850 i Svenska porträttarkivets samlingar Bd 1-3, 

Stockholm, 1943, s. 202-249 
17  Rodén, M-L, 2008, s. 70 
18  Englund, Peter, ”Böj ditt barns hals”, Barn i slott och koja, Vogel-Rödin, Gösta (red.), Skövde, 1986, s. 53 
19  Rodén, M-L, 2008, s. 81-82 
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hon lärde sig inte bara latin utan de flesta av de stora europeiska språken. Som den blivande 

monark hon var tränades hon även i ridning, fäktning och jakt.20  

Ansvarig för hennes utbildning var riksrådet och överste hovmarskalken Axel Banér 

tillsammans med Gustaf Kristersson Horn af Åminne.21 Under senare delen av Kristinas 

ungdomstid kom Axel Oxienstierna själv att utbilda henne i militärstrategi, diplomati och 

ekonomisk strategi, vilket han kunde göra upp till fyra timmar per dag.22 Hon fostrades således till 

stor del av den högadel som även var hennes förmyndare.  

Porträttkonsten i Sverige under drottning Kristinas tid 
I Sverige är det från slutet av 1500-talet till och med Kristinatiden Vasarenässansens stilideal som 

dominerar. Porträtten från denna tid utmärks av att de är formbundna där individerna avbildas 

med återkommande porträttrekvisita, till exempel bord, draperier och kolonner. Rekvisitan gjorde 

att betraktaren kände igen sig och de formbundna porträtten har paralleller med retoriken i brev, 

likpredikningar och uppfostringslitteratur. Porträtten är idealiserade och visar tidens uppfattning 

om ståndstillhörigheten, men har trots idealiseringen även en viss realism i avbildningen av 

individens yttre. Framförallt kan konstnärer som J. H. Elbfas, Cornelius Arendtz, Johan Assman 

och Holger Hansson nämnas.23 

Personens yttre sågs under 1600-talet som ett uttryck för individens karaktär. Därför var det 

viktigt att individen gavs en passande framställning. Den avbildades sociala ställning, civilstånd 

och ålder skulle gå att utläsa från porträttet samtidigt som den avmålade individen skulle ses som 

ett föredöme för sitt stånd, kön och ålder. För barn var det viktigt att framhålla dygder som 

gudsfruktan, oskuldsfullhet, läraktighet och lydnaden mot föräldrarna och det egna ståndet. 

Enligt Sidén togs barnen in i vuxenvärlden efter fyra till sju års ålder vilket innebar att barnen fick 

likadana kläder som de vuxna.24 I Sverige är det är inte förrän med drottning Kristina det 

kommer en mer utvecklad ikonografi över ett kungligt barn.25  

Myntslagningen i Sverige under drottning Kristinas tid 
Man hade en stor utmyntning under 1600-talet vilket gjorde att man behövde flera stampar. Det 

är stampen som ger myntet dess utseende. Stamparna tillverkades av järn och på stamparna hade 

man graverat in den bild man ville att myntet skulle återge. Stamparna slets snabbt ner, men 

20  Englund, Peter, 1989, s. 48. 
21  Rodén, M-L, 2008, s. 57. 
22  Englund, Peter, ”Vasabarnens uppfostran”, Kungliga barn i tid och rum, Baumgarten-Lindberg, Marianne von 

(red.), Stockholm, 1989, s. 48. 
23  Sidén, 2001, s. 114. 
24  Sidén, 2001, s.12. se även Cunnington, Phillis & Buck, Anne, Children's costume in England: from the fourteenth to the 

end of the nineteenth century,  London, 1965, s. 65-99.  
25  Sidén, 2001, s. 58-60. 
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kunde inte ersättas med exakt likadana på grund av att myntpräglingen till stor del var ett rent 

hantverk vilket medfört att myntvariationerna har blivit stora.26 Man tillverkade en stamp för 

vardera sidan av myntet. Den ena stampen sattes fast på ett underlag och så lades myntämnet på 

den understa stampen. Därefter la man på den andra stampen, så att myntämnet låg mellan den 

undre och den övre stampen. Man slog sedan med en hammare ett eller flera slag på överstampen 

så att de graverade bilderna slogs in i myntämnet. Denna teknik kallas hammarprägling och 

användes några årtionden in på 1600-talet. Metoden var dock inte optimal då det erfordrade stor 

kraft och jämnt tryck, vilket senare ledde till att fallverket utvecklades där en tyngd föll ner på 

överstampen. Detta gjorde slaget kraftigare och sned- eller dubbelpräglingar kunde undvikas.27  

1627 började man med rundmynttillverkning när man massproducerade mynt i koppar. Till 

skillnad från silvermynten, som tillverkades genom hammarprägling och fallverk, valsades 

kopparen ut till tenar som präglades i valsverk och sedan klipptes till mynt. Valsarna var 

graverade och mynten präglades genom att ett metallband fördes mellan valsarna. Ofta har dessa 

mynt en något välvd yta.28 

DE MÅLADE BARNPORTRÄTTEN FÖRESTÄLLANDE 
DROTTNING KRISTINA 

Det äldsta porträttet av Kristina anses vara det så kallade Djursholmporträttet som gjordes 1634, 

se bild 1 i bilaga 1. Förutom detta porträtt finns ett till från 1634, nämligen Gripsholmporträttet, 

se bild 2, som Steneberg anser gjordes lite senare än Djursholmporträttet på grund av den lägre 

kragformen.29 Sidén och Steneberg menar att Jacob Heinrich Elbfas eller någon i hans skola har 

målat porträttet.30 Kristina skulle då ha varit åtta år gammal. Strömbom däremot anser att 

porträttet bör dateras till runt 1638, då han pekar på att anletsdragen fått en mer personlig 

karaktär än på det så kallade Fånö-porträttet, se nedan.31  

På Gripsholmporträttet, nr 2 i bilaga 1, står drottningen under en tronhimmel i slottet Tre 

Kronor och till höger kan man skymta en tronstol. 32 I den högra handen håller hon en solfjäder i 

form av en platt strutsfjädervifta med kort skaft. Solfjädern skulle kunna tolkas som en symbol 

för makt och helighet. Den vänstra handen vilar på en handske placerad på ett bord med vad som 

liknar en sammetsduk. Den dyrbara handsken skulle kunna ses som en symbol för att visa 

Kristinas höga rang och överhöghet. Klänningen är rikt utsirad med guldbrokader och pärlor. 

26  Tingström,1972, s. 16 f. 
27  Tingström,1972, s. 32 f.  
28  Tingström,1972, s. 34 f.  
29  Steneberg, 1955, s. 44.  
30  Sidén, 2001, s. 75 f., Steneberg 1955, s. 44.  
31  Strömbom, 1943, s. 214.   
32  Sidén, 2001, s. 76.  
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Längs ärmen och urringningen är klänningen klädd med spets. På vardera armen har hon tre 

pärlarmband och runt halsen har hon ett pärlhalsband och ett svart halsband. På huvudet bär hon 

en strålkrona och ett hårsmycke. Hon har även ringar, en brosch och örhängen.  

I bakgrunden syns en landskapsutblick som är den tidigaste i svensk porträttkonst.33 Enligt 

Strömbom ska den föreställa Stockholms örlogshamn, senare forskning har dock velat vidga den 

till att det böljande landskapet, med snötäckta berg i bakgrunden, istället ska ses som att Kristina 

regerar över hela svenska riket, över både land och hav. Förutom bergen kan man se skepp med 

hissade svenska flaggor, en väderkvarn, små hus och en slottsliknande byggnad. Sidén anser att 

den detaljerade inredningen och dräkten skildras på bekostnad av korrekta proportioner, volym 

och djupverkan, vilket innebär att det är regenten och inte individen man velat ha i fokus.34  

Antagligen beställdes målningen av Maria Eleonora. Sidén menar att porträttet eventuellt 

kan ha tillkommit vid en audiens då kompositionen på Gripsholmsporträttet påminner om en 

audiens hos Kristina, som blivit beskriven i Charles Ogiers dagbok 1634. Vidare menar Sidén att 

porträtt som detta kunde användas vid regentens frånvaro som en ersättning för denne.35 

Fånöporträttet, bild tre i bilaga 1, har som nämnts ovan dateras till 1636 och tillskrivs Elbfas 

eller någon i hans skola. På detta porträtt avbildas Kristina på liknande sätt med en dyrbar 

klänning och smycken. Bredvid henne står ett bord där riksregalierna ligger. Förutom kronan, 

spiran och äpplet finns även en nyckel. Nyckeln kan ha fungerat som symbol för vishet, kunskap 

och framgång genom att den ger tillträde till låsta rum.  

Ett annat Kristinaporträtt som antagligen återgår på Fånöporträttet är porträttet tillhörande 

Nationalmuseum som dateras till cirka 1638 och är målad av en okänd konstnär, möjligen Elbfas, 

se bild nr 4 i bilaga 1.36 Strömbom menar att färgglädjen i målningen ”visar att sorgeåren ligga 

långt tillbaka.”37 Klänningen består av en vit sidenrobe med blommor och en röd underklänning 

med blommor i guldbrodyr. Även här har fokus lagts på klänningen och inredningens detaljer 

vilket fått själva individen att hamna i bakgrunden. Strömbom menar att individens anletsdrag är 

så svagt individualiserade att identifikation snarare får göras av de kungliga attributen och bildens 

hållning.38 Även här har Kristina en solfjäder i högerhanden. Vänster hand vilar hon på riksäpplet 

som ligger tillsammans med de övriga riksregalierna på ett bord med sammetsduk. I bakgrunden 

skymtar matchande draperier. På bakhuvudet sitter en strålkrona och denna gång sitter inte 

hårsmycket mitt på hårfästet, utan lite på sidan. Hon bär pärlarmband, pärlörhängen, ett 

33  Sidén, 2001, s. 76 
34  Sidén, 2001, s. 76. 
35  Sidén, 2001, s. 76 f. 
36  Sidén, 2001, s. 89.  
37  Strömbom, 1943, s. 214.  
38  Strömbom, 1943, s. 214.  
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pärlhalsband samt ett mer påkostat halsband i guld och taffelstenar. Hon har likt tidigare en 

brosch och ringar. Precis som på de tidigare nämnda porträtten är håret slätt över huvudet och 

vid sidorna friserat i runda klasar.  

Jag anser att Djursholmporträttet från 1634 kan ha utgjort förlagan till ovan nämnda porträtt 

från 1638 som idag finns hos Nationalmuseum. Porträtten är nämligen ytterst lika och det är 

enbart genom att studera detaljer man kan skilja dem åt. Det är vissa skillnader i färg och 

skuggning och några små skillnader på de broderade blommornas utformning på klänningen. 

Man kan även se skillnader i anletsdragen även om ikonografin och klänningen samt smyckena i 

stort är densamma. Den stora skillnaden är att porträttet från 1634 är en knäbild till skillnad från 

1638 års porträtt som är en helbild. 

Gemensamt för dessa porträtt är att det är statsporträtt där fokus lagts på detaljerna och på 

att framställa drottningens kyliga överhöghet. Hon tittar något ner mot betraktaren och har en 

rak och ståtlig hållning som samtidigt är avslappnad. Mycket av grunddragen går igen i samtida 

vuxen- och ungdomsporträtt. Det som visar att det rör sig om en drottning är kläderna, posen 

och detaljerna, såsom riksregalierna, tronstolen och kronan. Ingenting förtäljer egentligen att det 

rör sig om ett barn om det inte vore för det barnsligt rundade ansiktet och avsaknaden av byst. 

Med andra ord har man valt att framställa henne som en vuxen i miniatyr, och inte vilken vuxen 

som helst, utan som en värdig och dygdig drottning, som är fullt kapabel att styra landet själv.  

MYNTEN FÖRESTÄLLANDE DROTTNING KRISTINA  
SOM BARN 

I denna undersökning tas hänsyn till ett mynt från 1633, (mynt 1 i bilaga 2), två mynt vardera från 

1634, (mynt 2 och 3), två från 1638, (mynt 4 och 5), och två från 1639, (mynt 6 och 7), tre mynt 

från 1640, (mynt 8, 9 och 10), och två mynt från 1641, (mynt 11 och 12).  

Det tidigaste myntet med Kristinas porträtt är från 1633, mynt 1. Forskningen anser det 

troligt att guldsmeden Hans Weiler har skurit stamparna till dessa mynt, bland annat för att han 

var myntmästare och riksguardin39 vid denna tid och enligt arkivmaterialet gjort ett antal berömda 

stämplar.40 

På mynten från 1633 syns drottningen en face i ett knästycke stående bredvid ett bord där 

kronan och spiran ligger och där ikonografin är densamma som på en medalj av Weiler från 

samma år. Enligt Strömbom kan man tyda en stilriktning där modellen gärna framställdes i halv 

39  Det vill säga att han prövade och kontrollerade ädla metaller samt inspekterade kronans silver- och 
myntverk.  

40  Strömbom, 1943, s. 205 . 
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en face och där man mycket noggrant återgav detaljer, vilket gör det troligt att man arbetade efter 

ett godkänt porträtt som antingen var målat eller tecknat.41 

Myntet från 1633 kom före Elbfasporträtten, men ikonografin är påfallande lik 

Elbfasporträtten med det bakåtstrukna håret och de vackra klänningarna med spetskragar, även 

om detaljer på till exempel klänningen skiljer myntet från porträtten. Kristina saknar krona och 

hårsmycke, men har örhängen och halsband. På myntet kan man läsa: Christina Dei Gratia Svecorum 

Gothorum Wandalorum Que Designata Regina Et Princeps Haereditaria. 42 Frånsidan föreställer Kristus i 

en draperad mantel och med blottat bröst där han pekar upp mot himlen med tre fingrar, en 

symbol för treenigheten. Han har även en himmelsk gloria runt huvudet och riksäpplet i den 

högra handen. Till vänster om honom finns en vapensköld med tre kronor, ett upprestgående 

lejon med tre ginströmmar, Bjälboättens vapen, och ett kärve, Vasaättens vapen. Runt om är 

texten: Salvator Mundi Salva Nos. 43 Drottning Kristina tillhörde Vasaätten som inleddes med 

Gustav Vasa som med våld tog över tronen från den danske kungen Kristian II. Han styrde 

Sverige först som riksföreståndare, därefter som regent. Genom att placera Bjälboättens sköld på 

riksvapnet tillsammans med det egna släktvapnet kunde man påvisa släktskap till den gamla ätten 

och således legitimera sitt anspråk på kungamakten. Man brukar säga att det först är med Birger 

Jarl av Bjälboätten som man kan tala om konungariket Sverige. Således är det inte underligt att 

man just velat identifiera sig med den ätten. 

Mynten från 1634 har samma ikonografi som det från 1633 med skillnaden att Kristina nu 

bär en strålkrona och att det är en bröstbild istället för en knäbild, se mynt 2 och 3. Jämför man 

mynten från 1633 och 1634 med dem från 1639, 1640 och 1641 kan man se att drottningen inte 

längre har ett lika barnsligt rundat ansikte på de senare mynten utan börjar få de drag som senare 

kom att karaktärisera henne som till exempel örnnäsan. Som på tidigare mynt är håret 

bakåtstruket och lockarna uppsatta i runda klasar på sidorna av huvudet. En skillnad från tidigare 

mynt är att drottningen inte längre håller i riksäpplet. Vänstra handen vilar nu på bordet med de 

centrala riksregalierna i form av äpple, spira och krona. Den högra handen vilar längs sidan.  

Enligt Strömbom är kompositionen på mynten från 1639 hämtat från Fånöporträttet.44 Det 

ena myntet från 1639, mynt 7, verkar överensstämma med Fånöporträttet i detaljerna. Det andra 

myntet från 1639, mynt 6, har dock detaljer som avviker såsom halsbandet och nyckeln. Det kan 

dock bero på att det rör sig om små ytor och att det därför är svårt att exakt efterlikna porträttet. 

Djupare komparation mellan mynt och porträtt kommer i nästa kapitel.  

41  Strömbom, 1943, s. 205. 
42  Tingström, 1972, s. 59, Kristina med Guds nåde svearnas, göternas och vendernas drottning och 

arvfurstinna. 
43 Världens frälsare, fräls oss 1633, Lagerqvist, L. O., Nathorst-Böös, E. 1981, s. 158.   
44 Strömbom, 1943, s. 206. 
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I mynten från 1638, mynt 4 och 5, har man valt att framställa drottningen i profil. Hon har 

samma frisyr som på ovan nämnda mynt, strålkrona, örhänge, spetskrage och spetsärmar. På 

bordet framför henne ligger spiran, äpplet och kronan. I sin högra hand håller hon en solfjäder 

och ansiktet har mognat om man jämför med mynten från 1633 och 1634.  

I ett av de tre mynten från 1640, mynt 10 och det ena myntet från 1641, mynt 12, har 

Kristina framställts i midjebild istället för knäbild. Frisyren och utsmyckningen samt klädseln 

stämmer överens med de andra mynten från samma tid, med den nedliggande spetskragen, 

smycket vid hårfästet och halsbanden.  

Samtliga mynt utom de från 1634 och 1638 har samma komposition på frånsidan med den 

ovan beskrivna Kristusbilden. 1634 och 1638 års mynt har det svenska riksvapnet som är krönt 

med en krona. Även texten är annorlunda: Moneta nova argentea regni Sveciae 1634/1638.45 

Vapenskölden är kvadrerad och ruta ett och tre utgörs av Tre Kronor och ruta två och fyra av ett 

upprestgående lejon med kungakrona samt de tre ginströmmarna som tillhör Bjälboätten. 

Därutöver finns det en hjärtsköld med en kärve som symboliserar Vasaätten.  

Att ha Kristus på mynten skulle kunna ses som ett strategiskt val. Under denna tid pågick 

trettioåriga kriget mellan katolska och protestantiska stater. Kristus får därför en dubbel betydelse 

på de svenska mynten. Dels visar man att regentens makt är given av Gud (både genom Kristus 

själv och genom att visa på treenigheten), dels visar man att det är en dygdig regent som har Gud 

på sin sida och därmed förespråkar inte bara den rätta religionen, utan även den rätta riktningen 

inom kristendomen. För att försäkra sig om att man inte tar miste på vem som är Guds utvalde 

till tronen har man klämt in vapenskölden där Bjälboätten och Vasaätten är representerad, 

bredvid Kristus. Kristus håller även i riksäpplet vilket visar hans universiella makt. Eftersom 

drottningen på motsatt sida av myntet också har riksäpplet prytt med ett kors visar man att även 

drottningen har härskarens makt och att hon styr tillsammans med Gud.  

Besittningsmynten från samma tidpunkt som finns vid Uppsala universitets myntkabinett 

delar Kristinaikonografin men på frånsidan har man valt att visa upp provinsen, se mynt 13–16 i 

bilaga 2. Paralleller kan dras till euron där man har en gemensam åtsida och en nationell frånsida. 

Detta kan ses som ett försök att skapa samhörighet med statsmakten. Bland besittningsmynten 

hos Uppsala universitets myntkabinetts samling där drottningen framställs som i barnporträtten 

finns ett från Riga och tre från hertigdömet Pommern.  

45  Kungadömet Sveriges nya silvermynt 1634/1638, se myntkatalogen, mynt 2, 3, 4, 5.  
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REFLEKTION ÖVER MYNTS ANVÄNDANDE SOM 
MANIFESTATION AV MONARKIN  

Texten på såväl åt- som frånsidan på mynten utgörs av latinska förkortningar. Textens funktion 

lär ha varit att förtydliga bildens ikonografi. Huruvida större delen av befolkningen kunde tolka 

dessa latinska skrifter är svårt att svara på. De högre stånden lär ha förstått texten. Eventuellt var 

det främst dessa man ville övertyga om drottningens auktoritet. Det finns forskning som menar 

att läskunskapen ökade i vissa landskap under 1600-talets senare del.46 Annan forskning menar att 

det fanns ett ökat intresse av att ungdomen lärde sig läsa då det skulle underlätta 

kristendomsinlärningen.47 Tänkbart är att även de lägre stånden kunde känna igen vissa latinska 

deviser och förkortningar som konsekvens av högmässorna, katekespredikningarna och hos vissa 

stift katekesförhören. Historikern Peter Burke är en av flera historiker som anser att det 

allegoriska språket var allmänt känt, åtminstone bland eliten. Han menar vidare på att det fanns 

ett intresse av att lösa litterära och visuella gåtor.48 Huruvida detta går att applicera på de lägre 

samhällsklasserna under det tidiga 1600-talets Sverige kan givetvis diskuteras. Oavsett om de 

exakt kunde läsa den latinska inskriptionen eller ej, lär de ha förstått budskapet. Nämligen att en 

ny regent tagit över tronen med legitimitet från Gud. 

I en tid där kommunikationer över långa sträckor skedde långsamt kunde mynten nå ut till 

betydligt fler än ett porträtt. Detta bör ha medfört att det var viktigt att så snabbt som möjligt få 

ut nya mynt med drottningens porträtt på för att visa att en ny regent styrde landet. Med mynten 

kunde man på ett enkelt sätt duplicera porträttet av drottningen och således nå ut till fler 

samhällsklasser när man ville manifestera kungamakten.  

I och med att en oljemålning var svår att reproducera blev priset dyrt vilket medförde att enbart 

mer förmögna personer hade råd att köpa oljemålningar. Målningar och konst blev därför en 

statusvara och därmed oåtkomlig för de inkomstfattiga hushållen, som utgjorde större delen av 

befolkningen. Därför blev mynten ett enkelt medel att använda för att manifestera kungamakten 

då de flesta hade tillgång till mynt. Intressant är dock att drottningens bild enbart finns på silver 

och guldmynten – men saknas på kopparmynten. Anledningen till detta kan man bara spekulera i. 

Man skulle kunna tänka sig att det handlar om såväl politiska som ekonomiska skäl.  

Baserat på Tingströms uträkningar präglade man betydligt fler kopparmynt än silvermynt i 

Sverige under Kristinas tid. Guldmynt präglades bara i besittningarna.49 

46  Landquist, John, Husén, Torsten, Pedagogikens historia, 1939, s. 227. 
47  Brandell, Georg, Svenska undervisningsväsendets och uppfostrans historia, 1931, s.475.  
48  Peter Burke, En kung blir till: myter och propaganda kring Ludvig XIV, 2002, s. 42.  
49  Se Tingström, 1972, s 264 f., 280, 283 ff., 288 f., 292, 296 f.  
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Kopparmynten gjordes i stora mängder vilket lär ha gjort det billigare att valsa mynten än att som 

vid silvermyntsproduktionen använda sig av hammarprägling och fallverk. Således skulle orsaken 

till att Kristina inte pryder kopparmynten kunna ligga i att det blev betydligt billigare att inte ha 

hennes porträtt på kopparmynten. Silvermynten gjordes i mindre serier vilket gjorde det 

ekonomiskt försvarbart att prägla mynt med hennes porträtt på. Vidare brukar silvermynt ha en 

större diameter vilket gör det enklare att få plats med representativa porträtt.  

Det är möjligt att man inte ansåg att regenten borde finnas med på de lägre valörerna utan 

endast på de högre för att visa på regentens förnämlighet och höga status, att det vore en skymf 

och nedvärdering av regenten om hon placerades på metaller av lägre värde. Det verkar finnas en 

motvilja både efter och före drottning Kristinas regeringsår att placera regenten på öresmynten, 

som ju tillhör de lägsta valörerna. Kungar såsom Gustav II Adolf och Karl X Gustaf finns liksom 

Kristina inte på kopparmynten.50  

 Idag har regenten bara formell makt medan regenterna under 1600-talet hade mer 

auktoritet. Genom att enbart pryda de högre valörerna kunde regentens värdighet och suveränitet 

påvisas. Man stod ovanför den vanlige medborgaren som kanske bara hade tillgång till just 

kopparmynten. Vidare var själva myntpräglingen något som var främmande för de flesta vilket 

kan ha inneburit att man blev än mer imponerad över det faktum att regenternas bilder kunde 

spridas i stora mängder. Detta i en tid då många saknade konst och målningar i sina hem vilket 

kan ha medfört att myntens bilder väckte uppmärksamhet och intresse. En annan tanke är att 

man enbart ville vända sig till de hushåll som hade en sådan inkomst att de kunde röra sig med 

silvermynt. Man kanske ansåg att övriga hushåll var av sådan låg rang att det inte var lönt att 

försöka visa upp regenten för dessa då det inte skulle påverka regentens auktoritet.  

DE MÅLADE PORTRÄTTEN JÄMFÖRDA MED MYNTEN  

I och med att det första myntet med Kristina gjordes 1633 och det första porträttet vi känner till 

är antingen Djursholmsporträttet (1634), se bild 1 i bilaga 1, eller Gripsholmsporträttet (1634), se 

bild 2, kan dessa inte ha fungerat som förlaga till myntet. De gravyrer jag funnit från 1633 har en 

skild ikonografi från myntet daterat till 1633.51 

Porträttet som enligt Strömbom är det första Kristinaporträttet (1632) men som senare tids 

antikvarier menar är gjord tidigare (1627), skiljer sig i allra högsta grad från myntet. Med andra 

ord har jag inte funnit en matchande förlaga till myntet från 1633. Som tidigare nämnts berättar 

Strömbom att det finns en medalj från samma år med samma ikonografi. Frågan är då vad som 

50  Se Tingström,1972, s 138-158.  
51  Till gravyrerna från drottning Kristinas barndom hör bl.a. Fredrik Hulsius gravyr av drottningen från 1633 

och Lukas Kilians gravyr från 1634.  
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kom först, medaljen eller myntet? I brist på material kan inte den frågan besvaras här. Den frågan 

man istället kan ställa sig är var motivet till myntet och medaljen kommer ifrån? Troligen från en 

teckning eller ett porträtt. Det tidigaste porträttet man känner till ska ju vara från 1632, men vi 

vet inte hur det ser ut. 1632 års porträtt av Arendtz skulle med andra ord ha kunnat fungera som 

förlaga. Problemet är att han mottog sin betalning den 29 februari 1632 för att ha färdigställt 

”frökens Conterphei”52, Gustav II Adolf stupade den 6 november 1632, det vill säga att kungen 

var vid liv när det första kända Kristinaporträttet gjordes. Det är högst osannolikt att den 

dåvarande prinssesan skulle ha avbildas tillsammans med riksregalierna när fadern fortfarande var 

vid liv. Därför bör inte porträttet från 1632 ha varit förlagan till 1633 års mynt/medalj. Eftersom 

Kristina saknar krona skulle man kunna tänka sig att ansiktet och klänningen utgått från 

porträttet och att man sedan lagt dit regalierna när man gjorde myntet, men då återstår det 

faktum att man inte helt använt sig av porträttet från 1632. Därför är det troligt att Hans Weiler 

använde sig av en skiss av Kristina när han utförde mynten.  

Myntet från 1634 har samma ikonografi som myntet från 1633 med den skillnaden att det nu 

rör sig om en bröstbild och att Kristina har fått en krona på huvudet. Inte heller här stämmer de 

kända barnporträtten in på myntet. Förutom kompositionen med riksäpplet i handen skiljer sig 

klädedräkten åt. Klänningen verkar vara draperad över armarna och spetsen är längre längs 

axlarna och ryggen än vad den är på porträtten. 

Jag har inte hittat något porträtt av drottningen från hennes barndomstid där hon framställs 

i profil, Strömbom menar dock att det finns en emaljerad bild från 1638 som i grova drag 

påminner om myntet från samma år.53 Mer specifik än så blir inte Strömbom, vilket gör att det 

inte är möjligt att bestämma vilken bild han hänvisar till. Därmed är det omöjligt att använda den 

förmentliga bilden för en analys.  

Mynten gjorda 1639, 1640 och 1641 har i stort sett samma ikonografi, enbart någon liten 

detalj kan skilja. Mynt 10 (1640) och 12 (1641) är till skillnad från övriga midjebilder. De två 

mynten delar dock samma ikonografi som de andra mynten, med undantaget att regalierna inte 

finns med, antagligen på grund av platsbrist.  

Smyckena och klänningens spetskrage gör att Nationalmuseums porträtt, se bild 4, och 

Djursholmporträtten, bild 1, inte legat till grund för mynten från 1639, 1640 och 1641. 

Spetskragen på myntet sträcker sig högre än Gripsholmsporträttets krage vilket gör att 

Fånöporträttet ligger närmast till hands, se bild 2 och 3. Klänningen på mynten med dess liggande 

spetskrage och vad som skulle kunna vara taffelstenar verkar stämma bra överens med 

Fånöporträttet. Däremot saknas broschen i mynten samtidigt som hon på mynten verkar ha 

52  Sidén, 2001, s. 77. 
53  Strömbom 1943, s. 206.  
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ytterligare ett halsband lite längre ner på bröstkorgen. I Fånöporträttet har Kristina ett halsband 

som sitter en bit ner på halsen och består av taffelstenar. På mynten har hon ett halsband i 

samma höjd på halsen, men om det rör sig om just taffelhalsbandet eller ett pärlhalsband som i 

till exempel Gripsholmporträttet är svårt att avgöra. Detsamma gäller örhängena och hårsmycket, 

de ser inte exakt ut som på Fånöporträttet men som nämnts i tidigare kapitel kan orsaken vara att 

det rör sig om mycket små ytor vilket gör att man inte kan återge små detaljer exakt. Mynten 

saknar dock den nyckel som finns i Fånäporträttet.  

I ett av mynten från 1640 har drottningen ett hängsmycke i halsbandet, i övrigt har mynten 

samma ikonografi. Ett sådant halsband har jag inte funnit i något av porträtten eller gravyrerna. 

Ytterligare en faktor som skiljer mynten från porträttet är att Kristina inte håller i en solfjäder i 

den högra handen (undantaget profilmynten från 1638). Som tidigare nämnts är det tänkbart att 

solfjädern skulle representera Kristinas höga rang.  

Det verkar trots allt troligt att om något av porträtten legat till grund för mynten 1639–1641 

så är det Fånöporträttet. Det finns dock som sagt vissa skillnader som i så fall skulle kunna tyda 

på att ett annat porträtt eller teckning som vi inte känner till idag använts som förlaga. Samtidigt 

är inget av mynten, inte ens från samma år, exakt likadana, utan små detaljskillnader i till exempel 

anletsdragen och klänningen kan urskiljas. Dessa skillnader är dock extremt små och handlar mer 

om att det rör sig om ett handarbete där man inte kan få helt likadana bilder snarare än att det 

skulle kunna ses som skilda mynttyper.  

Även om flera av myntens porträtt av Kristina inte uppvisar någon högre konstnärlig kvalité, 

det är till exempel i princip omöjligt att säga att det är drottningen enbart utifrån anletsdragen, så 

kan man ana en önskan att framställa drottningen på samma sätt som vid de målade porträtten. 

Det vill säga att drottningen framställs i stel värdighet där ingenting egentligen förtäljer hennes 

ålders barnslighet, utan det är en vuxen i minatyr vi får skåda.  

Mycket av framställningen kan jämföras med moderns porträtt. I en hel del av Maria 

Eleonora porträtten har hon samma frisyr som Kristina har i ovan nämnda barnporträtt.54 Att 

hon står vid ett bord där man enbart skymtar bordskanten var knappast något ovanligt utan går 

igen i flera av de icke kungliga porträtten från tiden. Vidare var det även karakteristiskt för tiden 

att de små flickorna framställdes med liknande poser och uttryck som de vuxna kvinnorna. Det 

egentligen enda som skiljer Kristina åt från andra barnporträtt är den mer luxuösa klänningen, 

frisyren, hårsmyckena och riksregalierna.  

Kristinaporträtten främställer henne som lugn och värdig, en kvinna som inte förhastar sig. 

Det var med andra ord en regent fullt kapabel att ta vid där faderns regentskap så hastigt 

54  Se t.ex. porträttet av Maria Eleonora av Branderburg som finns som bild 191 och 194 i Strömbom, 1943.  
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avslutats. Porträtten lever definitivt upp till tidens krav på vad som skulle gå att utläsa, hennes 

ståndstillhörig är tydlig och likaså att det rör sig om en av kvinnligtkön samtidigt som det 

barnsligt rundade ansiktet och dess anletsdrag visar att det trots allt rör sig om ett barn.  

SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

Man har valt att framställa Kristina som en stark och dygdig drottning, vilket innebär att 

förmyndarregeringen inte har försökt framställa henne som ett barn för att stärka sin egen 

maktposition. Gemensamt för porträtten, för de målade och för mynten, är att de är svagt 

individualiserade vilket gör att det egentligen är enbart genom attributen, som regalierna, de 

dyrbara klänningarna och smyckena som man kan identifiera drottningen. Av hennes manliga 

uppfostran syns inga spår, det är inte ett androgynt barn utan tydligt att det rör sig om en flicka. 

Mycket av grunddragen i porträtten går igen på samtidens ungdoms- och vuxenporträtt, Kristina 

framställs som en liten kvinna. På mynten kan man dock se att drottningen blivit lite äldre om 

man jämför det rundade ansiktet på mynten från 1633 och 1634 med de senare. Det är tydligt att 

man ville framställa drottningen som en dygdig kvinna som väl representerade kungamakten och 

sin roll som regent. För att ytterligare förtydliga detta på mynten, där det är svårt att få till detaljer 

som kan påvisa hennes stela värdighet, har man valt att placera Kristus och riksvapnet. Anledning 

till detta lär ha varit att påvisa att drottningen fått makten från Gud vilket skulle legitimera henne 

på tronen. Vidare finner man på en del mynt en Vase som symboliserar Vasaätten som hon 

härstammar ifrån. Även Bjälboätten finns representerad på vissa mynt. Dessa symboler lär ha 

placerats på mynten för att visa på ett långt släktskap med kungligheter och riksföreståndare 

vilket skulle rättfärdiga henne som drottning av Sverige.  

Det är svårt att avgöra vems bild av Kristina vi får se. Särskilt då ingen direkt förlaga har 

spårats till mynten från 1633, 1634 och 1638. Det är möjligt att Strömbom har rätt när han menar 

på att Fånöporträttet kan ha utgjort förlaga till mynten från 1639‒1641. Man kan dock ställa sig 

frågan varför man skulle använda sig av ett porträtt från 1636, ett porträtt som alltså redan var tre 

år gammalt när mynten från 1639 slogs. Antingen är det så enkelt att Fånöporträttet inte är 

förlagan eller så tyckte man att porträttet var representativt trots att det gjordes några år innan. 

Analysen av porträtten och mynten har visat på att drottningens individualitet inte spelade så stor 

roll, utan att det var hennes attribut som var avgörande. I så fall skulle det spela mindre roll att 

porträttet var föråldrat. Kristina har inte riktigt lika rundade och ”barnsliga” anletsdrag på 

Fånöporträttet som de andra nämnda. Man skulle alltså ha kunnat se det porträttet som tidslöst 

och tänkt sig att små detaljer kommer ändå inte synas på mynten, och på Fånööporträttet ser hon 

ju trots allt ut som en vuxen. Det finns dock vissa detaljer som skiljer Fånöporträttet från 
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mynten, till exempel att hon på Fånöporträttet även har en nyckel på bordet. Vilket antingen 

innebär att Fånöporträttet trots allt inte är förlagan, alternativt har man endast använt sig av 

porträttet för att få en bild av drottningen, men inte ansett det viktigt att följa porträttet slaviskt.  

Att drottningen själv vid 8–12 års ålder skulle ha tillräckligt inflytande eller mognad för att 

kunna påverka bilden av sig själv verkar föga trolig. Man anser det sannolikt att 

Gripsholmporträttet beställdes av modern Maria Eleonora. Förmyndarregeringen bör ha ansvarat 

för myntens ikonografi. I och med att de målade porträtten och mynten delar samma 

framställningssätt, verkar förmyndarregeringens vision varit liknande Maria Eleonoras.  

Antagligen ville såväl Maria Eleonora som förmyndarregeringen framställa Kristina som en 

stark drottning då det vore negativt att ge ut en bild av en svag regent när landet är i krig, istället 

för att stärka den egna maktpositionen är det tvärt om möjligt att den försvagas om ens allierade 

blir oroliga och bryter samarbetet eller om neutrala länder plötsligt ser sin chans att gå till anfall 

eller dylikt. Därför valde antagligen de styrande att sända ut en gemensam bild av Kristina som 

den värdiga och högst kompetenta drottningen. Det var viktigt att visa att förmyndarregeringen 

stod bakom sin regent och inte hade några planer på att ge upp monarkin utan istället förmedla 

att man var ett enat folk med ett enat styre. Det här var en kungavänlig tid där 

förmyndarregeringen med Oxienstierna i spetsen fortsatte på Gustav II Adolfs linje. Gustav II 

Adolf hade själv uttryckt önskemål om att om han stupade så ville han att Oxienstierna skulle 

styra landet med en förmyndarregering och ta dottern ur moderns vård. Detta tyder på att Gustav 

II Adolf litade på att dessa män skulle säkra att hans dynasti blev kvar vid makten, något som han 

kanske inte ansåg skulle ha varit fallet om hustrun fått styra landet. Ytterligare en faktor som visar 

att man gav den unga drottningen sitt fulla stöd är det flitiga användandet av maktsymboler. 

Undantaget Gripsholmsporträttet där man använder sig av en tronstol och tronhimmel istället för 

regalierna, kan man på såväl mynt som porträtt finna kronan, spiran och äpplet, de kanske 

viktigaste riksregalierna och symbolerna för kunglig makt. De olika regalierna illustrerar Kristinas 

värdsliga och territoriella makt, hennes auktoritet och överhöghet och hennes kristna tro i form 

av korset på äpplet.  

Sammanfattningsvis är det tydligt att såväl Maria Eleonora som förmyndarregeringen ville 

framställa Kristina som en regent väl lämpad för sitt yrke som Sveriges drottning och att det var 

drottningen Kristina och inte personen Kristina man ville illustrera. Individen som sådan var 

ointressant, det var den auktoritära härskaren som skulle synas och visa att den unga drottningen 

var ytterst mogen för sin ålder och sitt uppdrag som regent samt i allra högsta grad sin fars dotter. 

Allt för att stärka Sveriges maktposition i en turbulent tid med fullskaligt krig. 
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BILAGA 2 

Myntkatalog 

 
Riksdaler 1633 
Avers: Drottning Kristina i en knäbild. Håret bakåtstruket och uppsätt längs sidorna. Ingen 
strålkrona på huvudet. Riksäpplet i höger hand, krona och spira på ett bord framför Kristina. Rikt 
utsmyckad klänning och hög spetskrage. I omskriften: DG · SVE · GOT · WAN · Q · DES · 
RE · E · PR · HE55 
Revers: Kristus i tunika som blottar bröstet, gloria runt huvudet, håller i riksäpplet i höger 
handen och med den vänstra pekar han uppåt med tre fingrar (treenigheten). Till vänster svenska 
riksvapnet. I omskriften: SALVATOR·MUNDI·SALVA·NOS·M·DC ·XXX·III 56  

1. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
Riksdaler 1634 
Avers: Drottning Kristina i en bröstbild. Håret bakåtstruket mitt överhuvudet och uppsatt längs 
sidorna. Strålkrona. Rikt dekorerad klänning och hög spetskrage. I högra handen håller hon i 
riksäpplet, framför henne ett bord med duk och krona samt spira. I omskriften: CHRISTINA·D 
·G· SVE ·GO ·WAN ·DES· RE ·ET ·PRH.57  
Revers: 
I mitten riksvapnet: vapenskölden är kvadrerad där del 1 och 3 är tre kronor, 2 och 4 är ett 
upprest gående lejon med 3 ginströmmar (Bjälboätten), därutöver en hjärtsköld med ett kärve 
(Vasaätten), ovanför vapenskölden en krona. Till höger 8 och till vänster ÖR. I omskriften: 
MONETA·NOVA·ARGENT·REG·SVEC·163458 

2. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
Riksdaler 1634 
Avers: Drottning Kristina i en bröstbild. Håret bakåtstruket mitt över huvudet och friseratt i 
runda klasar på sidorna av huvudet. Strålkrona. Rikt dekorerad klänning och hög spetskrage, 
halsband. I högra handen håller hon i riksäpplet, framför henne ett bord med duk och krona samt 
spira. I omskriften: CHRISTINA·DG·SVE· GO·WAN·RE·ET·PR·H59 
Revers: I mitten riksvapnet: vapenskölden är kvadrerad där del 1 och 3 är tre kronor, 2 och 4 är 
ett upprest gående lejon med 3 ginströmmar (Bjälboätten), därutöver en hjärtsköld med ett kärve 
(Vasaätten), ovanför vapenskölden finns en krona. Till höger 8 och till vänster ÖR. I omskriften: 
MONETA·NOVA·ARGENT·REGNI·SVE·163460 

3. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
Riksdaler 1638 

55 Christina Dei Gratia Svecorum Gothorum Wandalorum Que Designata Regina Et Princeps Haereditaria: Kristina med Guds nåde 
svearnas, göternas och vendernas utkorade drottning och arvfurstina. Tingström,1972, s. 59.  
56 Världens frälsare, fräls oss 1633.   
57 Christina Dei Gratia Svecorum Gothorum Wandalorum (Que) Designata Regina Et Princeps Haereditaria: Kristina med Guds 
nåde svearnas, göternas och vendernas utkorade drottning och arvfurstina. Tingström,1972, s. 59 
58 Moneta nova argentea regni Sveciae 1634: Kungadömet Sveriges nya silvermynt 1634. 
59 Christina Dei Gratia Svecorum Gothorum Wandalorumque Regina Et Princeps Haereditaria: Kristina med 

Guds nåde svearnas, göternas och vendernas drottning och arvfurstina, Tingström,1972, s. 59. 
60 Moneta nova argentea regni Sveciae 1634: Kungadömet Sveriges nya silvermynt 1634. 
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Avers: Drottning Kristina i profil, håret bakustruket mitt på huvudet och i runda klasar på 
sidorna av huvudet. Strålkrona. Rikt dekorerad klänning. I högra handen håller hon i en 
fjädervifta. Den vänstra handen vilar på bordet med riksregalierna i form av ett äpple, krona och 
spira. I omskriften: CHRISTINA·DG·SVE·GOT·WAN·Q·DES·REG·ET·PR·HE61 
Revers: I mitten riksvapnet: vapenskölden är kvadrerad där del 1 och 3 är tre kronor, 2 och 4 är 
ett upprest gående lejon med 3 ginströmmar (Bjälboätten), därutöver en hjärtsköld med ett kärve 
(Vasaätten), ovanför vapenskölden en krona. Runt detta står det 4 till vänster och mark till höger. 
I omskriften: MONETA·NOVA·ARGENT·REGEN·SVEC·MDC·XXXVIII62  

4. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
Riksdaler 1638 
Avers: Drottning Kristina i profil, håret bakustruket mitt på huvudet och i runda klasar på 
sidorna av huvudet. Strålkrona. Rikt dekorerad klänning. Spetskragar och pärlarmand. I högra 
handen håller hon i en fjädervifta. Den vänstra handen vilar på bordet med riksregalierna i form 
av ett äpple, krona och spira. I omskriften: CHRISTINA·DG·SVE·GO·WAN·Q· DE·REG· 
ET·PR·HE63 
Revers: I mitten riksvapnet: vapenskölden är kvadrerad där del 1 och 3 är tre kronor, 2 och 4 är 
ett upprest gående lejon med 3 ginströmmar (Bjälboätten), därutöver en hjärtsköld med ett kärve 
(Vasaätten), ovanför vapenskölden en krona. Runt detta står det 4 till vänster och mark till höger. 
I omskriften: MONETA·NOVA·ARGENT·REGN·SVEC·M·DC·XXXVIII64 

5. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
Riksdaler 1639: 
Avers: Kristina i trekvartsprofil, knäbild, håret bakustruket mitt på huvudet och i runda klasar på 
sidorna av huvudet, hårspänne, strålkrona, halsband och örhängen, rikt dekorerad klänning, 
spetskrage, vänster hand vilar på bordet, högra faller ner längst sidan, riksregalierna på bordet 
med kronan, spiran och äpplet. I omskriften: CHRISTINA·D·G·SVEC·GOT · WAN·Q·DES · 
REG·ET·P·HE65 
Revers: Kristus enface, skägg, långt hår, med vänster hand pekar han uppåt med tre fingrar, 
mantel, bart bröst, i höger hand riksäpplet, till vänster riksvapnet med vasaättens emblem, tre 
kronor, ett upprestgående lejon med tre ginströmmar för Bjälboätten, ovanför en krona. I 
omskriften: SALVATOR·MUNDI·SALVA·NOS·M·DC·XXXIX66 

6. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
Riksdaler 1639: 
Avers: Kristina i halv enface, knäbild, håret bakustruket mittpå huvudet och i runda klasar på 
sidorna av huvudet, hårspänne, strålkrona, halsband och örhängen, rikt dekorerad klänning, 
spetskrage, vänster hand vilar på bordet, högra faller ner längst sidan, Riksregalierna på bordet 
med kronan, spiran och äpplet. I omskriften: CHRISTINA·D·G·SVE·GOT·WAN · 
Q·DES·REG·ET·P·HE67  

61 Christina Dei Gratia Svecorum Gothorum Wandalorum Que Designata Regina Et Princeps Haereditaria: Kristina med Guds nåde 
svearnas, göternas och vendernas utkorade drottning och arvfurstina. Tingström,1972, s. 59.  
62 Moneta nova argentea regni Sveciae 1638: Kungadömet Sveriges nya silvermynt 1638 
63 Christina Dei Gratia Svecorum Gothorum Wandalorum Que Designata Regina Et Princeps Haereditaria: Kristina med Guds nåde 
svearnas, göternas och vendernas utkorade drottning och arvfurstina. Tingström,1972, s. 59. 
64 Moneta nova argentea regni Sveciae 1638: Kungadömet Sveriges nya silvermynt 1638 
65 Christina Dei Gratia Svecorum Gothorum Wandalorum Que Designata Regina Et Princeps Haereditaria: Kristina med Guds nåde 
svearnas, göternas och vendernas utkorade drottning och arvfurstina. Tingström,1972, s. 59. 
66 Salvator Mundi Salva Nos 1639: Världens frälsare, fräls oss 1639 
67 Christina Dei Gratia Svecorum Gothorum Wandalorum Que Designata Regina Et Princeps Haereditaria: Kristina med Guds nåde 
svearnas, göternas och vendernas utkorade drottning och arvfurstina. Tingström,1972, s. 59. 
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Revers: Kristus enface, skägg, långt hår, med vänster hand pekar han uppåt med tre fingrar, 
gloria, mantel, bart bröst, i höger hand riksäpplet, till vänster riksvapnet med vasaättens emblem, 
tre kronor, ett upprest gående lejon med tre ginströmmar för Bjälboätten, ovanför en krona. I 
omskriften: SALVATOR·MUNDI·SALVA·NOS·M·DC·XXXIX68 

7. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
Riksdaler 1640: 
Avers: Kristina i trekvartsprofil, knäbild, håret bakustruket mittpå huvudet och i runda klasar på 
sidorna av huvudet, hårspänne, strålkrona, halsband med hänge och örhängen, rikt dekorerad 
klänning, spetskrage, vänster hand vilar på bordet, högra faller ner längst sidan, riksregalierna på 
bordet med kronan, spiran och äpplet. I omskriften: CHRISTINA·DG·SVE·GOT·WAN·Q· 
DE·RE·ET·PR·HAE69 
Revers: Kristus enface, skägg, långt hår, med vänster hand pekar han uppåt med tre fingrar, 
gloria, mantel, bart bröst, i höger hand riksäpplet, till vänster riksvapnet med vasaättens emblem, 
tre kronor, ett upprest gående lejon med tre ginströmmar för Bjälboätten, ovanför en krona. I 
omskriften: SALVATOR·MUNDI·SALVA·NOS·M·DC·XL70 

8. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
 
Riksdaler 1640: 
Avers: Håruppsättning där håret är bakustruket mitt på huvudet och i runda klasar på sidorna av 
huvudet, hårspänne, strålkrona, två stycken halsband, spetskrage, rikt dekorerad klänning, 
spetsärmar, pärlarmband, bord med duk och riksregalierna, vänstra handen vilar på bordet, andra 
faller ner längs sidan. I omskriften: CHRISTINA·D·G·SVE·GOT·WAN·Q·DES·REG·ET· 
PR·HE71  
Revers: Kristus med skägg och långt vågigt hår, gloria, barbröstad, mantel, spänne, riksäpplet i 
högra handen, vänstra handen pekar uppåt med tre fingrar, riksvapnet med ett upprest gående 
lejon med 3 ginströmmar (Bjälboätten), därutöver ett kärve (Vasaätten) och tre kronor, ovanför 
vapenskölden en krona. I omskriften: SALVATOR·MUNDI·SALVA·NOS·M·DC·XL72 

9. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
Riksdaler 1640: 
Avers: Kristina i bröstbild, Håruppsättning där håret är bakstruket mittpå huvudet och i runda 
klasar på sidorna av huvudet, hårspänne, strålkrona, halsband och örhängen, spetskrage, rikt 
dekorerad klänning. I omskriften: CHRISTINA·G·SVE·GO·WA·Q·D·R·ET·P·H73 
Revers: Kristus med skägg och långt vågigt hår, gloria, barbröstad, mantel, spänne, riksäpplet i 
högra handen, vänstra handen pekar uppåt med tre fingrar, riksvapnet med ett upprest gående 
lejon med 3 ginströmmar (Bjälboätten), därutöver ett kärve (Vasaätten) och tre kronor, ovanför 
vapenskölden en krona. I omskriften: SALVATOR·MUNDI·SALVA·NOS·164074 

10. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 

68 Salvator Mundi Salva Nos 1639: Världens frälsare, fräls oss 1639 
69 Christina Dei Gratia Svecorum Gothorum Wandalorum Que Designata Regina Et Princeps Haereditaria: Kristina med Guds nåde 
svearnas, göternas och vendernas utkorade drottning och arvfurstina. Tingström,1972, s. 59. 
70 Salvator Mundi Salva Nos 1640: Världens frälsare, fräls oss 1640 
71 Christina Dei Gratia Svecorum Gothorum Wandalorum Que Designata Regina Et Princeps Haereditaria: Kristina med Guds nåde 
svearnas, göternas och vendernas utkorade drottning och arvfurstina. Tingström,1972, s. 59. 
72 Salvator Mundi Salva Nos 1640: Världens frälsare, fräls oss 1640 
73 Christina Dei Gratia Svecorum Gothorum Wandalorum Que Designata Regina Et Princeps Haereditaria: Kristina med Guds nåde 
svearnas, göternas och vendernas utkorade drottning och arvfurstina. Tingström,1972, s. 59. 
74 Salvator Mundi Salva Nos 1640: Världens frälsare, fräls oss 1640 
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Slå mynt av barn? 

 
Riksdaler 1641: 
Avers: Kristina i halv enface, knäbild, håret bakustruket mittpå huvudet och i runda klasar på 
sidorna av huvudet, hårspänne, strålkrona, halsband med hänge och örhängen, rikt dekorerad 
klänning, spetskrage, vänster hand vilar på bordet, högra faller ner längst sidan, riksregalierna på 
bordet med kronan, spiran och äpplet. Till vänster om Kristina har någon graverat in LF 17 och 
till höger om henne M 59 (LFM 1759). I omskriften: CHRISTINA · D·G · SVE · GOT · WAN 
· Q·DE·RE·ET·PRI·HAE.75  
Revers: Kristus med mantel och ett spänne som håller ihop manteln, barbröstad och barfota, 
skägg och långt hår, gudomlig gloria, pekar uppåt med 3 fingrar, riksäpplet i vänster hand, 
riksvapnet till vänster med ett upprest gående lejon med 3 ginströmmar (Bjälboätten), därutöver 
ett kärve (Vasaätten) och tre kronor, ovanför vapenskölden en krona. I omskriften: 
SALVATOR·MUNDI·SALVA·NOS·M DC·XLI.76  

11. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
Riksdaler 1641: 
Avers: Bröstbild av Kristina, håret bakustruket mitt på huvudet och i runda klasar på sidorna av 
huvudet, hårspänne, strålkrona, örhängen och ett halsband med hänge, rikt dekorerad klänning, 
spetskrage. I omskriften: CHRISTINA·G·SVE·GO·WA·Q·D·R·ET·P·H77 
Revers: Kristus med skägg och axellångt hår, himmelsk gloria, riksäpplet i höger handen, vänstra 
pekar uppåt med 3 fingrar, barbröstad, mantel, barfota, riksvapnet med ett upprest gående lejon 
med 3 ginströmmar (Bjälboätten), därutöver tre kronor och ett kärve (Vasaätten), ovanför 
vapenskölden en krona. I omskriften: SALVATOR·MUNDI·SALVA·NOS·1641 

12. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 

Besittningsmynten 
 
1 taler, silver, 1639?78 
Avers: Knäbild, Kristina vänd i profil, håret bakustruket mitt på huvudet och i runda klasar på 
sidorna av huvudet,strålkrona, rikt utsmyckad klänning, höger hand håller i en fjädervifta, vänster 
hand vilar på ett bord med riksregalierna; spiran, kronan och riksäpplet. I omskriften: 
CHRISTINA·DG·SVE·GOT·VAN·DES·REGI·E·PR·HE 
Revers: Rigas vapensköld, mur med torn, korslagda nycklar mellan tornspirorna med ett kors 
ovanför, två upprest gående lejon bredvid tornen. Nedanför muren ett lejonhuvud omgiven av 
bokstäverna H W. I omskriften: MONETA·OVA·ARGENTAE·CIVITATIS·RIGENSIS 

13. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
½ taler, silver, 1640 
Avers: Knäbild, håret bakustruket mitt på huvudet och i runda klasar på sidorna av huvudet, 
strålkrona, hårsmycke mitt ovanför pannan, rikt utsmyckad klänning, örhängen, halsband, högra 
handen vilar längs sidan, vänstra handen vilar på bordet spiran. I omskriften: 
CHRISTINA·D·G·SVE·GO·VAN·Q·DES·REGINA 
Revers: Pommerns vapen med Kristus ovanför som håller upp tre fingrar med vänstra handen 
och i högra håller han i riksäpplet. Till vänster om vapnet 16, till höger 40. I omskriften: 
MONETA·NOVA·ARGENT·DVCATVS·POMER 

75 Christina Dei Gratia Svecorum Gothorum Wandalorum Que Designata Reina Et Princeps Haereditaria: Kristina med Guds nåde 
svearnas, göternas och vendernas utkorade drottning och arvfurstina. Tingström,1972, s. 59. 
76 Salvator Mundi Salva Nos 1641: Världens frälsare, fräls oss 1641 
77 Christina Dei Gratia Svecorum Gothorum Wandalorum Que Designata Regina Et Princeps Haereditaria: Kristina med Guds nåde 
svearnas, göternas och vendernas utkorade drottning och arvfurstina. Tingström,1972, s. 59. 
78 Eventuellt från 1639, se Sveriges Besittningsmynt av B. Ahström, Y. Almer och K. Jonsson, s. 38.  
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Charlotte Borgerud 

14. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
1 dukat, guld, 1641?79 
Avers: Midjebild inom bårdlist, håret bakustruket mitt på huvudet och i runda klasar på sidorna 
av huvudet, strålkrona, hårsmycke mitt ovanför pannan, örhängen, hög spetskrage. I omskriften: 
CHRISTINA·DG·SVE·GO·VAND·Q·DES·RE 
Revers: Pommerns vapen med Kristus ovanför som håller upp tre fingrar med vänstra handen 
och i högra håller han i riksäpplet. I omskriften: MONETA·AVREA·DVCAT·POMER 

15. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
1 taler, silver, 1641 
Avers: Knäbild, håret bakustruket mitt på huvudet och i runda klasar på sidorna av huvudet, 
strålkrona, rikt utsmyckad klänning, örhängen, halsband, högra handen vilar längs sidan, vänstra 
handen vilar på bordet med riksregalierna; kronan, spiran och äpplet. I omskriften: 
CHRISTINA·DG·SVECO·GOT·VAND·Q·DES·REGINA 
Revers: Pommerns vapen, bredvid två vildmän (?) som sköldhållare, ovanför vapnet Kristus som 
håller upp tre fingrar med vänstra handen och i högra håller han i riksäpplet. I omskriften: 
MONETA·NOVA·ARGENT·DVCATVS·POMERA·1641 

16. Uppsala Myntkabinett. Foto: Charlotte Borgerud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 Eventuellt från 1641, se Sveriges Besittningsmynt av B. Ahström, Y. Almer och K. Jonsson, s. 69.  
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